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เอกสารล าดับที่ 001 /2557 

กองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ผ่านมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 10/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556 
และ คร้ังท่ี 13/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556



ก 

 

ค าน า 
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา( งบ บ.กศ.)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดท าขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
โดยเป็นแผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2555–2558 ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 2 ผลผลิต งบประมาณรายจ่ายประจ าปีครั้งที่ 1  
รวม 72,833,247 บาท ครั้งที่ 2 รวม 15,418,353 บาท รวมทั้งสิ้น 88,251,600 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุง
การศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน และการติดตามประเมินผล ต่อไป 

 
 

 
 

 (นายอุทัย ดุลยเกษม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ตุลาคม 2556 
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สารบัญ 
หน้า 

 ค าน า ก 
 สารบัญ ข 
 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)  

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2557 
ง 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

จ 

 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฉ 
 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย 
ช 

 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
จ าแนกตามงบรายจ่าย และหมวดรายจ่าย 

ซ 

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต ฌ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 1 
แผนงาน: แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 1 
  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 1 

 1. งานจัดการศึกษา  
  1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
 1. งานจัดการศึกษา  

  1020000 คณะครุศาสตร์ 65 
  1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 98 
  1040000 คณะวิทยาการจัดการ 157 
 2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
  1010100 ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) 233 
  1010200 ส านักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน) 288 
  1010300 ส านักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา) 342 
  1010400 ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 359 
  1080000 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 436 
  1010000 หน่วยตรวจสอบภายใน 471 

แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 1. งานจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
  1020109 โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา 477 
  1020108 โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา 498 
  1020107 โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย 506 

แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  



ค 

 

ผลผลิตที่ 4  : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
  1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา 514 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม  
แผนงาน 6.1  : แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  
ผลผลิตที่ 1  : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้  
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  

  1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 559 
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณแผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 88,251,600 บาท 
นโยบาย 

ตามแผน
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

4. สังคมและคุณภาพชีวิต 

 

ประเด็น 
นโยบายย่อย 

4.1 การศึกษา 4.4 ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 4.1 การศึกษา 

   

ยุทธศาสตร์ 
การจัดสรร
งบประมาณ 

1. เร่งรดัการพฒันา
ประเทศและเตรียม

ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
6.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย

และนวัตกรรม 

   

แผนงาน 

1.1 แผนงาน
รองรบัการเข้าสู่

ประชาคม
อาเซียน 

4.2 แผนงาน
สนับสนุนการจดั
การศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน 

4.1 แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคณุภาพการศกึษา 
4.9 อนุรักษ์ ส่งเสริมและ
พฒันาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

6.1 ส่งเสริม 
การวิจัยและพฒันา 

     

เป้าหมายการ
ให้บริการ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

นักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา มสี่วน
ร่วมในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และ
พัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาค 

ประชาชนได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ตามสิทธิที่ก าหนด 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
และมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ได้รับเครื่อง
คอมพิวเตอรพ์กพาแทบ็แล็ตและมี
เนื้อหาทีเ่หมาะสมตามหลักสูตร 
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถแข่งขันได้ในระดบัสากล 

ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

ประชาชนได้รับความรู้ความ
เข้าใจ มีความตระหนกั  

ร่วมอนุรกัษ์และท านุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รบัการเผยแพร่ น าไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอด 

ในเชิงพาณิชย์ 

       

เป้าหมายการ
ให้บริการ
หน่วยงาน 

 

นักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา มสี่วน
ร่วมในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และ
พัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาค 

นักเรียนในสังกัด
มหาวิทยาลัยไดร้ับ

โอกาสทางการศึกษา
ข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่

ก าหนดไว้ 

นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บแล็ต) 
และมีเนือ้หาทีส่่งเสริมการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมตามหลกัสูตร 

เพื่อขยายการผลิตก าลงัคน
ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีและสาขาที่ขาด
แคลนเพื่อตอบสนองต่อ

ความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 

เพื่อผลิตก าลังคน 
ที่มีคุณภาพตามความ
ต้องการของประเทศ 

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษา
และชุมชนในการพฒันาภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินและอนุรกัษ์ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทัง้ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้าง
นวัตกรรมที่น าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน

และประเทศ 

        

ผลผลิต 
โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนบุาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โครงการจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์

พกพา 

ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร ์

ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 
ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู ้



จ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิต 

โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ 

จัดการศึกษาตั้งแต ่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการจัดการเรยีน 
การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์

พกพา 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร ์

ผลงานการให้บริการทาง
วิชาการ 

ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู ้

        

ตัวชี้วดั/
เป้าหมาย 

- สงป.1 จ านวน
นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร ทาง
การศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปเข้ารับ
การอบรมด้านภาษา 
การแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนกัศึกษา 
จ านวน 1,500 คน 
- สงป.2 ผู้เข้าร่วม
โครงการมีทักษะด้าน
ภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65  
 
 

- สงป. 26 จ านวน
นักเรียนที่ได้รับ
สนับสนุนตาม
โครงการ 1,283 คน 
- สงป. 27 ผู้ปกครอง
สามารถลดค่าใช้จ่าย
ตามรายการที่ได้รับ
การสนับสนุน ร้อยละ 
100 
 

- สงป.22 จ านวนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที ่1 ที่
ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา (แท็บแล็ต) เพื่อ
การศึกษา จ านวน 72 คน 
- สงป.23 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีที ่1 ได้รับ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
(แท็บแล็ต) ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสูงขึ้น ร้อยละ 100 
- สงป.24  จ านวนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่
ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา (แท็บแล็ต) เพื่อ
การศึกษา จ านวน 120 คน 
- สงป.25 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
(แท็บแล็ต) ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสูงขึ้น ร้อยละ 100 
 

- สงป.3 จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 124 คน 
- สงป.4 จ านวนนักศึกษา
เข้าใหม่ จ านวน 600 คน 
- สงป.5 จ านวนนักศึกษา
ที่คงอยู่ จ านวน 2,176 คน 
- สงป.6 ผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้งานท าหรอื
ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 
12 เดือนหลังจากจบ ร้อย
ละ 80 
- สงป.7 ร้อยละผู้ส าเร็จ
การศึกษาทีจ่บการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร 
ร้อยละ 80 
- สงป.8 ผู้ส าเร็จ
การศึกษาทีจ่บการศึกษา
ตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด  
ร้อยละ 80 

- สงป.9 จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 1,895 คน 
- สงป.10 จ านวนนกัศึกษา
เข้าใหม่ จ านวน 1,730 คน 
- สงป.11 จ านวนนกัศึกษาที่
คงอยู่  
6,007 คน 
- สงป.12 ผู้ส าเร็จการศึกษา
ได้งานท าหรือศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ ร้อยละ 83 
- สงป.13 ร้อยละผู้ส าเร็จ
การศึกษาทีจ่บการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 
87 
- สงป.14 ผู้ส าเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตามหลกัสูตร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ร้อยละ 83  

- สงป.15 จ านวนผู้เขา้รับ
บริการ 2,800 คน 
- สงป. 16 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชากรแก่สังคม 
86 โครงการ/กิจกรรม 
- สงป.17 จ านวนครู/ผู้บริหารที่
เข้ารับการพัฒนา จ านวน 60 
คนต่อปี 
- สงป.18 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้
บริหาร ร้อยละ 85 
- สงป.19 ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการพัฒนาและ
หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อยละ 85  
- สงป.20 งานบริการวิชาการ
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด  
ร้อยละ 85 
- สงป.21 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขา้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ร้อยละ 85 

- สงป.28 จ านวน
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม   
24  โครงการ/กิจกรรม 
- สงป.29 จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3,500 คน 
- สงป.30 โครงการที่
บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ  
ร้อยละ 85 
- สงป.31 โครงการ/
กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลา  
ร้อยละ 85 

- สงป.32 จ านวน
โครงการวิจัย 16 โครงการ 
- สงป.33 จ านวน
โครงการวิจัยทีแ่ล้วเสร็จ 14 
โครงการ 
- สงป.34 จ านวนผลงานวิจยั
เป็นไป 
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 16 
โครงการ 
- สงป.35 โครงการวิจยัที่
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด ร้อยละ 85 



ฉ 

 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 
ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2 

88,251,600 
72,833,247 
15,418,353 

บาท 
บาท 
บาท 

 
สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ รวมทั้งสิ้น(บาท) ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 87,451,600 99.09 
   แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 74,165,350 84.04 
      ผลผลิตที่ 1  : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,845,545 4.36 
      ผลผลิตที่ 2  : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 70,319,805 79.68 
   แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12,486,250 14.15 
      โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12,486,250 14.15 
   แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 800,000 0.91 
      ผลผลิตที่ 4  : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 800,000 0.91 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 800,000 0.91 
   แผนงาน 6.1  : แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 800,000 0.91 
      ผลผลิตที่ 1  : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 800,000 0.91 

รวมทั้งสิ้น 88,251,600 100 
 



ช 

 

 
สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย 
 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ  
หมวดรายจ่าย 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ
รายจ่าย

อ่ืน 
รวมทั้งสิ้น 

ร้อย
ละ เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าครุภัณฑ ์
ค่าที่ดิน
และ

สิ่งก่อสร้าง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพ
ชีวิตและความเท่าเทยีมกันในสังคม 

7,903,080 0 0 11,428,032 7,282,350 19,448,208 17,081,337 18,765,210 889,000 0 4,654,383 88,451,600 99.00 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 0 0 0 9,719,472 4,634,430 18,701,818 17,031,937 18,534,310 889,000 0 4,654,383 74,165,350 84.04 
  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

0 0 0 0 262,500 2,137,095 30,000 1,158,450 257,500 0 0 3,845,545 4.00 

  ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 0 0 0 9,719,472 4,368,750 16,567,873 17,001,937 17,375,860 631,500 0 4,654,383 70,319,805 79.68 
แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

7,903,080 0 0 1,708,560 2,567,920 255,690 0 51,000 0 0 0 12,486,250 14.15 

  โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนบุาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

7,903,080 0 0 1,708,560 2,567,920 255,690 0 51,000 0 0 0 12,486,250 14.15 

แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

0 0 0 0 80,000 490,700 49,400 179,900 0 0 0 800,000 0.91 

  ผลผลิตที่ 4  : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 0 0 0 80,000 490,700 49,400 179,900 0 0 0 800,000 0.91 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
การวิจัยและนวตักรรม 

0 0 0 0 103,200 617,710 10,400 68,690 0 0 0 800,000 0.91 

  แผนงาน 6.1  : แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั 0 0 0 0 103,200 617,710 10,400 68,690 0 0 0 800,000 0.91 
  ผลผลิตที่ 1  : ผลงานวิจยัเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 0 0 0 0 103,200 617,710 10,400 68,690 0 0 0 800,000 0.91 

รวมทั้งสิ้น 7,903,080 0 0 11,428,032 7,382,400 20,069,068 17,091,737 18,833,900 889,000 0 4,654,383 88,251,600 100.00 

 
 
 
 



ซ 

 

 
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

จ าแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย 
 

งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
งบบุคลากร 19,331,112 21.90 
เงินเดือน  7,903,080 8.95 
ค่าจ้างประจ า 0 0 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 0 0 
ค่าจ้างช่ัวคราว 11,428,032 12.95 
งบด าเนินงาน 44,543,205 50.48 
ค่าตอบแทน 7,385,550 8.37 
ค่าใช้สอยและวสัด ุ 20,065,918 22.74 
ค่าสาธารณูปโภค 17,091,737 19.37 
งบลงทุน 19,722,900 22.35 
ค่าครุภณัฑ ์ 18,833,900 21.35 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 889,000 1.00 
งบเงินอุดหนุน 0 0 
งบรายจ่ายอื่น 4,654,383 5.27 

รวม 88,251,600 100.00 
 
 
 
 



ฌ 

 

แผนการใช้จ่ายงบตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/
งาน/หน่วยงาน/รายการ 

ประเภทงบรายจ่าย 

ร้อยละ 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

รวมทั้งสิ้น 
เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าตอบ 
แทน

พนักงาน
ราชการ 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รวมทั้งสิ้น 7,903,080         -             -    11,428,032   7,385,550   20,065,918   17,091,737  18,833,900    889,000          -     4,654,383  88,251,600   100.00  
ยุทธศาสตร์ที ่4 : การศึกษา คุณธรรม 
จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกัน
ในสังคม  7,903,080         -              -    11,428,032  7,282,350  19,448,208  17,081,337  

    
18,765,210       889,000  

             
-        4,654,383  

     
87,451,600         99  

แผนงาน 4.1 : ขยายโอกาสและพัฒนา
การศึกษา             -    

                
-    

                
-         9,719,472       4,634,430     18,701,818     17,031,937  

    
18,534,310       889,000  

             
-        4,654,383  

     
74,165,350     84.04  

ผลผลิตที่ 1  : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             -    

                
-    

                
-                    -    

        
262,500       2,137,095           30,000  

      
1,158,450        257,500  

             
-                   -    

      
3,845,545           4  

1. งานจัดการศึกษา             -    
                

-    
                

-                    -    
        

262,500       2,137,095           30,000  
      

1,158,450        257,500  
             

-                   -    
      

3,845,545           4  

1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              -    
                

-    
                

-                    -    
        

262,500       2,137,095           30,000  
      

1,158,450        257,500  
             

-                   -    
      

3,845,545       4.36  
142433100100 งานจัดการศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         

 
        890,595            

         
890,595       1.01  

142433100200 งานพัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                 180,600          653,820            

         
834,420       0.95  

142433100300 งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา                  81,900          330,500           30,000          

         
442,400       0.50  

142433100400 โครงการพัฒนาบุคลากร         
 

        152,180                   152,180       0.17  
142433104900 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์                  768,450               768,450       0.87  
142433105000 โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการสาขาอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภัย                       257,500      

         
257,500       0.29  

142433105100 โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทางจุลทรรศน์และมิญชวทิยา           110,000   390,000       

         
500,000       0.57  

ผลผลิตที่ 2  : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน                                                      9,719,472       4,371,930     16,564,723     17,001,937            631,500                   4,654,383          79.68  



ญ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/
งาน/หน่วยงาน/รายการ 

ประเภทงบรายจ่าย 

ร้อยละ 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

รวมทั้งสิ้น 
เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าตอบ 
แทน

พนักงาน
ราชการ 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

สังคมศาสตร ์ -    -    -    17,375,860  -    70,319,805  

1. งานจัดการศึกษา 
                

-                -                 -               -      865,680      5,072,610       79,000  1,011,600   299,500         -            -     7,328,390  8.30  

1020000 คณะครุศาสตร์ 
                

-           -              -                    -       210,600       2,150,295           40,000     542,500     99,500             -                   -      3,042,895       3.45  
142434100500 งานจัดการเรียนการสอน                  48,600       1,490,825                 1,539,425       1.74  
142434100600 งานบริหารจัดการคณะครุ
ศาสตร์            162,000     553,470       40,000             755,470   0.86  
142434100700 งานพัฒนาบุคลากรคณะครุ
ศาสตร์สายวิชาการและสายสนับสนุน         

 
        106,000            

         
106,000       0.12  

142434105200 โครงการสนับสนุนทรัพยากร
ในการจัดการศึกษา               

        
392,000        

         
392,000       0.44  

142434105300 โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์               150,500 99,500     

         
250,000       0.28  

1030000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

                
-    

                
-    

                
-                    -           425,280       1,306,465           15,000  

        
253,200                -    

             
-                   -    

       
1,999,945       2.27  

142434100800 งานบริหารจัดการศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 100,200          137,580            

         
237,780       0.27  

142434100900 โครงการเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 136,680          365,010            

         
501,690       0.57  

142434101000 โครงการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์วิชาการ                  60,000          174,000            

         
234,000       0.27  

142434101100 โครงการประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    3,600           61,850            

           
65,450       0.07  

142434101200 โครงการพัฒนาและบริหาร
จัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 124,800          353,025           15,000          

         
492,825       0.56  



ฎ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/
งาน/หน่วยงาน/รายการ 

ประเภทงบรายจ่าย 

ร้อยละ 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

รวมทั้งสิ้น 
เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าตอบ 
แทน

พนักงาน
ราชการ 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

142434101300 โครงการพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

 
        165,000            

         
165,000       0.19  

142434101400 โครงการบริการวิชาการและ
ความเป็นเลิศทางภา(ศูนย์ภาษา)         

 
         50,000            

           
50,000       0.06  

142434105400 โครงการพัฒนาทรัพยากร
การเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์               

        
253,200        

         
253,200       0.29  

1040000 คณะวิทยาการจดัการ 
                

-               -              -           -       229,800      1,615,850      24,000    215,900   200,000         -             -     2,285,550    2.59  
142434101500 งานจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา                  56,400          212,930            

         
269,330       0.31  

142434101600 งานจัดการซ้ือวัสดุฝึกปฏิบัติ
และโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ                    2,400          269,370            

         
271,770       0.31  

'142434101700 โครงการเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษา                  14,400           35,600            

           
50,000       0.06  

142434101800 งานสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน                 149,400          282,490           24,000          

         
455,890       0.52  

142434101900 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ         

 
        296,000            

         
296,000       0.34  

142434105500 โครงการการจัดการศึกษา
ตามโครงการความร่วมมือระหวา่งคณะ
วิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ                    7,200          519,460            

         
526,660       0.60  

142434105600 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้อง
สาขาวิชา               

        
155,900        

         
155,900       0.18  

142434105700 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่อง                                               0.02  



ฏ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/
งาน/หน่วยงาน/รายการ 

ประเภทงบรายจ่าย 

ร้อยละ 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

รวมทั้งสิ้น 
เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าตอบ 
แทน

พนักงาน
ราชการ 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เสียงสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ
คณะวิทยาการจัดการ 

20,000  20,000  

142434105800 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์               

          
40,000        

           
40,000       0.05  

142434105900โครงการปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงาน อาคาร 41               

 
      200,000      

         
200,000       0.23  

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
                

-               -                 -         9,719,472       3,506,250     11,492,113     16,922,937   16,364,260        332,000             -        4,654,383    62,991,415     71.38  

1010100 ส านักงานอธิการบด ี(กองกลาง) 
                

-              -              -    9,719,472  3,709,680  18,503,197  10,945,050  3,336,300  332,000        -          -    46,545,699  52.74  
142434202000 งานบริหารมหาวิทยาลัย     

 
 9,719,472  1,224,580  16,939,737   10,945,050      38,828,839  44.00  

142434202100 งานบริหารจัดการส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย              1,436,400          370,800            

       
1,807,200       2.05  

142434202200 การพัฒนาและสนับสนุนการ
จัดท าผลงานทางวิชาการ              1,036,700          463,300            

       
1,500,000       1.70  

142434202300 งานเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา         

 
        412,000            

         
412,000       0.47  

142434206000 โครงการเสริมสร้างพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา                  12,000          317,360            

         
329,360       0.37  

142434206100 โครงการสนับสนุนทรัพยากร
ในการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ ์               

          
75,000        

           
75,000       0.08  

142434206200 โครงการสนับสนุนทรัพยากร
ในการบริหารจัดการ               

      
3,261,300        332,000      

       
3,593,300       4.07  

1010200 ส านักงานอธิการบด ี(กองนโยบาย
และแผน) 

                
-    

                
-    

                
-                    -           248,800       1,576,000           25,200  

          
15,000                -    

             
-        4,654,383  

      
6,519,383       7.39  

142434202400 งานบริหารจัดการกอง                   324,800           25,200                        0.40  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/
งาน/หน่วยงาน/รายการ 

ประเภทงบรายจ่าย 

ร้อยละ 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

รวมทั้งสิ้น 
เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าตอบ 
แทน

พนักงาน
ราชการ 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

นโยบายและแผน 350,000  

142434202500 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา         248,800    51,200                  300,000       0.34  
142434202600 งานสนับสนุนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากล                   400,000            

         
400,000       0.45  

142434206300 โครงการพัฒนาคณะครุ
ศาสตร์สู่สากล                   200,000            

         
200,000       0.23  

142434206400 โครงการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สากล                   200,000            

         
200,000       0.23  

142434206500 โครงการพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการสู่สากล                   200,000            

         
200,000       0.23  

142434206600 โครงการพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล                   200,000            

         
200,000       0.23  

142434206700 โครงการสนับสนุนทรัพยากร
ในการบริหารจัดการงานกองนโยบายและแผน               

          
15,000        

           
15,000       0.02  

142434206800  โครงการพัฒนามหาวิทยาลยั
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (งบ บ.กศ.)                         4,654,383  

      
4,654,383       5.27  

1010300 ส านักงานอธิการบด ี(กองบริการ
การศึกษา) 

                
-    

                
-    

                
-                    -             51,000         837,180           25,000  

          
89,500                -    

             
-                   -    

      
1,002,680       1.14  

142434202700 งานจัดการศึกษารายวิชา
ศึกษาทั่วไป ภาคปกติ                  36,000          766,680            

         
802,680       0.91  

142434202800 งานบริหารจัดการเรียนการ
สอน ภาคปกต ิ                  15,000           70,500           25,000          

         
110,500       0.13  

142434206900 โครงการสนับสนุนทรัพยากร
ในการจัดการเรียนการศึกษาและบริหารจัดการ               

          
89,500        

           
89,500       0.10  

1010400 ส านักงานอธิการบด ี(กองพัฒนา
นักศึกษา) 

                
-    

                
-    

                
-                    -    

        
656,150       2,597,398           17,000  

        
394,810                -    

             
-                   -    

      
3,665,358       4.15  

142434202900 งานพัฒนากิจการนักศึกษา                   335,900           15,000                 350,900       0.40  



ฑ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/
งาน/หน่วยงาน/รายการ 

ประเภทงบรายจ่าย 

ร้อยละ 
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งบรายจ่าย
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ค่าจ้าง
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ค่าตอบ 
แทน

พนักงาน
ราชการ 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

142434203000 งานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจ าป ีพ.ศ. 2557                  78,600          271,400            

         
350,000       0.40  

142434203100 งานส่งเสริมสุขอนามัยและ
การรักษาพยาบาล                  55,000           25,000            

           
80,000       0.09  

142434203200 งานให้ค าปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร                  57,600           92,400            

         
150,000       0.17  

142434203300 งานบริการหอพกันักศึกษา                  60,000          496,258             2,000                 558,258       0.63  
142434203400  โครงการส่งเสริมการพัฒนา
นักศึกษา                  64,200          180,700            

         
244,900       0.28  

142434203500 งานสหกิจศึกษา                    1,800           98,200                   100,000       0.11  
142434203600 โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์                 338,950       1,097,540            

       
1,436,490       1.63  

142434207000 โครงการสนับสนุนบริการ
และสวัสดิการ(ครุภัณฑ์)               

        
150,000        

         
150,000       0.17  

142434207100 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์หอพัก                     244,810           244,810       0.28  
1080000 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                
-    

                
-    

                
-                    -             44,400       3,490,295                  -    

      
1,583,600                -    

             
-                   -    

      
5,118,295       5.80  

142434203700 งานบริหารจัดการวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ                  31,800       3,002,895            

       
3,034,695       3.44  

142434203800 งานบริการวิชาการและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                  12,600          187,400            

         
200,000       0.23  

142434203900 งานพัฒนาบุคลากรส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสนเทศ                   300,000            

         
300,000       0.34  

142434207200 โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ปรับปรุงอาคารสถานที ่ประจ าส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ               

      
1,583,600        

      
1,583,600       1.79  

1000100 หน่วยตรวจสอบภายใน           -           -             -              -        20,800       119,200             -                    -              -          -       -     140,000  0.16  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/
งาน/หน่วยงาน/รายการ 

ประเภทงบรายจ่าย 

ร้อยละ 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

รวมทั้งสิ้น 
เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าตอบ 
แทน

พนักงาน
ราชการ 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

142434204000 งานบริหารจัดการหนว่ย
ตรวจสอบภายใน                  20,800          119,200            

         
140,000       0.16  

แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

     
7,903,080  

                
-         1,708,560       2,567,920          255,690                  -    

          
51,000                -    

             
-                   -    

     
12,486,250     14.15  

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

     
7,903,080  

                
-         1,708,560       2,567,920          255,690                  -    

          
51,000                -    

             
-                   -    

     
12,486,250     14.15  

1. งานจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  7,903,080           -    1,708,560   2,567,920  255,690        -        51,000       -              -       -    12,486,250  14.15  
1020109 โรงเรียนสาธิตระดบัมัธยมศึกษา   4,432,680          -        -    2,567,920  24,000      -     51,000       -          -        -        7,075,600       8.02  
142422104100 โครงการศักยภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมธัยมศึกษา  

     
4,432,680           2,567,920           24,000            

       
7,024,600       7.96  

142422107300 โครงการสนับสนุนทรัพยากร
ในการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมธัยม               

          
51,000        

           
51,000       0.06  

1020108 โรงเรียนสาธิตระดบัประถมศึกษา   3,470,400            -                    -                    -           173,800                  -                  -        -          -         -    3,644,200  4.13  
142422104200 โครงการศักยภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา  

     
3,470,400      

 
        173,800            

       
3,644,200       4.13  

1020107 โรงเรียนสาธิตระดบัปฐมวยั      -            -            -    1,708,560        -       57,890       -               -        -          -          -        1,766,450       2.00  
142422104300 โครงการงานสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย 

 
         1,708,560  

 
         57,890            

       
1,766,450       2.00  

แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

                
-    

                
-    

                
-                    -             80,000          490,700           49,400  

        
179,900                -    

             
-                   -    

         
800,000       0.91  

ผลผลิตที่ 4  : ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

                
-    

                
-    

                
-                    -             80,000          490,700           49,400  

        
179,900                -    

             
-                   -    

         
800,000       0.91  

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา      -           -             -         -    80,000  490,700  49,400    179,900       -          -    -          800,000       0.91  

1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา 
                

-              -             -        -    80,000  490,700  49,400    179,900      -           -        -        800,000       0.91  
142446204400 งานบริหารจัดการสถาบัน                    8,000          262,600           49,400                        0.36  



ณ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/
งาน/หน่วยงาน/รายการ 

ประเภทงบรายจ่าย 

ร้อยละ 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

รวมทั้งสิ้น 
เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าตอบ 
แทน

พนักงาน
ราชการ 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

อยุธยาศึกษา 320,000  

142446204500 โครงการพัฒนาครูผู้สอนศิลป์          14,400    25,600                    40,000       0.05  
142446204600 โครงการค่ายศิลปะ                  21,600           18,400                   40,000       0.05  
142446207400 โครงการอบรมทูตวัฒนธรรม
ท้องถิ่น                  28,800           71,200            

         
100,000       0.11  

142446207500 โครงการสนับสนุนทรัพยากร
ในการบริหารงานสถาบันอยธุยาศึกษา               

        
179,900        

         
179,900       0.20  

142446207600 โครงการพัฒนาห้องศูนย์
ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา           

 
        100,000            

         
100,000       0.11  

142446207700 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์เอกสารโบราณ                    7,200           12,900            

           
20,100       0.02  

ยุทธศาสตร์ที ่6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

                
-    

                
-    

                
-                    -    

        
103,200          617,710           10,400  

          
68,690                -    

             
-                   -    

         
800,000       0.91  

แผนงาน 6.1  : แผนงานส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย 

                
-    

                
-    

                
-                    -    

        
103,200          617,710           10,400  

          
68,690                -    

             
-                   -    

         
800,000       0.91  

ผลผลิตที่ 1  : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู ้

                
-    

                
-    

                
-                    -    

        
103,200          617,710           10,400  

          
68,690                -    

             
-                   -    

         
800,000       0.91  

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา     -         -              -        -     103,200    617,710   10,400      68,690       -           -        -           800,000       0.91  
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา        -            -               -              -       103,200    617,710       10,400        68,690             -               -        -    800,000   0.91  
'142657204700 งานบริหารจัดการ
สถาบันวิจยัและพัฒนา                  12,000          208,910           10,400          

         
231,310       0.26  

142657204800 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
นักวิจยัรุ่นใหม ่                  91,200          408,800            

         
500,000       0.57  

142657207800 โครงการสนับสนุนทรัพยากร
ในการจัดการศึกษาสถาบันวิจยัและพัฒนา               

          
68,690        

           
68,690       0.08  
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ยุทธศาสตรท่ี 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงาน 4.1 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิตท่ี 1 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1. งานจัดการศึกษา 
1050000  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
142433100100  งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
 โครงการใหม คือ โครงการท่ีจดัทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 890,595  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให สอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  
แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและ ทองถ่ิน  ซึ่งปจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาตางๆ ท่ี สอดคลองกับการจัดการศึกษา 

จากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงตองใชงบประมาณในการจัดการศึกษาเพ่ือดําเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงค
ในดานตาง ๆ ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนงานดานวิชาการแกคณาจารย ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน การสอนในรายวิชาตางๆ ท่ีอยู
ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลักษณะจะเปนวิชาท่ีเปนเน้ือหาการเรียนรู นอกจากจะไดจากการสอนทฤษฎีแลว
จําเปนตองฝกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู 
จนสามารถนาไปใชประยุกตในชีวิตประจาวันและในการทํางานได นอกจากน้ีนักศึกษาตองฝกประสบการณ วิชาชีพเพ่ือเปนการฝกทักษะใน
การทํางานกอนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง  
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ซื้อวัสดุฝกปฏิบัต ิ 120 รายวิชา 
    

 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจของอยางนอยรอยละ 80  
2.2   นักศึกษาไดศึกษาเรียนรูตามแผนการเรยีนทุกหลักสูตร 

 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. การดําเนินการเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา.....12......เดือน วันท่ี...1.....เดือน..ตลุาคม....ป.2556    ถึง วันท่ี..30..เดือน...กันยายน..ป..2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 สํารวจความตองการวัสด ุ             
2 ขออนุญาตจัดซื้อ             
3 จัดซื้อ             
4 สงมอบ             
5 ตรวจรับ             
6 ดําเนินการเบิกจาย             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ซื้อวัสดุฝกปฏิบัติ  120 รายวิชา 890,595 10 รายวิชา 94,500 50 รายวิชา 387,605 10 รายวิชา 100,000 50 รายวิชา 308,490 

  890,595  94,500  387,605  100,000  308,490 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 จัดซ้ือวัสดุสําหรับฝกปฏิบัติ  890,595  
 1.1 คาวัสด ุ       890,595  
 - คาวัสดุสํานักงาน       150,000  
 - คาวัสดุคอมพิวเตอร       100,000  
 - คาวัสดุการเกษตร       80,000  
 - คาวัสดุงานบานงานครัว       40,000  
 - คาวัสดุวิทยาศาสตร       80,000  
 - คาวัสดุไฟฟา       85,000  
 - คาวัสดุการศึกษา       50,000  
 - คาวัสดุอ่ืน       5,595  
 - คาวัสดุกอสราง       100,000  
 - คาถายเอกสารประกอบการสอน       200,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 890,595  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือนและ
คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

จัดซ้ือวัสดุฝกปฏิบัติ     890,595      890,595 
รวม     890,595      890,595 

 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142433100101 จัดซื้อวัสดฝุกปฏิบัติ  105000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 94,500 387,605 100,000 308,490 890,590 
รวมท้ังสิ้น 94,500 387,605 100,000 308,490 890,595 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 5 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีศักยภาพตรงตามความตองการขององคกรภาครัฐและเอกชน จากการท่ีนักศึกษามีทักษะในการใช
คอมพิวเตอรและไดรับการเรียนรูผานสื่อท่ีทันสมัย 

2. ผูสอนไดใชสื่อท่ีมีศักยภาพและสงเสริมใหผูเรียนมีศักยภาพสอดคลองกับความตองการขององคกรภาครัฐและเอกชน 

3. นักศึกษาไดเรียนรูในหองท่ีมีสภาพอากาศท่ีสงเสริมศักยภาพในการเรียนรูเพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณท่ีจําเปนและเหมาะสม
ในการดําเนินงานและสนับสนุนการเรียนการสอน 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับครภุณัฑเพ่ือใชประโยชนในการจัดการเรยีนการสอนและการบริหาร 
  
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ไมต่ํากวารอยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ไมต่ํากวารอยละ 80  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ไมต่ํากวารอยละ 80 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักศึกษา อาจารย 
11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรบับริการ 
 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 

 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
 นโยบายท่ี 1 :  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและยกระดับความ

เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี1 : เสริมสรางศักยภาพทางการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งทางวิชาการ 
กลยุทธท่ี 1 :  เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความ

เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

  1.  องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
           ตัวบงช้ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรยีนรู 
 ตัวบงช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของบัณฑติ 

 12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 ตัวบงช้ีท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ตัวบงช้ีท่ี 2 คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรโีทและเอกตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 
(ก.พ.ร.) 

มิติท่ี 1  :   มิติภายนอก 
ตัวช้ีวัดท่ี 4 :  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

12.6  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
 12.7 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142433100200  งานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
 โครงการใหม คือ โครงการท่ีจดัทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 834,420  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดนโยบายพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการศึกษา คือ “พัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข” นอกจากน้ียังมีสิ่งท่ีตองคําถึงในการจัดการศึกษาคือพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคไดแก คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
ทักษะทางดานการสื่อสารและเทคโนโลยี สําหรับคณะวิทยาศาสตรนอกจากการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตอบตอนโยบายตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติแลว ยังมีปญหาท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะท่ีตองการการแกไขอยางเรงดวนคือ 
ความนิยมในการเลือกเรียนมีนอยการตกออกของนักศึกษาคอนขางสูง การสอบผานภาษาตางประเทศคอนขางต่ํา และงานการให
คําปรึกษาดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานวิชาการยังไมเปนระบบ 

เพ่ือเปนการสนองตอบตอภารกิจในการจัดการศึกษาและเพ่ือแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาของคณะ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จึงขอเสนอโครงการพัฒนานักศึกษา ซึ่งเปนโครงการท่ีสงเสริมการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีนอกเหนือ ไปจากการเรียนการ
สอนในหองเรียนซึ่งเปนกิจกรรมท่ีมุงแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาของคณะ  ชวยพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ลดปญหาการตกออก เพ่ิมจํานวนนักศึกษาเขาใหมของคณะ พัฒนานักศึกษาใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู คุณธรรม วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับในสังคม 
2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค 
3. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณใหนักศึกษา 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา 1 ครั้ง 
2 จัดกิจกรรมสรางเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา 1 ครั้ง 
3 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม  1 ครั้ง 
4 บายศรสีูขวัญและรับนองคณะ 2 ครั้ง 
5 สงเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 1 ครั้ง 
6 ดนตรี กีฬา ตานยาเสพติด 1 ครั้ง 
7 อบรมความรูพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตร   1 ครั้ง 
8 พัฒนาศักยภาพดานภาษา 1 ครั้ง 
9 พัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาและหองแนะแนว 1 ครั้ง 
10 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและคณะวิทยพบผูปกครอง 1 ครั้ง 
11 การสงนักศึกษาเขารวมการประกวด/แขงขัน 1 ครั้ง 
12 พัฒนาฐานขอมูลนักศึกษาและศิษยเกา 1 ครั้ง 
13 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศกึษา    1 ครั้ง 
14 สงเสริมศลิปวัฒนธรรมไทย - อาเซียน 1 ครั้ง 
15 วิทยาศาสตรสายสมัพันธ  (ทําซุมรับปริญญา) 1 ครั้ง 
16 จัดทําบอรดประชาสมัพันธกิจกรรมนักศึกษา 1 ครัง้ 
17 สงเสริมศาสนาและประเพณไีทย 1 ครั้ง 
18 ออกคายอาสาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 1 ครั้ง 
19 อบรมการใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมลูวิจัย 1 ครั้ง 
20 เสรมิสรางศักยภาพนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน โดยบูรณาการกับการทํางานเปน

ทีมงานสุขภาพของหนวยงานสาธารณสุข 
1 ครั้ง 

21 ลานคุณธรรม 1 ครั้ง 
22 จัดนิทรรศการในงานสัปดาหความปลอดภัยแหงชาต ิ 1 ครั้ง 
23 CPH ARU สรางสรรคสุขภาพเด็กไทย แบงปนรอยยิ้ม สาขาสาธารณสุขชุมชน 1 ครั้ง 
24 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน เพ่ือเตรียมพรอมในการออกเตรียม

ฝกประสบการณวิชาชีพและฝกประสบการณวิชาชีพ 
1 ครั้ง 

25 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน  1 ครั้ง 
26 อบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร 1 ครั้ง 
27 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร 1 ครั้ง 

 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจของอยางนอยรอยละ 80  
2.2. นักศึกษาทุกหลักสตูรไดรับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแหงชาติ 

 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. การดําเนินการเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา.....12......เดือน วันท่ี...1.....เดือน..ตลุาคม....ป.2556    ถึง วันท่ี..30..เดือน...กันยายน..ป..2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประกันคุณภาพการศึกษา

กับนักศึกษา 
            

2 จัดกิจกรรมสรางเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา             
3 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม              
4 บายศรสีูขวัญและรับนองคณะ             
5 สงเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม             
6 ดนตรี กีฬา ตานยาเสพติด             
7 อบรมความรูพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตร               
8 พัฒนาศักยภาพดานภาษา             
9 พัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาและหองแนะแนว             
10 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและคณะวิทยพบผูปกครอง             
11 การสงนักศึกษาเขารวมการประกวด/แขงขัน             
12 พัฒนาฐานขอมูลนักศึกษาและศิษยเกา             
13 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา                
14 สงเสริมศลิปวัฒนธรรมไทย - อาเซียน             
15 วิทยาศาสตรสายสมัพันธ  (ทําซุมรับปริญญา)             
16 จัดทําบอรดประชาสมัพันธกิจกรรมนักศึกษา             
17 สงเสริมศาสนาและประเพณไีทย             
18 ออกคายอาสาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน             
19 อบรมการใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมลูวิจัย             
20 เสรมิสรางศักยภาพนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน โดย

บูรณาการกับการทํางานเปนทีมงานสุขภาพของ
หนวยงานสาธารณสุข 

            

21 ลานคุณธรรม             
22 จัดนิทรรศการในงานสัปดาหความปลอดภัยแหงชาต ิ             
23 CPH ARU สรางสรรคสุขภาพเด็กไทย แบงปนรอยยิ้ม 

สาขาสาธารณสุขชุมชน 
            

24 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน เพ่ือ
เตรียมพรอมในการออกเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพและฝกประสบการณวิชาชีพ 

            

25 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน              
26 อบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร 
            

27 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับนักศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร 
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6 แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประกันคุณภาพการศึกษากับ
นักศึกษา 

1 ครั้ง 
 

20,000       1 ครั้ง 20,000 

2 จัดกิจกรรมสรางเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา 1 ครั้ง 35,000   1 ครั้ง 35,000     
3 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม  1 ครั้ง 25,000       1 ครั้ง 25,000 
4 บายศรสีูขวัญและรับนองคณะ 2 ครั้ง 43,000       1 ครั้ง 43,000 
5 สงเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม 1 ครั้ง 27,400   1 ครั้ง 27,400     
6 ดนตรี กีฬา ตานยาเสพติด 1 ครั้ง 50,000       1 ครั้ง 50,000 
7 อบรมความรูพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตร   1 ครั้ง 35,200       1 ครั้ง 35,200 
8 พัฒนาศักยภาพดานภาษา 1 ครั้ง 30,000 1 ครั้ง 30,000       
9 พัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาและหองแนะแนว 1 ครั้ง 5,000 1 ครั้ง 5,000       
10 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและคณะวิทยพบผูปกครอง 1 ครั้ง 20,000       1 ครั้ง 20,000 
11 การสงนักศึกษาเขารวมการประกวด/แขงขัน 1 ครั้ง 50,000       1 ครั้ง 50,000 
12 พัฒนาฐานขอมูลนักศึกษาและศิษยเกา 1 ครั้ง 5,000   1 ครั้ง 5,000     
13 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา    1 ครั้ง 70,000     1 ครัง้ 70,000   
14 สงเสริมศลิปวัฒนธรรมไทย - อาเซียน 1 ครั้ง 50,000 1 ครั้ง 50,000       
15 วิทยาศาสตรสายสมัพันธ  (ทําซุมรับปริญญา) 1 ครั้ง 30,000     1 ครั้ง 30,000   
16 จัดทําบอรดประชาสมัพันธกิจกรรมนักศึกษา 1 ครั้ง 20,000   1 ครั้ง 20,000     
17 สงเสรมิศาสนาและประเพณไีทย 1 ครั้ง 30,000       1 ครั้ง 30,000 
18 ออกคายอาสาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 1 ครั้ง 70,000   1 ครั้ง 70,000     
19 อบรมการใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมลูวิจัย 1 ครั้ง 20,000   1 ครั้ง 20,000     
20 เสรมิสรางศักยภาพนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน โดยบูรณา

การกับการทํางานเปนทีมงานสุขภาพของหนวยงาน
สาธารณสุข 

1 ครั้ง 78,600   1 ครั้ง 45,000 1 ครั้ง 33,600   

21 ลานคุณธรรม 1 ครั้ง 9,000       1 ครั้ง 9,000 
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

22 จัดนิทรรศการในงานสัปดาหความปลอดภัยแหงชาต ิ 1 ครั้ง 20,000     1 ครั้ง 8,460 1 ครั้ง 11,540 
23 CPH ARU สรางสรรคสุขภาพเด็กไทย แบงปนรอยยิ้ม 

สาขาสาธารณสุขชุมชน 
1 ครั้ง 25,920     1 ครั้ง 25,920   

24 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน เพ่ือ
เตรียมพรอมในการออกเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
และฝกประสบการณวิชาชีพ 

1 ครั้ง 22,600 1 ครั้ง 22,600       

25 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน  1 ครั้ง 12,700     1 ครั้ง 12,700   
26 อบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร 
1 ครั้ง 18,000   1 ครั้ง 18,000     

27 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับนักศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร 

1 ครั้ง 12,000     1 ครั้ง 12,000   

รวม  834,420  107,600  240,400  192,680  293,740 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา 20,000  
 คาตอบแทน       7,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 7,200  
 คาใชสอย       2,600  
 - อาหารวางและเครื่องดืม่ 52 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 2,600  
 คาวัสด ุ       10,200  
 - คาวัสดสุํานักงาน       3,200  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
- คาจัดทําเอกสารการอบรม  
- คาถายเอกสาร 

4,000 
3,000 

2 จัดกิจกรรมสรางเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา 35,000  
 คาใชสอย       30,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง  

- คาท่ีพัก  
- คานํ้ามัน/ทางดวน 
- คาบํารุงรถมหาวิทยาลัย 
- คาเชารถยนต  

      5,280 
8,800 

11,420 
1,500 
3,000 

 

 คาวัสด ุ       5,000  
 - คาวัสดสุํานักงาน 

- คาถายเอกสาร 
      3,500 

1,500 
 

3 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพนกัศึกษาใหม  25,000  
 คาตอบแทน       7,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 7,200  
 คาใชสอย       5,000  
 - อาหารวางและเครื่องดืม่ 100 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 5,000  
 คาวัสด ุ       12,800  
 - คาวัสดสุํานักงาน 

- คาถายเอกสาร 
      10,000 

2,800 
 

4 บายศรีสูขวัญและรับนองคณะ 43,000 คณะ. IT 
 คาตอบแทน       7,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 7,200  
 คาใชสอย       25,000  
 - คาจางจัดทําบายศรีพรอมเครื่องบูชา       15,000  
 - อาหารวางและเครื่องดืม่ 200 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 10,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 คาวัสด ุ       10,800  
 - คาวัสดสุํานักงาน 

- วัสดุคอมพิวเตอร 
- คาถายเอกสาร 

      5,000 
3,000 
2,800 

 

5 สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 27,400  
 คาตอบแทน       14,400  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 12 ชม. ชม.ละ 600 บาท 14,400  
 คาใชสอย       11,000  
 - อาหารวางและเครื่องดืม่ 100 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 5,000  
 - คานํ้ามันรถ 

- คาบํารุงรถมหาวิทยาลัย 
      5,000 

1,000 
 

 คาวัสด ุ       2,000  
 - คาวัสดสุํานักงาน 

- คาถายเอกสาร 
      1,500 

500 
 

6 ดนตรี กีฬา ตานยาเสพติด 50,000  
 คาตอบแทน       10,000  
 - คาตอบแทนกรรมการตดัสินกีฬาและ/หรือการประกวดรองเพลง       10,000  
 คาใชสอย       10,000  
 - เงินรางวัล       10,000  
 คาวัสด ุ       30,000  
 - คาวัสดสุํานักงาน 

- คาวัสดุกีฬา 
- คาถายเอกสาร 

      5,000 
23,000 
2,000 

 

7 อบรมความรูพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตร 35,200  
 คาตอบแทน       25,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 5 คน คนละ 12 ชม. ชม.ละ 300 บาท 18,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 12 ชม. ชม.ละ 600 บาท 7,200  
 คาวัสด ุ         
 - คาเอกสารประการอบรม  

- คาวัสดสุํานักงาน 
      8,000 

2,000 
 

8 พัฒนาศักยภาพดานภาษา 30,000  
 คาตอบแทน       12,000  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 20 ชม. ชม.ละ 600 บาท 12,000  
 คาวัสด ุ       18,000  
 - คาวัสดสุํานักงาน  

- คาเอกสารประกอบการอบรม 
      8,000 

10,000 
 

9 พัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาและหองแนะแนว       5,000  
 คาวัสด ุ       5,000  
 - คาวัสดสุํานักงาน  

- คาถายเอกสาร 
      4,000 

1,000 
 

10 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและคณะวิทยพบผูปกครอง 20,000  
 คาตอบแทน       7,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท   
 คาใชสอย       2,500  
 - อาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท   
 คาวัสด ุ       10,300  
 - คาวัสดสุํานักงาน 

- คาเอกสารการอบรม  
- คาถายเอกสาร 

      8,500 
1,000 

800 

 

11 สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประกวด/แขงขันในระดับชาติ 50,000  
 คาใชสอย       17,200  
 - คาเบ้ียเลี้ยงอาจารยผูดูแล 5 คน 5 วัน วันละ 240 บาท 6,000  



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 14 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาเบ้ียเลี้ยง พขร  1 คน  5 วัน วันละ 240 บาท 1,200  
 - คาพาหนะ/คานํ้ามันรถ 5 ครั้ง     7,500  
 - คาบํารุงรถ 5 วัน วันละ   500 บาท 2,500  
 คาวัสด ุ       32,800  
 - คาวัสดุการศึกษา 

- คาวัสดสุํานักงาน 
- คาวัสดุอ่ืน 

      20,000 
10,000 
2,800 

 

12 พัฒนาฐานขอมูลนักศึกษาและศิษยเกา 5,000  
 คาใชสอย       5,000  
 - คาจางเหมานําขอมลูลงระบบฐานขอมูล       5,000  

13 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา 70,000  
 คาตอบแทน       14,400  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 12 ชม. ชม.ละ 600 บาท 14,400  
 คาใชสอย       51,600  
 - คาอาหาร 30 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 200 บาท     12,000   
 - อาหารวางและเครื่องดืม่ 30 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท      3,000   
 - คาเบ้ียเลี้ยง  

- คาท่ีพัก  
- คานํ้ามัน/ทางดวน 
- คาบํารุงรถมหาวิทยาลัย 
- คาเชารถยนต 

      720 
17,600 
10,780 
1,500 
6,000 

 

 คาวัสด ุ       4,000  
 - คาวัสดสุํานักงาน 

- คาถายเอกสาร 
      1,000 

3,000 
 

14 สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย - อาเซียน 50,000  
 คาใชสอย       35,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาจางเหมาจดัการแสดงและการจดันิทรรศการ       35,000  
 คาวัสด ุ       15,000  
 - คาวัสดุการศึกษา 

- คาวัสดุอ่ืน 
- คาถายเอกสาร 

      10,000 
4,000 
1,000 

 

15 วิทยาศาสตรสัมพันธ 30,000  
 คาใชสอย       30,000  
 - คาจางจัดทําซุมแสดงความยินดีบัณฑิตของสาขาวิชา และคณะ 15 ซุม    2,000 บาท 30,000  

16 ทําบอรดประชาสัมพันธกจิกรรมนักศึกษา 20,000  
 คาใชสอย       20,000  
 - คาจางทําบอรดประชาสัมพันธกิจกรรมนักศึกษา       20,000  

17 สงเสริมศาสนาและประเพณีไทย 30,000  
 คาใชสอย       15,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง 

- คานํ้ามัน/ทางดวน 
- คาบํารุงรถมหาวิทยาลัย 
- คาเชารถ/เรือ 

      480 
3,020 
1,500 

10,000 

 

 คาวัสด ุ       15,000  
 - คาวัสดุอ่ืน       15,000  

18 ออกคายอาสาเพ่ือพัฒนาทองถิ่น  70,000  
 คาใชสอย       45,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง  

- คาท่ีพัก  
- คานํ้ามัน  
- คาบํารุงรถมหาวิทยาลัย 
- คาเชารถยนต 

      9,600 
16,000 
10,400 
3,000 
6,000 
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 คาวัสด ุ       25,000  
 คาวัสดุ  และถายเอกสาร       25,000  

19 อบรมใหความรูเร่ือง “การใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลวิจัย” 20,000  
 คาตอบแทน       14,400  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 12 ชม. ชม.ละ 600 บาท 14,400  
 คาวัสด ุ       5,600  
 - คาวัสดสุํานักงาน 

- คาถายเอกสาร 
      3,000 

2,600 
 

20 เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน โดยบูรณาการกับการทํางานเปนทีมงานสุขภาพของหนวยงานสาธารณสุข 78,600  
 กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมงานวิจัยดานสขุภาพของนกัศึกษา 45,000  
 คาวัสด ุ       45,000  
 - คาถายเอกสาร  

- คาวัสดุการศึกษา 
- คาวัสดสุํานักงาน 

      30,000 
10,000 
5,000 

 

 กิจกรรมท่ี 2 จัดมหกรรมสุขภาพ 33,600  
 คาตอบแทน       5,600  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 3,600  
 - คาตอบแทนกรรมการตดัสิน 5 คน คนละ 1 วัน 400 บาท 2,000  
 คาใชสอย       10,000  
 - เงินรางวัลการประกวด       10,000  
 คาวัสด ุ       18,000  
 - คาวัสดุการศึกษา 

- คาวัสดสุํานักงาน 
- คาถายเอกสาร 

      5,000 
10,000 
3,000 

 

21 ลานคุณธรรม       9,000  
 คาใชสอย       9,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาเบ้ียเลี้ยง 

- คานํ้ามัน/ทางดวน 
- คาบํารุงรถมหาวิทยาลัย 

      3,840 
3,660 
1,500 

 

22 จัดนิทรรศการในงานสัปดาหความปลอดภัยแหงชาติ  20,000  
 คาใชสอย       11,540  
 - คาเบ้ียเลี้ยง  

- คานํ้ามันรถ/ทางดวน 
- คาบํารุงรถมหาวิทยาลัย 

      3,600 
6,440 
1,500 

 

 คาวัสด ุ       8,460  
 - คาวัสดสุํานักงาน  

- คาถายเอกสาร  
      7,460 

1,000 
 

23 CPH ARU สรางสรรคสุขภาพเด็กไทย แบงปนรอยย้ิม สาขาสาธารณสุขชุมชน 25,920  
 คาใชสอย       9,920  
 - คาเบ้ียเลี้ยง  

- คานํ้ามันรถ/ทางดวน 
- คาบํารุงรถมหาวิทยาลัย 
- คาเชารถ 

      1,440 
3,980 
1,500 
3,000 

 

 คาวัสด ุ       16,000  
 - คาวัสดสุํานักงาน 

- คาวัสดุการเรยีนการสอน 
- คาถายเอกสาร 

      10,000 
1,000 
5,000 

 

24 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชมุชน เพ่ือเตรียมพรอมในการออกเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและฝกประสบการณวิชาชพี 22,600  
 คาตอบแทน       21,600  
 - คาตอบแทนวิทยากร 6 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 21,600  
 คาวัสด ุ       1,000  
 - คาปายไวนิล       1,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
25 ปจฉิมนิเทศนกัศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน 12,700  
 คาตอบแทน         
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 7,200  
 คาวัสด ุ       5,500  
 - คาปายไวนิล       500  
     -  คาทําเอกสาร       5,000  

26 อบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร 18,000  
 คาตอบแทน       18,000  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 30 ชม. ชม.ละ 600 บาท 18,000  

27 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร 12,000  
 คาตอบแทน         
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 15 ชม. ชม.ละ 600 บาท 9,000  
 คาวัสด ุ       3,000  
 - คาวัสดสุํานักงาน 

- คาถายเอกสาร 
      1,000 

2,000 
 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 834,420  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือนและ
คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คาสาธาร 
ณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประกันคุณภาพ
การศึกษากับนักศึกษา 

   7200 12800      20,000 

2.จัดกิจกรรมสรางเครือขายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

    35000      35,000 

3.พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม     7200 17800      25,000 
4.บายศรีสูขวัญและรับนองคณะ    7200 35800      43,000 
5.สงเสรมิคุณธรรมและจริยธรรม    14400 13000      27,400 
6.ดนตรี กีฬา ตานยาเสพติด    10000 40000      50,000 
7.อบรมความรูพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตร      25200 10000      35,200 
8.พัฒนาศักยภาพดานภาษา    12000 18000      30,000 
9.พัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาและหองแนะแนว     5000      5,000 
10.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและคณะวิทยพบ
ผูปกครอง 

   7200 12800      20,000 

11.การสงนักศึกษาเขารวมการประกวด/แขงขัน     50000      50,000 
12.พัฒนาฐานขอมูลนักศึกษาและศิษยเกา     5000      5,000 
13.โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูนํา
นักศึกษา    

   14400 55600      70,000 

14.สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย - อาเซียน     50000      50,000 
15.วิทยาศาสตรสายสัมพันธ       30000      30,000 
16.จัดทําบอรดประชาสัมพันธกิจกรรมนักศึกษา     20000      20,000 
17.สงเสริมศาสนาและประเพณไีทย     30000      30,000 
18.ออกคายอาสาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน     70000      70,000 
19.อบรมการใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะห    14400 5600      20,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือนและ
คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คาสาธาร 
ณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

ขอมูลวิจัย 
20.เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาสาธารณสุข
ชุมชน โดยบูรณาการกับการทํางานเปนทีมงาน
สุขภาพของหนวยงานสาธารณสุข 

   5600 73000      78,600 

21.ลานคุณธรรม     9000      9,000 
22.จัดนิทรรศการในงานสัปดาหความปลอดภัย
แหงชาติ 

    20000      20,000 

23.CPH ARU สรางสรรคสุขภาพเด็กไทย 
แบงปนรอยยิ้ม สาขาสาธารณสุขชุมชน 

    25920      25,920 

24.ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน 
เพ่ือเตรียมพรอมในการออกเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพและฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

   21,600 1,000      22,600 

25.ปจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน     7,200 5,500      12,700 
26.อบรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอรใหกับ
นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร 

   18,000       18,000 

27.อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับ
นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร 

   9,000 3,000 
 

     12,000 

รวม    180,600 653,820      834,420 
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9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142433100201 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประกัน
คุณภาพการศึกษากับนักศึกษา 

105000 2202 5702010200 ตอบแทน    7,200 7,200 

    105000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    12,800 12,800 

142433100202 
จัดกิจกรรมสรางเครือขายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

105000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ   35,000  35,000 

142433100203 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม  105000 2202 5702010200 ตอบแทน    7,200 7,200 
      5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    17,800 17,800 

142433100204 บายศรสีูขวัญและรับนองคณะ 105000 2202 5702010200 ตอบแทน    7,200 7,200 
      5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    35,800 35,800 

142433100205 สงเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 105000 2202 5702010200 ตอบแทน  14,400   14,400 
      5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  13,000   13,000 

142433100206 ดนตรี กีฬา ตานยาเสพติด 105000 2202 5702010200 ตอบแทน    10,000 10,000 
      5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    40,000 40,000 

142433100207 
อบรมความรูพ้ืนฐานสําหรับ
วิทยาศาสตร   

105000 2202 5702010200 ตอบแทน    25,200 25,200 

      5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    10,000 10,000 
142433100208 พัฒนาศักยภาพดานภาษา 105000 2202 5702010200 ตอบแทน 12,000    12,000 

      5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 18,000    18,000 

142433100209 
พัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาและ
หองแนะแนว 

105000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 5,000    5,000 

142433100210 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและคณะ
วิทยพบผูปกครอง 

105000 2202 5702010200 ตอบแทน    7,200 7,200 

      5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    12,800 12,800 
142433100211 การสงนักศึกษาเขารวมการ 105000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    50,000 50,000 
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รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

ประกวด/แขงขัน 

142433100212 
พัฒนาฐานขอมูลนักศึกษาและ
ศิษยเกา 

105000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  5,000   5,000 

142433100213 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา
นักศึกษา    

105000 2202 5702010200 ตอบแทน   14,400  14,400 

      5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ   55,600  55,600 

142433100214 
สงเสริมศลิปวัฒนธรรมไทย - 
อาเซียน 

105000 2202      50,000 50,000 

142433100215 
วิทยาศาสตรสายสมัพันธ  (ทําซุม
รับปริญญา) 

105000 2202     30,000  30,000 

142433100216 
จัดทําบอรดประชาสมัพันธ
กิจกรรมนักศึกษา 

105000 2202    20,000   20,000 

142433100217 สงเสริมศาสนาและประเพณไีทย 105000 2202      30,000 30,000 
142433100218 ออกคายอาสาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 105000 2202    70,000   70,000 

142433100219 
อบรมการใชคอมพิวเตอรในการ
วิเคราะหขอมูลวิจัย 

105000 2202 5702010200 ตอบแทน  14,400   14,400 

      5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  5,600   5,600 

142433100220 

เสรมิสรางศักยภาพนักศึกษา
สาธารณสุขชุมชน โดยบูรณาการ
กับการทํางานเปนทีมงานสุขภาพ
ของหนวยงานสาธารณสุข 

105000 2202 5702010200 ตอบแทน   5,600  5,600 

      5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  45,000 28,000  73,000 
142433100221 ลานคุณธรรม 105000 2202      9,000 9,000 

142433100222 
จัดนิทรรศการในงานสัปดาหความ
ปลอดภัยแหงชาต ิ

105000 2202     20,000  20,000 

142433100223 CPH ARU สรางสรรคสุขภาพ 105000 2202     25,920  25,920 
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รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

เด็กไทย แบงปนรอยยิ้ม สาขา
สาธารณสุขชุมชน 

142433100224 

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขา
สาธารณสุขชุมชน เพ่ือ
เตรียมพรอมในการออกเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพและฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

105000 2202 5702010200 ตอบแทน 21,600    21,600 

      5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 1,000    1,000 

142433100225 
ปจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขา
สาธารณสุขชุมชน  

105000 2202 5702010200 ตอบแทน   7,200  7,200 

      5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ   5,500  5,500 

142433100226 
อบรมพัฒนาทักษะทาง
คอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร 

105000 2202 5702010200 ตอบแทน  18,000   18,000 

142433100227 
อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สําหรับนักศึกษาวิทยาการ
คอมพิวเตอร 

105000 2202 5702010200 ตอบแทน   9,000  9,000 

     5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ   3,000  3,000 
รวมท้ังสิ้น 57,600 205,400 239,220 332,200 834,420 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนามีคุณภาพเปนท่ียอมรับในสังคม 

2. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค 

3. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ 
  
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ไมต่ํากวารอยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ไมต่ํากวารอยละ 80 
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  ไมต่ํากวารอยละ 80 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  
11.2.2 ผลจากการรายงานผลการดําเนินโครงการ  
 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 

 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
 นโยบายท่ี 1 :  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและยกระดับความ

เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี1 : เสริมสรางศักยภาพทางการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งทางวิชาการ 
กลยุทธท่ี 1 :  เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความ

เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

  1.  องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
           ตัวบงช้ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรยีนรู 
 ตัวบงช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของบัณฑติ 

 ตัวบงช้ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคณุธรรมจรยิธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 
 ตัวบงช้ี 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมลูขาวสาร 
 ตัวบงช้ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 ตัวบงช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

 12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 1.  ดานคุณภาพบัณฑิต 
  ตัวบงช้ีท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
  ตัวบงช้ีท่ี 2 : คุณภาพของบัณฑติระดับปรญิญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ 
 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

มิติท่ี 1  :   มิติภายนอก 
ตัวช้ีวัดท่ี 4 :  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

12.6  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
 12.7 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142433100300  งานสนับสนนุการจัดการศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
 โครงการใหม คือ โครงการท่ีจดัทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 442,400   บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมภีารกิจหลักในการผลติบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยซีึ่งภารกิจดังกลาว 
จําเปนตองมีการสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค  จึงตองใชงบประมาณในการจัดการศึกษาเพ่ือดําเนินงาน ให
บรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ  

งานสนับสนุนการจัดการศึกษาเปนงานท่ีสําคัญท่ีจะชวยสนับสนุนใหการจัดการศึกษาตามภารกิจประสบความสําเร็จ จึง
จําเปนตองมีวัสดุ อุปกรณและซอมแซมบํารุงรักษาครภุัณฑตาง ๆ ใหอยูในสภาพดี  รวมท้ังการบริหารจัดการดานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุน
งานวิชาการและการบริการทางการศึกษาตามพันธกิจดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือใหมีการบริหารจัดการและการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  
 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ซื้อวัสด ุ 6 ครั้ง 
1.2 ซอมแซมครภุณัฑและจางเหมาบรกิาร 8 ครั้ง 
1.3 จัดการประชุมกรรมการประจําคณะ 7 ครั้ง 
1.4 ชําระคาสาธารณูปโภค 12 ครั้ง 
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2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. นักศึกษาและบุคลากรมคีวามพึงพอใจในระดับมาก อยางนอยรอยละ 80  
2.2. นักศึกษาไดศึกษาเรียนรูตามแผนการเรยีนทุกหลักสูตร 

 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.2. การดําเนินการเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา.....12......เดือน วันท่ี...1.....เดือน..ตลุาคม..พ.ศ. 2556    ถึง วันท่ี..31..เดือน..สิงหาคม.พ.ศ.2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ซื้อวัสดุสาํหรับบริหารจัดการคณะ             
2 ซอมแซมครภุณัฑและจางเหมาบรกิาร             
3 จัดการประชุมกรรมการประจําคณะ             
4 ชําระคาสาธารณูปโภค             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ซื้อวัสดุสาํหรับบริหารจัดการคณะ 6 ครั้ง 160,000 1 ครั้ง 35,000 2 ครั้ง 55,000 2 ครั้ง 40,000 1 ครั้ง 30,000 
2 ซอมแซมครภุณัฑและจางเหมาบรกิาร 8 ครั้ง 170,500 2 ครั้ง 38,500 2 ครั้ง 40,000 2 ครั้ง 42,000 2 ครั้ง 50,000 
3 จัดการประชุมกรรมการประจําคณะ 7 ครั้ง 81,900 2 ครั้ง 23,400 2 ครั้ง 23,400 2 ครั้ง 23,400 1 ครั้ง 11,700 
4 ชําระคาสาธารณูปโภค 12 ครั้ง 30,000 3 ครั้ง 6,000 3 ครั้ง 6,000 3 ครั้ง 8,000 3 ครั้ง 10,000 

รวม  442,400  102,900  124,400  113,400  101,700 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 ซ้ือวัสดุสําหรับการบริหารจัดการคณะ 160,000  
 คาวัสด ุ       160,000  
 - คาวัสดุสํานักงาน       50,000  
 - คาวัสดุคอมพิวเตอร       40,000  
 - คาวัสดุการเกษตร       20,000  
 - คาวัสดุไฟฟาและกอสราง       10,000  
 - คาวัสดุงานบานงานครัว       20,000  
 - คาวัสดุอ่ืน       20,000  
2 ซอมแซมครุภัณฑและจางเหมาบริการ 170,500  
 คาใชสอย       170,500  
 - คาซอมแซมครภุัณฑ       120,500  
 - จางเหมาบริการ       50,000  
3 จัดการประชุมกรรมการประจําคณะ 81,900  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 คาตอบแทน       81,900  
 - คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการประจําคณะ         
    - กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 7  ครั้ง 3 คน 1,000 บาท 21,000  
    - ประธานและกรรมการภายใน 7 ครั้ง 9 คน 600 บาท 37,800  
    - เลขานุการ 7 ครั้ง 1 คน 300 บาท 2,100  
 - คาพาหนะเหมาจายกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 7  ครั้ง 3 คน 1,000 บาท 21,000  
4 ชําระคาสาธารณูปโภค       30,000  
 คาสาธารณูปโภค       30,000  
 - คาโทรศัพท 12 เดือน     20,000  
 - คาไปรษณยี       10,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 442,400  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือน
และคาจาง

ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

ซื้อวัสดุสาํหรับการบริหารจดัการคณะ     160,000      160,000 
ซอมแซมครภุณัฑ 
จางเหมาบริการ 

    120,500 
50,000 

     170,500 

จัดการประชุมกรรมการประจําคณะ    81,900       81,900 
ชําระคาสาธารณูปโภค      30,000     30,000 

รวม    81,900 330,500 30,000     442,400 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142433100301 ซื้อวัสดุสาํหรับบริหารจัดการคณะ 1050000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     35,000      55,000      40,000      30,000  160,000 
142433100302 ซอมแซมครภุณัฑและจางเหมา

บริการ 
1050000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     38,500      40,000      42,000      50,000  170,500 

142433100303 จัดการประชุมกรรมการประจําคณะ 1050000 2102 5702010200 ตอบแทน 23,400 23,400 23,400 11,700 81,900 
142433100304 ชําระคาสาธารณูปโภค 1050000 2102 5702030200 คาสาธารณูปโภค 6,000 6,000 8,000 10,000 30,000 

รวมท้ังสิ้น 102,900 124,400 113,400 101,700 442,400 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยมีีประสิทธิภาพ 

2. การสนับสนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาของคณะเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสทิธิภาพ 
  
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80 
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรบับริการ 
 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 

 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
 นโยบายท่ี 1 :  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและยกระดับความ

เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี1 : เสริมสรางศักยภาพทางการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งทางวิชาการ 
กลยุทธท่ี 1 :  เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความ

เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

  1.  องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
           ตัวบงช้ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรยีนรู 
 ตัวบงช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของบัณฑติ 

 12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 1.   มาตรฐานท่ี 1 : ผลการจดัการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ตัวบงช้ีท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 
(ก.พ.ร.) 

มิติท่ี 1  :   มิติภายนอก 
ตัวช้ีวัดท่ี 4 :  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

12.6  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
 

 12.7 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142433100400  โครงการพัฒนาบุคลากร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
 โครงการใหม คือ โครงการท่ีจดัทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 152,180  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

นอกจากภารกิจในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังมีภารกิจดานวิจัยและ
พัฒนา บริการวิชาการ และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมควบคูไปดวย ในฐานะท่ีเปนสถาบันการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี
ความพรั่งพรอมท้ังดานทรัพยากรและองคความรู เปนการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาสังคมอยางสมดุลและยั่งยืนบนฐานความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามเจตนารมณของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11  

ท้ังน้ี การขับเคลื่อนภารกิจท้ัง 2 สวนท่ีกลาว ใหสัมฤทธ์ิผลตามเปาประสงค จําเปนพ่ึงพากําลังขีดความสามารถของ
บุคลากรเปนพ้ืนฐานสําคัญ ซึ่งตามบริบทการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแบงบุคลากรเปน 2 กลุม
หลัก คือ และบุคคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการมีบทบาทและความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนภารกิจการจัดการเรียนการ
สอน และภารกิจการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีบุคคลากรสายสนับสนุนเปนฝายอํานวยความสะดวกใหกิจกรรมตางๆ ดําเนินไป
อยางราบรื่น ซึ่งท้ัง 2 ฝายจะตองทํางานผสานกันและจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีขีดความสามารถในระดับท่ีสอดคลองตองกันอยู
เสมอ 

บุคลากรถือเปนหัวใจสําคญัของการพัฒนาองคกรเปรยีบเสมือนตัวจักรสําคญัตัวหน่ึงในการขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลยัเคลื่อน
ไป สูเปาหมาย ดังน้ันการพัฒนาบุคลากรจึงเปนกลไกสําคญัท่ีจะเขาไปขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจหลัก ของมหาวิทยาลัยให
เปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือกาวไปสูเปาหมาย 
 
2. วัตถุประสงค 
 1.   เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมคีวามรู ความเขาใจกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือสนองความตองการของผูเรียน 
 2.   เพ่ือยกระดับคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนใหสูงข้ึน 
 3.  เพ่ือใหการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมคีุณภาพ 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ไปราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา ของผูบริหารและบุคลากร 5 ครั้ง 
1.2 จัดกิจกรรมตามประเพณ ี 3 ครั้ง 

 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีไดรับจากการรวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ  80 

2.2. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80 

2.3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดกระบวนการเรยีนการสอน ไมนอยกวารอยละ 80 
 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. การดําเนินการเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา.....12......เดือน วันท่ี...1.....เดือน..ตลุาคม....ป.2556    ถึง วันท่ี..30..เดือน...กันยายน..ป..2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ไปราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา ของผูบริหาร

และบุคลากร 
            

2 จัดกิจกรรมตามประเพณ ี             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 ไปราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา ของผูบริหารและ
บุคลากร /การไปอบรมสัมมนาและดูงานตางประเทศ 

5 ครั้ง 134,180 1 ครั้ง 30,000 2 ครั้ง 40,000 2 ครั้ง 40,000 1 ครั้ง 24,180 

2 จัดกิจกรรมตามประเพณ ี 3 ครั้ง 18,000 1 ครั้ง 6,000   1 ครั้ง 6,000 1 ครั้ง 6,000 
รวม  152,180  36,000  40,000  46,000  30,180 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ(บาท) 
หมาย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 ไปราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา ของผูบริหารและบุคลากร /การไปอบรมสัมมนา และดูงานตางประเทศ 134,180  
 คาใชสอย       134,180  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 3 ครั้ง     14,400  
 - คาท่ีพัก 3 ครั้ง     30,000  
 - คาพาหนะ/ทางดวน 3 ครั้ง     20,000  
 - คานํ้ามันรถ 3 ครั้ง     30,000  
 - คาบํารุงรถ 3 ครั้ง     4,500  
 - คาลงทะเบียน       35,280  
2 จัดกิจกรรมตามประเพณี 18,000  
 คาใชสอย       15,000  
 - คาจางเหมาบริการ 3 ครั้ง   5,000 บาท 15,000  
 คาวัสด ุ       3,000  
 - คาวัสด ุ 3  ครั้ง   1,000 บาท 3,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 152,180  
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือน
และคาจาง

ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

ไปราชการ/ประชุม/อบรม/
สัมมนา ของผูบริหารและ
บุคลากร /การไปอบรมสัมมนา
และดูงานตางประเทศ 

    134,180      134,180 

จัดกิจกรรมตามประเพณ ี     18,000      18,000 
รวม     152,180      152,180 

 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142433100401 ไปราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา
ของผูบริหารและบุคลากร /การไป
อบรมสมัมนาและดูงานตางประเทศ 

1050000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     30,000      40,000      40,000      24,180  134,180 

142433100402 จัดกิจกรรมตามประเพณ ี 1050000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ       6,000          6,000        6,000  18,000 
รวมท้ังสิ้น 36,000 40,000 46,000 30,180 152,180 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.   บุคลากรมีความรู ความเขาใจกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือสนองความตองการของผูเรยีน 
 2.   ระดับคณุภาพการเรียนการสอนสงูข้ึน 
 3.  การปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80 
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 
11.2.2 แบบรายงานผลท่ีไดรับจากการอบรม สัมมนา  
ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 

 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
 นโยบายท่ี 1 :  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและยกระดับความ

เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี1 : เสริมสรางศักยภาพทางการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งทางวิชาการ 
กลยุทธท่ี 1 :  เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความ

เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

  1.  องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
 ตัวบงช้ี 2.4 ระบบการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 1.   ดานการผลติบัณฑติ 
  ตัวบงช้ีท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ตัวบงช้ีท่ี 14 :  การพัฒนาคณาจารย 
 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

มิติท่ี 1  :   มิติภายนอก 
ตัวช้ีวัดท่ี 4 :  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

12.6  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
       ตัวบงช้ี (10)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรบัการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย

กวารอยละ 50 ตอป 
 

 12.7 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
 
142433104900  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ   
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ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 768,450  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของ
สังคมและทองถ่ิน ซึ่งการจัดการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรน้ัน ผูสอนจะตองจัดใหนักศึกษาไดมีความรู ทักษะและพฤติกรรมท่ีถูกตอง
เหมาะสมตามบริบทของแตละหลักสูตร  การท่ีจะทําใหเกิดสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการเรียนการสอนดังกลาวจําเปนตองมีวัสดุและ
ครุภัณฑเพียงพอในการฝกปฏิบัติเพ่ือเปนการเพ่ิมพูนทักษะใหกับผูเรียน ซึ่งปจจุบันครุภัณฑท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนทางดาน
วิทยาศาสตรมีความเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีเปนอยางมาก และครุภัณฑของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนยัง
ลาสมัยไมทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  จึงมีความจําเปนตองจัดซื้อ จัดหาเพ่ิมเติม เพ่ือใชประโยชนในการเรียนการสอนและ
การบริหาร เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึนและผูใชบริการเกิดความพึงพอใจสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ปฏิรูประบบราชการ 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหมีเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน 
2. เพ่ือใหอาจารยและนักศึกษาไดเพ่ิมพูนทักษะและความรูจากการใชเครื่องมือและอุปกรณเพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือยกระดับการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรมีคณุภาพสูงข้ึน 

 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดซื้อครภุัณฑ 16 รายการ 
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2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรอยางนอยรอยละ 80  

 
3.  เปาหมายเชิงเวลา 

การดําเนินการเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา.....12......เดือน วันท่ี...1.....เดือน..ตลุาคม....ป.2556    ถึง วันท่ี..30..เดือน...กันยายน..ป..2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ขออนุญาตจัดซื้อ             
2 ดําเนินการสอบราคา             
3 สงมอบครุภณัฑ             
4 ติดตั้งและตรวจรับ             
5 ดําเนินการเบิกจาย             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 จัดซื้อครภุัณฑ 16 รายการ 768,450   16 รายการ 768,450     
รวม  768,450    768,450     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 จัดซ้ือครุภัณฑ 16 รายการ   

1.1 เครื่องปรับอากาศ  8 เครื่อง   43,500 บาท 348,000   
1.2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 1 เครื่อง   19,000  บาท 19,000   
1.3 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผล 
1 เครื่อง   25,000  บาท 25,000   

1.4 เครื่องแท็ปเลต 1 เครื่อง   15,000  บาท 15,000   
1.5 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน 
3 เครื่อง   15,000  บาท 45,000   

1.6 เครื่องเสยีงพรอมลําโพง 1 ชุด 1 ชุด   47,000  บาท 47,000   
1.7 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 1 เครื่อง   95,000  บาท 95,000   
1.8 เครื่องปนเอนกประสงค 1 เครื่อง   15,000  บาท 15,000   
1.9 โตะทํางานพรอมลิ้นชัก 3 ช้ัน 1 ตัว   8,350  บาท 8,350   
1.10 ตูสูงทึบ 2 บานเปด 1 ตู   5,800  บาท 5,800   
1.11 ตูสูงบานเลือ่นกระจก 2 ตู   9,900  บาท 19,800   
1.12 ปมนํ้า 1 เครื่อง   15,000  บาท 15,000   
1.13 เครื่องโปรเจคเตอร 3 เครื่อง   20,000  บาท 60,000   
1.14 เลนสซูม 1 ตัว   9,000  บาท 9,000   
1.15 เครื่องดูดฝุน 1 เครื่อง   12,000 บาท 12,000  
1.16 บอรดนิทรรศการ 2 ชุด   13,500/ 

16,000 
บาท 29,500  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 768,450  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. จัดซื้อครุภณัฑ       768,450    768,450 
รวม       768,450    768,450 

 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

 จัดซื้อครภุัณฑ 1050000 2203        
142433104901 จัดซื้อครภุัณฑ 1050000 2203 8320021100 เครื่องปรับอากาศ   348,000     348,000  
142433104902 จัดซื้อครภุัณฑ 1050000 2203 8329001200 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  19,000    19,000  
142433104903 จัดซื้อครภุัณฑ 1050000 2203 8329001300 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผล 
 25,000    25,000  

142433104904 จัดซื้อครภุัณฑ 1050000 2203 8329001400 เครื่องแท็ปเลต  15,000    15,000  
142433104905 จัดซื้อครภุัณฑ 1050000 2203 8329001500 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน 
 45,000    45,000  

142433104906 จัดซื้อครภุัณฑ 1050000 2203 8322038100 เครื่องเสยีงพรอมลําโพง 1 ชุด  47,000    47,000  
142433104907 จัดซื้อครภุัณฑ 1050000 2203 8329010100 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  95,000    95,000  
142433104908 จัดซื้อครภุัณฑ 1050000 2203 8331048200 เครื่องปนเอนกประสงค  15,000    15,000  
142433104909 จัดซื้อครภุัณฑ 1050000 2203 8320002200 โตะทํางานพรอมลิ้นชัก 3 ช้ัน  8,350    8,350  
142433104910 จัดซื้อครภุัณฑ 1050000 2203 8320006300 ตูสูงทึบ 2 บานเปด  5,800    5,800  
142433104911 จัดซื้อครภุัณฑ 1050000 2203 8320006400 ตูสูงบานเลื่อนกระจก  19,800    19,800  
142433104912 จัดซื้อครภุัณฑ 1050000 2203 8324009300 ปมนํ้า  15,000    15,000  
142433104913 จัดซื้อครภุัณฑ 1050000 2203 8323039100 เครื่องโปรเจคเตอร  60,000    60,000  
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รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142433104914 จัดซื้อครภุัณฑ 1050000 2203 8323010200 เลนสซูม  9,000    9,000  
142433104915 จัดซื้อครภุัณฑ 1050000 2203 8320014200 เครื่องดูดฝุน  12,000   12,000 
142433104916 จัดซื้อครภุัณฑ 1050000 2203 8320045100 บอรดนิทรรศการ  13,500    13,500 
142433104917 จัดซื้อครภุัณฑ 1050000 2203 8320045200 บอรดนิทรรศการ  16,000    16,000 

รวมท้ังสิ้น  768,450   768,450 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีศักยภาพตรงตามความตองการขององคกรภาครัฐและเอกชน จากการท่ีนักศึกษามีทักษะในการใช
คอมพิวเตอรและไดรับการเรียนรูผานสื่อท่ีทันสมัย 

2. ผูสอนไดใชสื่อท่ีมีศักยภาพและสงเสริมใหผูเรียนมีศักยภาพสอดคลองกับความตองการขององคกรภาครัฐและเอกชน 

3. นักศึกษาไดเรียนรูในหองท่ีมีสภาพอากาศท่ีสงเสริมศักยภาพในการเรียนรูเพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณท่ีจําเปนและเหมาะสม
ในการดําเนินงานและสนับสนุนการเรียนการสอน 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับครภุณัฑเพ่ือใชประโยชนในการจัดการเรยีนการสอนและการบริหาร 
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80 
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรบับริการ 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต    นโยบายยอยท่ี 4.1 :  นโยบายการศึกษา 
12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายท่ี 1 : เรงรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ยกระดับสูความเปน
เลิศ และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 :  เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
กลยุทธท่ี 1 : เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณพมาตรฐาน และ ยกระดับสูความ
เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ 

 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ 
           ตัวบงช้ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรยีนรู 
 ตัวบงช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของบัณฑติ 

12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
    มาตรฐานท่ี 1 : ผลการจดัการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ตัวบงช้ีท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 
(ก.พ.ร.)  มิติท่ี 1  :   มิติภายนอก 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 :  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
12.6  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 

 12.7 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 เครื่องปรับอากาศ  
 

8 เครื่อง 43,500 348,000 คุณลักษณะ 
- ชนิดแขวนเพดาน 
- ขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู 
- ไดรับมาตรฐาน มอก. และฉลากประหยดัไฟเบอร 5 
- ราคารวมคาตดิตั้งและอุปกรณ 
- รับประกันไมต่ํากวา 1 ป 

2 เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค 
 

1 เครื่อง 19,000 19,000 คุณลักษณะ 
- CPU ไมนอยกวา 2 core  2.5 GHz  
- RAM  ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB  
- Hard disk ขนาดความจไุมนอยกวา 500 GB  
- จอภาพมีขนาดไมนอยกวา 14 น้ิว 
- มี DVD-RW หรือดีกวา  
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit 
Ethernet หรือดีกวา  
- Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล 
 

1 เครื่อง 25,000 25,000 คุณลักษณะ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไมนอย
กวา 2.5 GHz และมีหนวยความจาํ แบบ Cache 
Memory ไมนอยกวา 6 MB จํานวน 1 หนวย  
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลัก ท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB  
- Hard Disk ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB  
- DVD-RW หรือดีกวา  
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit 
Ethernet หรือดีกวา  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไม
นอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว จํานวน 
1 หนวย 

4 เครื่องแท็ปเลต 
 

1 เครื่อง 15,000 15,000 คุณลักษณะ 
- CPU ไมนอยกวา 2 core 1 GHz 

- RAM ท่ีมีขนาดไมนอยกวา 512 MB 
- Memory ขนาดไมนอยกวา 16 GB 
- มีหนาจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLS 
- มีขนาดไมนอยกวา 7 น้ิว และมคีวามละเอียดไม
นอยกวา 1024 x 600 Pixel 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi 
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ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

(802.11b/g/n), Blue-tooth และ GPS 
- มีอุปกรณเช่ือมตอระบบ 3G หรอืดีกวา แบบติดตั้ง
ภายในตัวเครื่อง (built-in) 
- มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 3 ลาน
พิกเซล 
- มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1 ลาน
พิกเซล 

5 เครื่องคอมพิวเตอร 
 

3 เครื่อง 15,000 45,000 คุณลักษณะ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.4 GHz หรือดีกวา 
จํานวน 1 หนวย 
- มีสวนควบคุมการแสดงผลท่ีมหีนวยความจําไม
นอยกวา 128 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมลู (Hard Disk) ชนิด SATA 
หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB หรือ
มี Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 30 
GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ 
10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอย
กวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว 
จํานวน 1 หนวย 

6 เครื่องเสยีงพรอมลําโพง  
 

1 ชุด 46,545 46,545 คุณลักษณะ 
เครื่องเสยีงพรอมลําโพง 
- เพาเวอรมิกเซอรไมนอยกวา 6 ชอง 200+200 
วัตต 1 เครื่อง 
- Speaker ตูลําโพง 300W 2 ใบ 

7 เครื่องคอมพิวเตอร 
แมขาย 

1 เครื่อง 95,000 95,000 คุณลักษณะ 
CPU :  ไมต่ํากวา Intel ชนิด Xeon E5-2620 
(2.0GHz/6-core/15MB)  
BOARD : Number of processor support=2 
CASE : แบบ Rack   
RAM : ไมนอยกวา 8GB  
HDD : มีความจุไมนอยกวา 1TB 6G SATA 
ความเร็ว 7.2k 
การด Lan ไมนอยกวา Dual Port Gigabit  
POWER : 500W Platinum FIO Power Supply 
OPTICAL :  DVD-RW   

8 เครื่องปนเอนกประสงค 1 เครื่อง 15,000 15,000 คุณลักษณะ 
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ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1. เปนเครื่องปนระบบมอเตอร ขนาดไมต่ํากวา 550 W  
2. สามารถแยกประเภทของการปนท่ีชัดเจน 6 

ประเภท ไดแก บดนํ้าแข็ง คนใหเขากัน หั่น
หรือสับ ตีใหฟู ปนเหลวและ Shake 

3. ความจุไมนอยกวา 48 ออนซ หรือ  6 ถวย
ตวง หรือ 1500 ml. หรือ 1.5 ลิตร 

4. ตัวฐานทําจากโลหะอยางดี มีความแข็งแรง 
ทนทาน เพ่ือใหฐานมั่นคงเวลาปน 

5. หมุนหรือปนโดยใชแกนหมุนท่ีแข็งแรง ทาน
ทาน ใบมีด Stainless ท่ีมีความคมพิเศษ 

6. โถแกวทําจากแกวเน้ือหนาพิเศษ ทนทานตอแรง
กระแทก และสามารถใชกับเครื่องลางจานได 

7. มีระบบเซ็นเซอร (Electronic sensor) ซึ่ง
เพ่ิมกําลังโดยอัตโนมัติ เพ่ือท่ีจะทําใหการปน
คงท่ีตลอดระยะเวลาท่ีปน แมวาสวนผสมจะ
มีขนาดเล็กลงก็ตาม 

8. สามารถใชความเร็วในควบกันได 2 ระดับ 
สลับไปมา 

9. ใชไฟฟา 220 V. โดยไมตองใชหมอแปลง 
10. รับประกันคณุภาพไมนอยกวา 1 ป 

9 โตะทํางานพรอมลิ้นชัก 
3 ช้ัน 
 

1 ตัว 8,350 8,350 คุณลักษณะ 
- ทําจากไมพารติเคลิบอรด เคลือบผิวเมลามีน 

Top หนา 25 มม.  
- ขนาด 135x80x75 ซม 

10 ตูสูงทึบ 2 บานเปด 
 

1 ตู 5,800 5,800 คุณลักษณะ 
- ตูเหล็กช้ันปรับระดับได 
- ขนาดไมต่ํากวา 91.5x45.7x183 ซม. 

11 ตูสูงบานเลื่อนกระจก 
 

2 ตู 9,900 19,800 คุณลกัษณะ 
- ตูเหล็กช้ันปรับระดับได 
- ขนาดไมต่ํากวา 91.5x45.7x183 ซม. 

12 ปมนํ้า 
 

1 เครื่อง 15,000 15,000 คุณลักษณะ 
- ขนาดทอนํ้าเขา 1.25 น้ิว ขนาดทอนํ้าออก 1 น้ิว 
- กําลัง 3 แรงมา 
- กําลังสงสูงสดุ 57 เมตร 
- อัตราไหลของนํ้ามากสุด 150 ลิตรตอนาที 
- ไฟสองสาย 1 เฟส 

13 เครื่องโปรเจคเตอร 3 เครื่อง 20,000 60,000 คุณลักษณะ 
ความสวางไมนอยกวา 2700 ANSI Lumens 
ความละเอียดไมต่าํกวา1024x768 (XGA)  
พิกเซล คา Contrast ไมต่ํากวา 3000 
การรับประกันตัวเครื่องไมต่ํากวา 1 ป รับประกัน
หลอดภาพไมต่ํากวา 1ปหรือ1000 ชม 
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ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

14 เลนสซูม 1 ตัว 9,000 9,000 คุณลักษณะ 
- ชวงซูมไมนอยกวา 18-200 MM 
- ชองรับแสง 3.5 – 5.6 
- ถายระยะใกลสดุ 30 cm. 

15 เครื่องดูดฝุน 
 

1 เครื่อง 12,000 12,000 คุณลักษณะ 
ขนาดไมต่ํากวา 15 ลิตร  ระบบไฟ 220 v  

16 บอรดนิทรรศการ 2 ชุด 13,500 
/16,000 

29,500 คุณลักษณะ 
- ทําจากสติกเกอรติดแผนฟลม  ขาตั้งโครงเหล็ก 
- ขนาด 277x230 ซม.   1 ชุด 
- ขนาด 347x230 ซม.   1 ชุด 

รวม 768,450  
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142433105000  โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 257,500  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจากสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเปนสาขาท่ีมีการเรียนการสอนท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเรียนการ
สอนในภาคปฏิบัติจะเนนในเรื่องของการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานและการประเมินสมรรถภาพรางกายของผูปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานในอนาคตได เครื่องมือท่ีใชในการตรวจวัดสภาพแวดลอมการทํางานท่ีนักศึกษา
จําเปนตองเรียนรู เชน เครื่องวัดแสง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดดัชนีความรอน เครื่องมือเก็บปริมาณสารมลพิษในอากาศ ในสวน
ของเครื่องมือการตรวจวัดสมรรถภาพรางกาย เชน เครื่องทดสอบสมรรถภาพสายตา เครื่องทดสอบสมรรถภาพการไดยิน และเครื่อง
ทดสอบสมรรถภาพปอด อุปกรณตางๆ เหลาน้ีลวนมีความจําเปนตอการเรียนการสอนในสาขาวิชาเปนอยางยิ่ง อีกท้ังเพ่ือใหสอดคลอง
กับขอกําหนดของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยท่ีเปดสอนสาขาดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย จําเปนจะตองมีเคร่ืองมือและหองปฏิบัติการเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติอยางพอเพียง ดังน้ันสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย จึงมีความจําเปนตองขอสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงหองปฏิบัติการของสาขาวิชา เพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษา
ไดรับการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับรายวิชาตางๆ ของหลักสูตรตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือปรับปรุงหองปฏิบัติการของสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหไดมาตรฐานและสอดคลองกับขอกําหนดดาน
หลักสูตรของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน      

2. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาฝกปฏิบัติของนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ปรับปรุงหองปฏิบัติการสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

อาคาร 5 หอง 517 
1 งาน 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. บุคลากร และนักศึกษา มีความพึงพอใจอยางนอยรอยละ 80  

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. การดําเนินการเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา.....12......เดือน วันท่ี...1.....เดือน..ตลุาคม....ป.2556    ถึง วันท่ี..30..เดือน...กันยายน..ป..2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ขออนุญาตดําเนินการ             
2 กําหนด TOR             
3 ดําเนินการสอบราคา             
4 ทําสัญญา             
5 ดําเนินการปรับปรุง             
6 สงมอบงาน             
7 ตรวจรับ             
8 ดําเนินการเบิกจาย             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ปรับปรุงหองปฏิบัติการสาขาอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย อาคาร 5 หอง 517 
1 งาน 257,500   1 งาน 257,500     

รวม  257,500    257,500     
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 ปรับปรุงหองปฏิบัติการสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  257,500  
 สิ่งกอสราง       257,500  
 -  คาจางปรับปรุงหองปฏิบัติการ

สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย อาคาร 5 หอง 517 

1  งาน     257,500  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 257,500  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

ปรับปรุงหองปฏิบัติการสาขา
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย อาคาร 5 หอง 517 

       257,500   257,500 

            
รวม        257,500   257,500 

 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142433105001 ปรับปรุง
หองปฏิบัติการ
สาขาอาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย อาคาร 5 
หอง 517 

1050000 1203 8360001100 ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

 257,500    257,500 

            
รวมท้ังสิ้น  257,500   257,500 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถใชหองสําหรับการเรียนการสอนในวิชาฝกปฏิบัติไดอยางเต็ม
ศักยภาพและเหมาะสม         

2. สามารถใชกับการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ของสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได 

3. บุคลากร และนักศึกษามีความพึงพอใจ 
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลอาจารยและนักศกึษา  
11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรบับริการ 
 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต    นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

 นโยบายท่ี 1 :  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและยกระดับความ
เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี1 : เสริมสรางศักยภาพทางการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งทางวิชาการ 
กลยุทธท่ี 1 :  เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความ

เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

  1.  องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
           ตัวบงช้ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรยีนรู 
 ตัวบงช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของบัณฑติ 

 12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 ตัวบงช้ีท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ตัวบงช้ีท่ี 2 คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรโีทและเอกตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 
(ก.พ.ร.) 

มิติท่ี 1  :   มิติภายนอก  ตัวช้ีวัดท่ี 4 : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา 

12.6  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
 12.7 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
  
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

ลําดับ 
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 ปรับปรุงหองปฏิบัติการ
สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย อาคาร 
5 หอง 517 

1 งาน 257,500 257,500 รายละเอียด 
- ทําผนังก้ันหองซึ่งครึ่งดานบนเปนกระจกสีชายาว     

6 เมตร สูง 1.00 เมตร ดานลางเปนกออิฐสูง 
0.90 เมตร สวนเหนือกระจกเปนผนังกออิฐสูง 
1.10 เมตร เพ่ือใชเปนหองปฏิบัติการขนาด 64 
ตารางเมตร (กวาง 8 เมตร x ยาว 8 เมตร) และ
ทําประตูบานสวิงเ พ่ือเปดเ ช่ือมตอระหวาง
หองปฏิบัติการกับหองพักอาจารย เปนประตู
กระจกสีชาขนาดกวาง 1.20 เมตร สูง 1.90 
เมตร กรอบอลูมิเนียมหนา 5 เซนติเมตร 

- ปูพ้ืนกระเบ้ืองใหม พ้ืนท่ี 64 ตารางเมตร 
- ทาสีผนังและเพดานใหม พ้ืนท่ีประมาณ 70 ตร.

ม. 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู 

จํานวน 2 เครื่อง 
- ติ ด ตั้ ง อ า ง ล า ง มื อ ท่ี บ ริ เ ว ณ ร ะ เ บี ย งห ลั ง

หองปฏิบัติการจํานวน 2 อาง 
- ตรวจสอบและปรับปรุงประตูกระจกเดิมท่ีมีอยู 
- ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟาเดิมท่ีมีอยู

แลว 
คําชี้แจง 
-  เน่ืองจากหอง 517 เปนหองปฏิบัติการเดิมของ
สาขาวิศวกรรมไฟฟา สภาพหองหลังจากท่ีสาขา
วิศวกรรมไฟฟายายไปแลวไมเหมาะสมตอการเรียน
การสอนของสาขาอาชีวอนามัย จากสภาพหองท่ีมืด 
ไมมีระบบระบายอากาศและปรับอากาศท่ีดี ซึ่ง
นักศึกษาไมสามารถใชงานได  

 
 
. 
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142433105100  โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการทางจุลทรรศนและมิญชวิทยา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลติ: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน, งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 500,000 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

หองปฏิบัติการทางจุลทรรศนและมญิชวิทยา ตั้งอยู ณ อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยหองปฏิบัติการหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทางวิทยาศาสตร ท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวของการศึกษาทางจุลทรรศนหลายวิชา อาทิ วิชาชีววิทยาท่ัวไป วิชาจุลชีววิทยา วิชาโรคพืชวิทยา ฯ ซึ่งในปจจุบันพบวามี
นักศึกษาและคณาจารยเขาใชบริการหองปฏิบัติการดังกลาวเพ่ิมมากข้ึน ท้ังเพ่ือการเรียนการสอนรายวิชาและการคนควาวิจัยของ
คณาจารย โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยาเบ้ืองตน และ วิชาจุลชีววิทยา ซึ่งเปนวิชาพ้ืนฐานท่ีมีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนเปนจํานวนมากในแตละภาคเรียน แตท้ังน้ี เมื่อพิจาณาถึงสถานะปจจุบันของหองปฏิบัติการทางจุลทรรศนและมิญช
วิทยาดังกลาว ท้ังดานมาตรฐานวิชาการ การบริหารจัดการ และความปลอดภัย พบวายังอยูในเกณฑท่ีต่ํากวามาตรฐาน เน่ืองจาก
หองปฏบัติการดังกลาวยังขาดแคลนวัสด ุอุปกรณ และครุภัณฑท่ีจําเปนหลายราการ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย เชน ตูดูด
สารเคมี ชุดอุปกรณกักเก็บสารเคมีอันตราย และชุดอุปกรณกําจัดของเสียอันตราย ซึ่งทําใหผูเรียนและเจาหนาท่ีตองเสี่ยงตออันตราย
จากสารเคมีอันตรายระหวางการปฏิบัติการ และจากน้ัน ยังพบวา กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยท่ีดําเนินการใน
หองปฏิบัติการทางจุลทรรศนและมิญชวิทยาดังกลาว ยังกอใหเกิดการระบายสารเคมีอันตรายสูสิ่งแวดลอมโดยขาดระบบการบําบัดท่ีดี 
ซึ่งนําไปสูผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมได 

ดังน้ัน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงริเริ่มใหมีการปรับปรุงการดําเนินงานของหองปฏิบัติการทางจุลทรรศนและมิญช
วิทยาใหมีมาตรฐานสูงข้ึน โดยมีเปาหมายท่ีจะยกระดับใหมีมาตรฐานสอดกับหลักเกณฑทางวิชาการดานการจัดการคุณภาพและความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการทางจุลทรรศนและมิญชวิทยา และหลักการการปฏิบัติท่ีดีในหองปฏิบัติการ (Good Laboratory practice) 
ขององคการอนามัยโลก  
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2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหอาจารยและนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการและวิจยัใหหองปฏบัิติการท่ีมีมาตรฐาน 
2.2 เพ่ือใหมีหองปฏิบัติการจลุทรรศนและมิญชวิทยาท่ีมมีาตรฐานการดําเนินงานดานวิชาการและความปลอดภัยเปนไปตาม

หลักสากล 
2.3 เพ่ือใหมีหองปฏิบัติการจลุทรรศนและมิญชวิทยาสําหรับเปนหองมาตรฐานในการวิเคราะห 

 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.2 มหีองปฏิบัติการจุลทรรศนและมญิชวิทยาท่ีไดมาตรฐานสูงข้ึน 1 หอง 
1.3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานดาน

วิชาการและความปลอดภัยของหองปฏิบัติการจลุทรรศนและมิญชวิทยา 
3 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 หองปฏิบัติการจลุทรรศนและมิญชวิทยามีมาตรฐานสูงข้ึน 
2.2 วัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุอ่ืนสําหรับสนับสนุนการดาํเนินงานดานวิชาการและความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ

จุลทรรศนและมิญชวิทยาเพ่ิมข้ึน 
 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไมต่ํากวารอยละ 80 

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือครุภัณฑประจํา

หองปฏิบัติการ 
            

1.1 ขออนุญาตจัดซื้อ             
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลกัษณะครภุัณฑ             
1.3 ดําเนินการสอบราคา             
1.4 สงมอบครุภณัฑ             
1.5 ติดตั้งและตรวจรับ             
1.6 ดําเนินการเบิกจาย             
2 กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือวัสดุ             

2.1 ช้ือวัสด ุ             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 จัดซื้อครภุัณฑประจาํหองปฏิบัติการ           
 1.1 เครื่องช่ังไฟฟาทศนิยม 4 ตําแหนง    1 เครื่อง 75,000   1 เครื่อง 75,000     

 1.2 ตูดูดไอสารเคมีแบบไรทอ (Ductless filtration 
fume hood)   

1 เครื่อง 65,000   1 เครื่อง 65,000     

 1.3 กลองจุลทรรศนสเตอรีโอ 3 กระบอกตา พรอม
อุปกรณบันทึกภาพและถายทอดสญัญาณระบบดิจิทัล  

1 เครื่อง 250,000   1 เครื่อง 250,000     

2 จัดซื้อวัสด ุ 3 ครั้ง 110,000   1 ครั้ง 25,000 1 ครั้ง 50,000 1 ครั้ง 35,000 
รวม  500,000    415,000  50,000  35,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการ 390,000  
 ครุภัณฑ         
 -  เครื่องช่ังไฟฟาทศนิยม 4 

ตําแหนง    
1 เครื่อง  75,000   75,000  

 -  ตูดูดไอสารเคมีแบบไรทอ 
(Ductless filtration fume 
hood)   

1 เครื่อง  65,000   65,000  

 -  กลองจุลทรรศนสเตอรีโอ  
3 กระบอกตา พรอมอุปกรณ
บันทึกภาพและถายทอด
สัญญาณระบบดิจิทัล  

1 เครื่อง  250,000   250,000  

2 กิจกรรมท่ี 2 ซ้ือวัสดุ       110,000  
 คาวัสดุ         
 วัสด ุ       110,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 500,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. จัดซื้อครุภณัฑประจํา
หองปฏิบัติการ 3 รายการ 

      390,000    390,000 

2. จัดซื้อวัสด ุ     110,000      110,000 
รวม     110,000  390,000    500,000 

 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142433105101 เครื่องช่ังไฟฟาทศนิยม 4 
ตําแหนง    

1050000 2203 8328143300 ครุภณัฑ  75,000    75,000 

142433105102 ตูดูดไอสารเคมีแบบไรทอ 
(Ductless filtration 
fume hood)   

1050000 2203 8328206100 ครุภณัฑ  65,000    65,000 

142433105103 กลองจุลทรรศนสเตอรีโอ  
3 กระบอกตา พรอม
อุปกรณบันทึกภาพและ
ถายทอดสัญญาณระบบ
ดิจิทัล  

1050000 2203 8328003100 ครุภณัฑ  250,000   250,000 

142433105104 วัสด ุ 1050000 2202 5102020100 วัสด ุ  25,000 50,000 35,000 110,000 
รวมท้ังสิ้น  415,000 50,000 35,000 500,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนตามหลักสตูรไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

10.2 ผลการปฏิบัติราชการดานวิจัยและพัฒนาของคณาจารยไดรับการยกระดับใหสูงข้ึน 
10.3 กิจกรรมดานการเรียนการสอน การทดสอบ วิเคราะห วิจัย ท่ีดําเนินการภายในหองปฏิบัติการจลุทรรศนและมิญช
วิทยามีความปลอดภัย ไดรับการรบัและเช่ือถือไดในระดับสากล   

  
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักศึกษา คณาจารย และเจาหนาท่ีเขาใชบริการ 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ยุทธศาสตรท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1   นโยบายท่ี 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี 4.1 :  นโยบายการศึกษา 
 2.1.2   นโยบายท่ี 6 : นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

           นโยบายยอยท่ี 6.1 : เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการ
ของประเทศ 

2.2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
 2.2.1  นโยบายท่ี 1 : เรงรัดการผลิตบัณฑติ การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ยกระดับสูความ

เปนเลิศ และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 :  เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี 1 : เรงขยายและพัฒนาการจดัการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณพมาตรฐาน และ ยกระดับสู

ความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาต ิ
 2.2.2  นโยบายท่ี 2 :  สงเสริมใหมีการผลิตงานวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรม องคความรู สืบสานโครงการอัน

เน่ืองมาจากแนวพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีตอบสนองความตองการของ 
สังคม และสามารถแขงขันไดในระดับกลุมประชาคมอาเซียน 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 :  เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
กลยุทธท่ี 2 : ขยายและยกระดับคณุภาพการวิจยัเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรูท่ีตอบสนอง 

ความตองการของสังคม นาไปสูการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาต ิ
กลยุทธท่ี 3 : ขยายการใหบริการทางวิชาการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ินและ

สังคม 
2.3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดความสาํเร็จตามผลผลิตของสาํนักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สงป.) 

2.3.1  ผลผลติท่ี : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
         ตัวช้ีวัด : จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
  จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  
  ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
   รอยละผูสําเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
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   ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2.4. ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  

  2.4.1  องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
           ตัวบงช้ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรยีนรู 
 ตัวบงช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของบัณฑติ 
  2.4.2  องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
           ตัวบงช้ี 4.1 ระบบการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 ตัวบงช้ี 4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

2.5. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบัิติราชการ ประจําป พ.ศ. 
2557 (ก.พ.ร) 
2.5.2 มิติท่ี 1 : มติิดานประสิทธิผล 

  ตัวช้ีวัดท่ี 2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.5.2   มิติท่ี 2 : มิติดานคณุภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ี 4  : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 
ตัวช้ีวัดท่ี 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 

2.6. ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.6.1   มาตรฐานท่ี 1 : ผลการจดัการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ตัวบงช้ีท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
  ตัวบงช้ีท่ี 9 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรภายนอก 

3. ความพรอมของโครงการ ดําเนินการไดทันที 
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 เครื่องช่ังไฟฟาทศนิยม 
4 ตําแหนง 

1  
เครื่อง 

75,000 75,000 คุณลักษณะ 
1. เปนเครื่องช่ังไฟฟาแบบช่ังจากดานบน ชนิด

อานละเอียด แสดงผลเปนตัวเลขดจิิตัล หนา
จอแสดงผลเปนแบบ Brilliant backlit 
display 

2. ช่ังนํ้าหนักไดสูงสุด 220 กรัม (Weighing 
Capacity) โดยมีความละเอียดในการอานได 
0.1 มิลลิกรมั (Readability) สามารถหักคา
นาหนักภาชนะใหตลอดชวงการช่ัง (Full 
Taring Rang) และสามารถเลือกปรับลด
ความละเอียดหลังจุดทศนิยมในการอานคา
เพ่ือความรวดเร็วในการอานคา 

3. มีคา Linearity = ± 0.2 มิลลิกรัม, 
repeatability (s) 0.1 มิลลิกรัม 

4. มีระบบการปรับนํ้าหนักโดยใชลูกตุมนํ้าหนัก
ภายในเครื่อง (Built-in Internal 
Adjustment Weight) 
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5. มีระบบปองกันการช่ังนาหนักเกินภายใน
เครื่อง (Built in Overload Protection) 
และมสีัญลักษณ แสดงกรณีช่ังนหนักเกินพิกัด
ของเครื่องโดยอัตโนมัติ  

6. จานนํ้าหนักทําดวยโลหะปลอดสนิม ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 90 มิลลิเมตร 

7. มีระบบปรับเครื่องใหเหมาะสมกับระดับความ
สั่นสะเทือนของสถานท่ีวางเครื่อง (Vibration 
Adapter) 

8. ตัวตูช่ังประกอบดวยกระจกใสท้ังหมด 5 ดาน 
โดยสามารถเลื่อนเปดปดได 3 ดาน 

9. มีระบบ Self Diagnostics test ท่ีสามารถ
ตรวจสอบความแมนยาของเครื่องช่ัง
(Repeatabilitytest), การดูการ calibration 
ยอนหลังท่ีไดทําไป, การตรวจสอบตัวมอเตอร
ของตุมนาหนักท่ีใชทํา internal Calibration 
เปนตน 

10. มี Protective Cover ท่ีทนตอการกัดกรอน
ของสารเคมี และตัวทําละลาย (เชน 
Acetone) ครอบหนาจอเครื่องช่ัง 

11. มีระบบปูองกันความช้ืนและฝุนอยูในระดับ 
IP54 (มีความทนทานในการใชงานมากข้ึน) 

12. ใชไฟฟา 230 โวลท, 50-60 ไซเกิล หรือ
สามารถเลือกใชกับ Battery ได 

13. มี Interface ชนิด RS 232 C เปนอุปกรณ
มาตรฐาน สาหรบัตอกับคอมพิวเตอรและ
เครื่องพิมพ 

14. เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับมาตรฐานสากล : ISO 
9001, ISO 14001 และ CE Conformity 

15. รับประกันคณุภาพอยางนอย 1 ป 
2 ตูดูดไอสารเคมีแบบไรทอ 

Ductless filtration fume 
hood  

1 เครื่อง 65,000 65,000 1. เปนตูดูดไอระเหยของสารเคมีแบบไมตองใช
ทอระบายอากาศสูภายนอก 

2. ใชการดักจับไอสารเคมดีวยการดูดอากาศในตู
ผานแผนกรองเพ่ือดูดซับไอสารเคม ี

3. ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล
สําหรับตูดูดไอสารเคมีแบบไรทอ AFNOR NF 
X 15-211 แบบ Class I เปนอยางนอย 

4. สวนประกอบและโครงสรางตู  
4.1 โครงสรางตัวตูทาจากโลหะ anti-corrosion 

metallic alloy เคลือบปองกันการกัดกรอน
จากไอสารเคมีดวย thermo-hardened 
polymer โดยไมมสีวนของโลหะเปลือย
สัมผสักับไอสารเคมโีดยตรง 
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4.2 โครงสรางสวนหัวกรองอากาศทําจากวัสด ุ
Polypropylene หรือใชโครงสรางเดียวกับ
สวนตัวตู 

4.3 โครงสรางผนังดานขางและประตูหนาตูทํา
จาก acrylic ใสเพ่ือใหสามารถมองเห็น
ภายในไดงาย 

4.4 พ้ืนตูทาจากกระจกนิรภัยพรอมระบบ
ปองกันสารเคมไีหลหกออกนอกตู 

4.5 ตัวตูมีขนาด กวางxลึกXสูง ไมนอยกวา 
1,600 x 750 X 1,300 มิลลิเมตร และมีพ้ืนท่ี
ทางานภายในเมื่อไมนับรวมพ้ืนตู กวางxลึกx
สูง ไมนอยกวา 1,450 x 650 x 900 
มิลลเิมตร 

4.6 ภายในตูมีหลอดไฟสองสวางขนาดไมนอย
กวา 18 วัตต เพ่ือใหความสวางพ้ืนท่ีทางาน 

4.7 บานประตูเปดดานหนาตูมีชองเปดดานหนา
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการทางาน และสา
มารพับเปดเมื่อตองการนาอุปกรณท่ีมีความ
สูงเขา-ออกจากตูได  

4.8 บริเวณดานขางตูมีชองสามารถสอดสายไฟ
และอุปกรณอ่ืนเขาภายในตูได 

5. ระบบดูดอากาศ 
5.1 ใชการดูดอากาศจากบริเวณพ้ืนท่ีภายในตู

ผานเขาสูแผนกรองดักจับไอสารเคมีดวยพัด
ลมดดูอากาศ จานวนอยางนอย 2 ชุด  

5.2 มีระบบตรวจสอบตดิตามและสงสัญญาณ
เตือนถาพัดลมดูดอากาศมีความผดิปกต ิ(Fan 
Failure) 

5.3 มีอัตราความเร็วของอากาศท่ีผานหนาตูไม
นอยกวา 0.4 เมตรตอวินาที และสามารถ
กรองอากาศพิษไดไมนอยกวา 440 ลูกบาศก
เมตรตอช่ัวโมง 22 

5.4 มีอุปกรณตรวจวัดความเร็วลมหนาตูแบบ 
Anemometer หรือ Velocity meter 

5.5 มีเสียงดังขณะทํางานไมเกิน 65 เดซิเบล 
6. ระบบแผนกรองดักจับไอระเหยสารเคมีจาก

พ้ืนท่ีทํางาน 
6.1 มีแผนกรอง activated carbon เพ่ือใชงาน

กับสารเคมีกลุมกรด (acid) และ สารอินทรีย 
(organic) 

7. มาตรฐานการกรองอากาศและระบบความ
ปลอดภัยในการทางาน 

7.1 การกรองสารเคมีไอผลติตามมาตรฐาน 
AFNOR NF X 15-211 Class I เปนอยาง
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นอย 
7.2 ผานมาตรฐานความปลอดภยัสากล CE 

Conformity  
8. มีคูมือการใชงานและบารุงรักษา จานวน 1 

ชุด  
9. อุปกรณประกอบ โตะวางตูแบบมีลอเคลื่อนท่ี

ได จานวน 1 ตัว 
10. ใชไฟฟ 220 โวลท 50Hz  
11. รับประกันคณุภาพอยางนอย 1 ป  
12. เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับมาตรฐานสากล ISO 
9001 

3 กลองจุลทรรศนสเตอรีโอ 3 
กระบอกตา พรอมอุปกรณ
บันทึกภาพและถายทอด
สัญญาณระบบดิจิทัล 

1 ชุด 250,000 250,000 1) เปนกลองจลุทรรศน Stereo มีระบบแสงเปน
ชนิดแสงขนาน (Parallel-optic Zoom 
System) 

2) หัวกลอง ชนิด 2 กระบอกตา สามารถปรับ
ระยะหางระหวางตาไดชวงแคบสดุไมมากกวา 
48 มิลลิเมตร ชวงกวางสุดไมนอยกวา 75 
มิลลเิมตร มีอุปกรณแบงแสงสําหรบัแยกแสง
ออกมาจาก Zooming body มายังกระบอก
ดานขาง เปลี่ยนทางเดินแสงไมนอยกวา 2 
ระดับ 

- ปรับแสงเขาสูกระบอกตาคู 100% 
- ปรับแสงเขาสูกระบอกตาดานซาย 100% 

ดานขวา 50% และปรับเขาสูกระบอก
ดานขาง 50% 

3) เลนสตา เปนชนิด C-W (wide field, high 
eye point) กําลังขยาย 10x มีคา Field 
Number ไมนอย กวา 22 มิลลเิมตร และ 
สามารถปรับชดเชยคาสายตาไดท่ีเลนสท้ัง
สองขาง จํานวน 1 คู 

4) เลนสซูม ติดตั้งอยูภายใน มีชวงกําลังขยาย
ตอเน่ืองไมนอยกวา 0.8 เทา – ไมนอยกวา 8 
เทา มีคา Zooming ratioไมนอยกวา 10:1 มี
ปุมปรับกําลังขยายอยูท้ังสองขางของกลอง
จุลทรรศน ปรับกําลังขยาย ต่ําสุดไมนอยกวา 
8 เทา สูงสุดไมนอยกวา 80 เทา พรอมระบบ 
Click Stop  

5) เลนสวัตถุ เปนชนิด P-PLAN กําลังขยาย 1 
เทา มีคา N.A. 0.09 ระยะทํางานไมนอยกวา 
78 มิลลิเมตร สามารถถอดเปลี่ยนได 

6) ฐานกลอง มีพ้ืนเรยีบขนาดใหญ มีชองสําหรับ
ใหแสงทะลุผานข้ึนมา และมีแผนกระจก
สําหรับวาง ตัวอยางมีปุมปรับภาพติดตั้งกับ
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แกนฐานกลอง มีแผนพลาสติกเสรมิชวยพัก
แขนและมือขณะทํางาน และ เพ่ิมแผน
อะคริลิค (สีขาวและสีดาํ 1 ชุด) สําหรับใชใน
ฐานกลอง 

7) ระบบแสงสวาง มไีฟสําหรับสองข้ึนและไฟ
สองลง 

8) ชุดถายทอดสญัญาณภาพและชุดถายภาพ
ดิจิตอล เปนชุดถายภาพซึ่งประกอบดวยหัว
กลองถายภาพ (Camera Head) และชุด
ควบคุมแบบ Stand Alone อุปกรณรับ
สัญญาณชนิด CCD ขนาด 2/3 น้ิว ความ
ละเอียด 5.24 ลานพิกเซลส หรือดีกวา  

- ภาพถายท่ีไดมีขนาด 2560 x 1920, 1280 x 
960, 640 x 480 พิกเซลสหรือใหญกวาขนาด
แรก คาความไวแสงสูงสุดไมนอยกวา 
ISO1250 - ชวงเวลาการรับแสงมากสุดไม
นอยกวา 60 วินาที และมรีะบบควบคุมการ
รับแสงแบบอัตโนมัติและผูใชกําหนดเอง 

- สามารถปรับชดเชยแสงได 
- มีระบบวัดแสงแบบเฉลีย่และแบบวัดตามแสงท่ี

สวางท่ีสุด 
- มีระบบการวัดระยะหางระหวางจุดสองจุด 

และระบบแสดงสเกลบาร 
- สามารถปรับเทียบแสงสีขาวได 
- จัดเก็บขอมูลเปนไฟลภาพน่ิงแบบ BMP, 

JPEG,TIFF 
- ระบบเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรแบบ USB 

จํานวน 2 พอรต สามารถตอพวงกับเมาส, 
คียบอรด, หนวยความจําแบบพกพา 

- มีจอภาพท่ีตัวควบคุมเปนระบบสัมผสั ขนาด 
8.4 น้ิว สามารถเช่ือมตอจอภาพหรือเครื่อง
ฉายโปรเจคเตอร ภายนอกได 

9) อุปกรณประกอบ 
- หนังสือคูมือการใชพรอมภาพประกอบ 1 ชุด 
- ถุงพลาสติกคลมุกลอง 1 ใบ 
10) การรับประกันไมนอยกวา 1 ป พรอมบริการ

ตรวจเช็คอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
11) ประกอบและตดิตั้งใหแลวเสรจ็ และใชงาน

ไดด ี
12) ผานมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 

 รวม   390,000  
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ผลผลิตท่ี 2 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

1. งานจัดการศึกษา 
1020000  คณะครุศาสตร 
142434100500  งานจัดการเรียนการสอน 
 ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน 
  งบ บ.กศ. 
  งบ กศ. บป. 
  งบบัณฑิตศึกษา 
  งบอ่ืนๆ.................... 

 โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
 โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมลีักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมาอาจเปนโครงการท่ี

ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสรจ็ไดในปเดยีว 
 โครงการใหม คือ โครงการท่ีจดัทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสร็จภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 1,539,425 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร : หัวหนาสํานักงานคณบดี 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับปรัชญา และบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร รวมท้ังเปนการ
จัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน ควรเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายและสอดคลองกับธรรมชาติ
ของผูเรียน โดยในกระบวนการจัดการเรียนรูน้ัน ผูสอนควรมุงเนนใหผูเรียนไดฝกและเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จึงจําเปนตองใชวัสดุ
เพ่ือประกอบการจัดการเรียนรูดังกลาว 

ในปการศึกษา 2556-2557 หรือในปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะครุศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต จํานวน 10 สาขาวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา การศึกษาพิเศษ  คอมพิวเตอรศึกษา พลศึกษา  
การสอนภาษาไทย  การสอนภาษาอังกฤษ  และการประถมศึกษา มีนักศึกษาตั้งแตช้ันปท่ี 1 ถึง 5 จํานวน 1,778 ซึ่งตองเรียนรายวิชา
ตางๆ ตามแผนการเรียนของแตละสาขาวิชา ท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุตาง ๆเพ่ือใหนักศึกษาเกิด
ทักษะในการเรียนรู จนสามารถนําไปใชประยุกตในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาได นอกจากน้ีนักศึกษาตองฝก
ประสบการณวิชาชีพเพ่ือเปนการฝกทักษะในการทํางานกอนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสนับสนุนระบบการดําเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
2. เพ่ือเพ่ิมทักษะในการฝกประสบการณวิชาชีพกอนออกปฏิบัติงานของนักศึกษา 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. เปาหมายเชิงปรมิาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 งานจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัต ิ 2 ภาคเรยีน 
1.2 พัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 ภาคเรยีน 
1.3 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารับบริการ 1,778 คน 

 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1 นักศึกษามีความพึงพอใจกับกระบวนการเรียนการสอนและปจจัยสนับสนุนการจัดการสอน ไมนอยกวารอยละ 80 
 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1 การดําเนินงานแลวเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
3.2 มีการเบิกจายเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งานจัดการเรียนการสอน             
2 พัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพครู             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานจัดการเรียนการสอน 2 ภาคกศ. 1,049,825  400,000  100,000  400,000  149,825 
2 พัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 ภาคกศ. 489,600  70,800  41,200  306,000  71,600 

รวมท้ังสิ้น  1,539,425  470,800  141,200  706,000  221,425 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 งานจัดการเรียนการสอน         
 คาใชสอยและวัสด ุ         
 -คาวัสดุการศึกษา       1,049,825  
2 พัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพครู        489,600  
 คาตอบแทน         
 -คาตอบแทนวิทยากร       48,600  
 คาใชสอยและวัสด ุ         
 -คาจางพิมพเอกสาร       109,000  
 -คาใชจายเดินทางไปราชการ       198,000  
 -จัดซื้อวัสด ุ       134,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,539,425  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือนและ
คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

งานจัดการเรียนการสอน     1,049,825      1,049,825 
พัฒนาการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู 

   48,600 441,000      489,600 

รวม    48,600 1,490,825      1,539,425 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
รวม 

 ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434100501 งานจัดการเรียนการสอน 1020000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ   400,000    100,000    400,000    188,825  1,088,825 

142434100502 
พัฒนาการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู 

1020000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ
    60,000      25,000    284,400      32,600  

402,000 

    1020000 2202 5702010200 คาตอบแทน     10,800      16,200      21,600    48,600 
รวมท้ังสิ้น 470,800 141,200 706,000 221,425 1,539,425 



                แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 69 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักศึกษาและอาจารยมีวัสดุสําหรับฝกปฏิบัติครบทุกรายวิชา  
2. นักศึกษาไดเพ่ิมทักษะในการฝกประสบการณวิชาชีพกอนออกไปปฏิบัติงาน  

 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1 การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการของคณะ  

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 

12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
2.1.1 นโยบายท่ี 4  สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายยอยท่ี 4  คนไทยทุกกลุมทุกวัยมีโอกาสไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง เปนธรรม 
12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

2.2.1 นโยบายท่ี 1  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และ
 ยกระดับสูความเปนเลิศเพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและ ประเทศชาต ิ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 เสรมิสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเขมแข็งดานวิชาการ 
กลยุทธท่ี 1  การศึกษาท่ีมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐานและมีความเปนเลิศ รวมท้ังตอบสนองความ
 ตองการของสังคม ทองถ่ิน และประเทศชาต ิ

12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
2.4.1 องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 

ตัวบงช้ี 2.5  หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

ตัวบงช้ีท่ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 
12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

2.5.1 มิติท่ี 1 มิติดานคณุภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ี 5 รอยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 

 
13. ความพรอมของโครงการ 

ดําเนินการไดทันที 
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142434100600  งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร  

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน 
  งบ บ.กศ. 
  งบ กศ. บป. 
  งบบัณฑิตศึกษา 
  งบอ่ืนๆ.................... 

 โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
 โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมลีักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมาอาจเปนโครงการท่ี

ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสรจ็ไดในปเดยีว 
 โครงการใหม คือ โครงการท่ีจดัทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสร็จภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 755,470 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร : หัวหนาสํานักงานคณบดี 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร รวมท้ังการบริหารจัดการคณะครุศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคอยาง
มีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนตองใชทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ และการบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับ
ภาระงาน ท้ังดานงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอ่ืนๆ ตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการของคณะครุศาสตร และของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.2557 จากภารกิจดังกลาว คณะฯ จึงจําเปนตองจัดซื้อ
วัสดุและอุปกรณสํานักงานตาง ๆ ตลอดจนซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑทางการศึกษาท่ีมีอยูและครุภัณฑสํานักงานซึ่งใชบริการใหกับ
บุคลากร รวมท้ังครุภัณฑของสํานักงานสาขาท้ัง 10 สาขาวิชา รวมท้ังคาใชจายดานการบริหารจัดการตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ
และบริการทางการศึกษาตามภารกิจดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะครุศาสตร มีภารกิจในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาท้ังนักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ โดยแบงโครงสรางในการ
บริหารจัดการเปนสาขาวิชา จํานวน 10 สาขาวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา พลศึกษา  การศึกษา
พิเศษ  คอมพิวเตอรศึกษา  การสอนภาษาไทย  การสอนภาษาอังกฤษ  และการประถมศึกษา มีนักศึกษาตั้งแตช้ันปท่ี 1 ถึง 5 จํานวน 
1775 คน โดยมีสํานักงานคณบดีเปนศูนยกลางในการอํานวยความสะดวกแกทุกสาขา ตามภารกิจดังกลาว อีกท้ังยังมีหนาท่ีในการ
ใหบริการแกบุคลากรคณะครุศาสตร นักศึกษาและผูท่ีมาติดตอราชการกับคณะท้ังหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งใน
การดําเนินการตามภารกิจสนับสนุนวิชาการดังกลาว สํานักงานคณบดีมีความจําเปนจัดหาวัสดุและอุปกรณตางๆ เพ่ือตองใหบริการ
ดานติดตอสื่อสารกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสํานักงาน
คณบดีมีศักยภาพในการใหบริการไดอยางเต็มท่ีและอยางตอเน่ืองตลอดท้ังปงบประมาณ 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการบริหารจัดการคณะครุศาสตรเปนไปตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือใหบุคลากรของคณะครุศาสตรมีศักยภาพในการดําเนินงานสงูข้ึน 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. เปาหมายเชิงปรมิาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีวัสด ุอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก  2 ภาค กศ. 
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  7 ครั้ง 
1.3 พัฒนาสมรรถนะคณบด ี 1 ครั้ง 
1.4 เปนสมาชิกสภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร 1 ป 
1.5 จํานวนผูบริหารเขาประชุม สัมมนา / แลกเปลี่ยน ทางการบรหิาร/วิชาการ 5 คน 

    
 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1 ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการคณะครุศาสตรตองไมนอยกวารอยละ 85 
2.2 สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหนาท่ีใหสอดคลองเปาประสงคและตัวช้ีวัด ของเกณฑการประเมินตางๆ  

 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1 การดําเนินงานของคณะครุศาสตร ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2557  
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งานบริหารจดัการคณะครุศาสตร             
 -มีวัสด ุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก              
2 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ              
3 พัฒนาสมรรถนะคณบด ี             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร           
 -จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  7 ครั้ง 42,000 2ครั้ง 12,000 2ครั้ง 12,000 2ครั้ง 12,000 1ครั้ง 6,000 
 -วัสดุสําหรับการบริหารจัดการ  20 รายการ 220,470 5 รายการ 40,470 5 รายการ 60,000 5 รายการ 60,000 5 รายการ 60,000 
 -ซอมแซมครภุัณฑและจางเหมาบริการ  5 รายการ 150,000 5 รายการ 20,000 5 รายการ 50,000 5 รายการ 50,000 5 รายการ 30,000 
 -พัฒนาสมรรถนะคณบด ี 1 ครั้ง 25,000   1 ครั้ง 25,000     
 -เปนสมาชิกสภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร 12 เดือน 10,000   12 เดือน 10,000     
 -จํานวนผูบริหารเขาประชุม สมัมนา / แลกเปลี่ยน

ทางการบริหาร/วิชาการ 
10 คน 130,000 2 คน 25,000 2 คน 35,000 3 คน 40,000 3 คน 30,000 

 -อาหารวางและเครื่องดื่ม/อาหาร 8 ครั้ง 28,000 2ครั้ง 10,000 2 ครั้ง 6,000 2ครั้ง 6,000 2ครั้ง 6,000 
 -ดําเนินการชําระคาสาธารณูปโภค  12 ครั้ง 30,000 3 ครั้ง 5,000 3 ครั้ง 8,000 3 ครั้ง 8,500 3 ครั้ง 8,500 
2 งานจัดการเรียนการสอน           
 -จางอาจารยพิเศษ 3 วิชา 120,000   3 วิชา 60,000   3 วิชา 60,000 

รวมท้ังสิ้น  755,470  112,470  266,000  176,500  200,500 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหต ุปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร         
 คาตอบแทน          
 -คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ  
3 คนๆละ 7 ครั้งๆ 1,000 บาท 21,000  

 -ตอบแทนคาพาหนะ  3 คนๆละ 7 ครั้ง 1,000 บาท 21,000  
 คาใชสอยและคาวัสด ุ         
 -คาวัสดุสาํนักงาน, วัสดุเกษตร,  

วัสดงุานบานงานครัว, วัสดุโฆษณา 
และวัสดุคอมพิวเตอร  ฯลฯ 

      220,470  

 -คาจางเหมาบริการและซอมแซม
ครภุณัฑ 

      140,000  

 -คาลงทะเบียน “พัฒนาสมรรถนะ
คณบด”ี 

  1 ครั้งๆละ 25,000 บาท 25,000  

 -คาบํารุงสภาคณบด ี 12 เดือน   10,000 บาท 10,000  
 -คาเบ้ียเลี้ยง/คาท่ีพัก/คาพาหนะ/ 

คาบํารุงรถ/ทางดวน/คาลงทะเบียน/
คานํ้ามนั ฯลฯ 

      130,000  

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/อาหาร       28,000  
 คาสาธารณูปโภค          
 -คาโทรศัพท /คาแสตมป 12 ครั้ง     40,000  
2 งานจัดการเรียนการสอน         
 -จางอาจารยพิเศษ    ชม.ละ 200 บาท 120,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 755,470  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือน
และคาจาง

ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

งานบริหารจดัการคณะครศุาสตร    42,000 553,470 40,000     635,470 
งานจัดการเรียนการสอน    120,000       120,000 

รวม    162,000 553,470 40,000     755,470 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434100601 -จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  1020000 2202 5702010200 คาตอบแทน     12,000      12,000      12,000        6,000  42,000 
 -วัสดุสําหรับการบริหารจัดการ  1020000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     40,470      60,000      60,000      60,000  220,470 

  -ซอมแซมครภุัณฑและจางเหมาบริการ  1020000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     20,000      50,000      50,000      30,000  150,000 
  -พัฒนาสมรรถนะคณบด ี 1020000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ       25,000      25,000 

  
-เปนสมาชิกสภาคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร 

1020000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ       10,000      10,000 

  
-จํานวนผูบริหารเขาประชุม สัมมนา / 
แลกเปลีย่นทางการบรหิาร/วิชาการ 

1020000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     25,000      35,000      40,000      30,000  130,000 

  -อาหารวางและเครื่องดื่ม/อาหาร 1020000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     10,000        6,000        6,000        6,000  28,000 
  -ดําเนินการชําระคาสาธารณูปโภค  1020000 2202 5702030200 คาสาธารณูปโภค       5,000        8,000        9,500        8,500  30,000 

142434100602 -จางอาจารยพิเศษ 1020000 2202 5702010200 คาตอบแทน       60,000        60,000  120,000 
รวมท้ังสิ้น 112,470 266,000 177,500 200,500 755,470 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. การบริหารจัดการคณะครุศาสตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  
2. บุคลากรภายในคณะครุศาสตรมีศักยภาพในการดําเนินงานสูงข้ึน  

 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณไมนอยกวารอยละ 85 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพไมนอยกวารอยละ 85 
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาไมนอยกวารอยละ 85 

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1 การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงานของคณะครุศาสตร  
3.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูเขารับบริการของคณะครุศาสตร 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 

12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
2.1.1 นโยบายท่ี 4  สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายยอยท่ี 4  คนไทยทุกกลุมทุกวัยมีโอกาสไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง เปนธรรม 
12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

2.2.1 นโยบายท่ี 1  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และ
 ยกระดับสูความเปนเลิศเพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและ ประเทศชาต ิ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 เสรมิสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเขมแข็งดานวิชาการ 
กลยุทธท่ี 1  การศึกษาท่ีมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐานและมีความเปนเลิศ รวมท้ังตอบสนองความ
 ตองการของสังคม ทองถ่ิน และประเทศชาต ิ

12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
2.4.1 องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
 ตัวบงช้ี 2.4 การพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ระดับ 3 คะแนน 
2.4.2 องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงช้ี 7.1  ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
ระดับ 5 คะแนน 

12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
ตัวบงช้ีท่ี 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน 
ระดับ 4 คะแนน 

12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 
2.5.1 มิติท่ี 1 มิติดานคณุภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 รอยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
 
13. ความพรอมของโครงการ 

ดําเนินการไดทันที 
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142434100700 งานพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน 
  งบ บ.กศ. 
  งบ กศ. บป. 
  งบบัณฑิตศึกษา 
  งบอ่ืนๆ.................... 

 โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
 โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมลีักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมาอาจเปนโครงการท่ี

ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสรจ็ไดในปเดยีว 
 โครงการใหม คือ โครงการท่ีจดัทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสร็จภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลงัคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:  106,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร : คณบดีคณะครุศาสตร 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ศักยภาพของบุคลากรถือเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการสรางความสามารถในการแขงขันและความยั่งยืนของคณะ เน่ืองจาก
เปนปจจัยท่ีจะชวยใหคณาจารยสามารถสรางผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสรางและ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และนําไปสูการสรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมี
คุณคาตอสังคม รวมท้ังสามารถใหบริการวิชาการแกสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหคณะมีช่ือเสียงและเปนท่ียอมรับของสังคมท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติในท่ีสุด ท้ังน้ี เน่ืองจากสภาพการแขงขันในปจจุบันซึ่งมีความรุนแรงข้ึนเปนอยางมาก รวมท้ังการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางและความตองการของตลาดแรงงานท่ีมีแนวโนมรวดเร็วมากยิ่งข้ึนจากกระแสโลกาภิวัฒนซึ่งเกิดจากการเปดประเทศของ
ประเทศไทย ทําใหบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมีความจําเปนตองพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเน่ืองในมิติท่ี
หลากหลาย ท้ังดานการเรียนการสอน การทําวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ ลักษณะดังกลาวทําใหการจัดพัฒนาบุคลากร
ของคณะครุศาสตรเปนสิ่งท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 

คณะครุศาสตรจึงเห็นสมควรจัดการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ท้ังน้ีคณะครุศาสตรเช่ือวากิจกรรมดังกลาวจะเปนประโยชนในการกาวไปสูองคกรท่ีมีความสามารถในการแขงขันและความยั่งยืน
ในท่ีสดุ 

 
2. วัตถุประสงค 

1. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะครุศาสตร ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และตาม
สายการปฏิบัติงาน 

2. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู ความเช่ียวชาญและปฏิบัตหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

 
 
 
 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 77 
 

 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปรมิาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการไดรับการพัฒนา 23 คน 
1.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับการพัฒนา 10 คน 

    
 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. บุคลากรสายวิชาการไดรับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 80 
2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 80 

 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1 การสงบุคลากรเขาพัฒนาศักยภาพตามแผนและระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน และไปราชการ             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 บุคลากรเขารับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  106,000  20,000  30,000  30,000  26,000 
รวมท้ังสิ้น  106,000  20,000  30,000  30,000  26,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ         
 คาใชสอยและคาวัสด ุ       106,000  
 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบ้ียเลี้ยง/คาท่ีพัก/คาพาหนะ/คาบํารุงรถ/คาทางดวน/

คาลงทะเบียน/คานํ้ามนั ฯลฯ 
        

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 106,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม เงินเดือนและ
คาจางประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1.งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ     106,000      106,000 
รวม     106,000      106,000 

 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434100701 งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ 

1020000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     20,000      30,000      30,000      26,000  106,000 

รวมท้ังสิ้น 20,000 30,000 30,000 26,000 106,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การบริหารจัดการคณะครุศาสตร มีประสิทธิภาพ 
 

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 
11.1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี

11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1 การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการของคณะ  
 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

2.1.1 นโยบายท่ี 4  สังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายยอยท่ี 4  คนไทยทุกกลุมทุกวัยมีโอกาสไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง เปนธรรม 

12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
2.2.1 นโยบายท่ี 1  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับ

สูความเปนเลิศเพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาต ิรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 เสรมิสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเขมแข็งดานวิชาการ 
กลยุทธท่ี 1  การศึกษาท่ีมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐานและมีความเปนเลิศ รวมท้ังตอบสนองความตองการ
ของสังคม ทองถ่ิน และประเทศชาต ิ

12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
2.4.1 องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
 ตัวบงช้ี 2.4 การพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ระดับ 3 คะแนน 
 

13. ความพรอมของโครงการ 
ดําเนินการไดทันที 
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142434105200  โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน 
  งบ บ.กศ. 
  งบ กศ. บป. 
  งบบัณฑิตศึกษา 
  งบอ่ืนๆ.................... 

 โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
 โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมลีักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมาอาจเปนโครงการท่ี

ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสรจ็ไดในปเดยีว 
 โครงการใหม คือ โครงการท่ีจดัทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสร็จภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 392,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร : สํานักงานคณบดี 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร รวมท้ังการบริหารจัดการคณะครุศาสตรใหบรรลุวัตถุประสงคอยาง
มีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนตองมีครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ และการบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน
ท้ังดานการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ 
ครุศาสตร และของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะครุศาสตรมีความจําเปนท่ีจะตองจัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 5 รายการ ไดแก  
1) เครื่องปรับอากาศ ติดตั้ง ณ หองปฏิบัติการ 713 จํานวน 1 เครื่อง หองปฏิบัติการ 711 จํานวน 2 เครื่อง และหองพักอาจารย  
กลุมวิชาชีพครู หอง 613 จํานวน 1 เครื่อง เน่ืองจากครุภัณฑเครื่องปรับอากาศในหองดังกลาวชํารุด ซึ่งในปงบประมาณ 2556  
คณะครุศาสตรไดทําการซอมแซมมาหลายครั้งจนเกินมูลคาของเครื่องปรับอากาศแลวจึงจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑทดแทนเครื่อง
ดังกลาว  2) คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ ติดตั้ง ณ หองคณาจารยสาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา  
หองสืบคนขอมูล จํานวน 5 เครื่อง เพ่ือใชสําหรับจัดทําสื่อการเรียนการสอน ใหกับนักศึกษา 3) โปรเจคเตอร สําหรับติดตั้งใน
หองปฏิบัติการ  4) กลองถายภาพเคลื่อนไหว สําหรับถายภาพการทํากิจกรรมนักศึกษา 5) เครื่องโทรสาร จัดซื้อทดแทนของเดิมซึ่งชํารุด 
6) โตะรับแขก รับรองบุคคลท่ัวไป และสําหรับนักศึกษา 7) โพเดียม สําหรับใชจัดกิจกรรมาของนักศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุนในการบริการงานและการจดัการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร 
 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปรมิาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ครุภณัฑเพ่ือการสนับสนุนการเรียนการสอน 7 รายการ 

 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1 การบรหิารงานและการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
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2.2 นักศึกษา อาจารย และผูมาใชบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการของคณะครุศาสตรในระดบัมาก 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1 การดําเนินงานแลวเสรจ็ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซ้ือครุภัณฑ             
 -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ             
 -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร             
 -จัดซื้อโปรเจคเตอร             
 -จัดซื้อกลองถายภาพเคลื่อนไหว             
 - เครื่องโทรสาร             
 -จัดซื้อโตะรับแขก             
 -จัดซื้อโพเดยีม             
2 กํากับติดตามและประเมินผล              
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 จัดซ้ือครุภัณฑ           
 -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง 166,000   5 เครื่อง 166,000     
 -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 5 เครื่อง 95,000   5 เครื่อง 95,000     
 -จัดซื้อโปรเจคเตอร 2 เครื่อง 50,000   2 เครื่อง 50,000     
 -จัดซื้อกลองถายภาพเคลื่อนไหว 2 เครื่อง 27,000   2 เครื่อง 27,000     
 -จัดซื้อเครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 12,000   1 เครื่อง 12,000     
 -จัดซื้อโตะรับแขก 3 ชุด 32,000   3 ชุด 32,000     
 -จัดซื้อโพเดยีม 1 ตัว  10,000   1 ตัว  10,000     

รวมท้ังสิ้น  392,000    392,000     
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 จัดซ้ือครุภัณฑ         
 คาครุภณัฑ         
 -เครื่องปรับอากาศ   5 เครื่องๆละ 33,200 บาท 166,000  
 -เครื่องคอมพิวเตอร   5 เครื่องๆละ 19,000 บาท 95,000  
 -โปรเจคเตอร   2 เครื่องๆละ 25,000 บาท 50,000  
 -กลองถายภาพเคลื่อนไหว   2 เครื่องๆละ 13,500 บาท 27,000  
 -เครื่องโทรสาร   1 เครื่องๆละ 12,000 บาท 12,000  
 -โตะรับแขก   4 ชุดๆละ 8,000 บาท 32,000  
 -โพเดียม   1  ตัวๆละ 10,000 บาท 10,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 392,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม เงินเดือนและ
คาจางประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงานราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 
จัดซ้ือครุภัณฑ            
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ       166,000    166,000 
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร       95,000    95,000 
-จัดซื้อโปรเจคเตอร       50,000    50,000 
-จัดซื้อกลองถายภาพ
เคลื่อนไหว 

      27,000    27,000 

-จัดซื้อเครื่องโทรสาร       12,000    12,000 
-จัดซื้อโตะรับแขก       32,000    32,000 
-จัดซื้อโพเดยีม       10,000    10,000 

รวม       392,000    392,000 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434105201 จัดซื้อครภุัณฑ 1020000 2203 8320021200 เครื่องปรับอากาศ  166,000    166,000 
142434105202 จัดซื้อครภุัณฑ 1020000 2203 8329001600 เครื่องคอมพิวเตอร  95,000   95,000 
142434105203 จัดซื้อครภุัณฑ 1020000 2203 8323039200 โปรเจคเตอร  50,000   50,000 
142434105204 จัดซื้อครภุัณฑ 1020000 2203 8323025200 กลองถายภาพเคลื่อนไหว  27,000   27,000 
142434105205 จัดซื้อครภุัณฑ 1020000 2203 8320017200 เครื่องโทรสาร  12,000   12,000 
142434105206 จัดซื้อครภุัณฑ 1020000 2203 8320011200 โตะรับแขก  32,000   32,000 
142434105207 จัดซื้อครภุัณฑ 1020000 2203 8320049100 โพเดียม  10,000   10,000 

รวมท้ังสิ้น  392,000   392,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. นักศึกษา คณาจารย มีความพึงพอใจในการรับบริการของคณะครศุาสตร 

 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1 การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจตอการบรกิารของคณะครุศาสตร 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4  สังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายยอยท่ี 4  คนไทยทุกกลุมทุกวัยมีโอกาสไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง เปนธรรม 

12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
นโยบายท่ี 1  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และ

 ยกระดับสูความเปนเลิศเพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ
 รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เสรมิสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเขมแข็งดานวิชาการ 
กลยุทธท่ี 1  การศึกษาท่ีมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐานและมีความเปนเลิศ รวมท้ังตอบสนองความ
 ตองการของสังคม ทองถ่ิน และประเทศชาต ิ

12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงช้ีท่ี 2.5  หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
ดานคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ีท่ี 2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 
มิติท่ี 1 มิติดานคณุภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ี 5  รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 

 
13. ความพรอมของโครงการ 

ดําเนินการไดทันที 
 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/ 
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/
ลักษณะของโครงสรางและคําชี้แจง/เหตุผลความ

จําเปน 
1 เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง 33,200 166,000 คุณลักษณะ 

     -แบบแขวนใตเพดาน ขนาดไมต่ํากวา 25,000 BTU  
     -รีโมทแบบไรสาย สามารถปรับความเร็วพัดลม 

ไมนอยกวา 3 ระดบั  มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5 
     -รับประกันคอมเพรสเซอร 5 ป และอุปกรณทุกช้ิน 1 ป 

2 เครื่องคอมพิวเตอร 5 เครื่อง 19,000 95,000 คุณลักษณะ 
     หนวยประมวลผลแบบ Core i3 หรือดีกวา 
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ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/ 
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/
ลักษณะของโครงสรางและคําชี้แจง/เหตุผลความ

จําเปน 
     หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็วไมนอยกวา 

3.0GHz 
     หนวยความจําหลักไมนอยกวา 4GB 
     จอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว 
     คําช้ีแจง 
     ใชการใหบริการนักศึกษาสําหรับการเรยีนการสอน 

3 โปรเจคเตอร 2 เครื่อง 25,000 50,000 คุณลักษณะ 
     ความสวาง 3200 ANSI Lumens  

ความละเอียด (พิกเซล) 1280x800 
อัตราสวนความคมชัด 4000:1 หรือดีกวา 
ขนาดเครื่อง (ม.ม) W/D/H:284x235x70 mm 
นํ้าหนัก 2.17 kg การรับประกันตวัเครื่อง 3 ป   
หลอดภาพ 1 ป หรือ 3500 ช่ัวโมง 

4 กลองถายภาพ
เคลื่อนไหว 

2 เครื่อง 13,500 27,000 คุณลักษณะ 
    ความละเอียดภาพน่ิงไมนอยกวา 5.3 ลานพิกเซล 
    Optical Zoom 25x 
    Extended Zoom 30x 
    ขนาดจอ LCD 2.7 น้ิว 
    บันทึกภาพแบบ Full HD 1920x1080 

5 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 12,000 12,000 มาตรฐานฯ 
     ความจุกระดาษเอสี่ จํานวน 512 หนา 
     ความเร็วไมนอยกวา 3 วินาที/แผน 
     ความละเอียดในการรับแฟกซ 200x400 dpi 
     สงเอกสารไดตอเน่ืองถึง 30 แผน  
     ถาดบรรจุกระดาษได 150 แผน 
     รับประกัน 1 ป 

6 โตะรับแขก 4 ชุด 8,000 32,000 มาตรฐานฯ 
      ยาว 170 ซม. พรอมเบาะ  จํานวน 1 ตัว 
     เกาอ้ีเดี่ยว พรอมเบาะ จํานวน 2 ตัว 
     โตะกลางพรอมกระจก  จําวน 1 ตัว 

7 โพเดียม 1 ตัว 10,000 10,000 คุณลักษณะ 
ทําจากไม 
ขนาด 65 x 50 x 110 ซม. 

รวม 392,000  
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142434105300  โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน 
  งบ บ.กศ. 
  งบ กศ. บป. 
  งบบัณฑิตศึกษา 
  งบอ่ืนๆ.................... 

 โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
 โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมลีักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมาอาจเปนโครงการท่ี

ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสรจ็ไดในปเดยีว 
 โครงการใหม คือ โครงการท่ีจดัทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสร็จภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 250,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร : สํานักงานคณบดี 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการนับวาเปนแหลงท่ีผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไดปฏิบัติดวย
ตนเองตามศักยภาพของผูเรียน พัฒนาผูเรียนใหสามารถใชเทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนรูตามศักยภาพ และ สงเสริมการจัด
บรรยากาศ - สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู คณะครุศาสตรจึงกําหนดใหพัฒนาผูเรียนใหสามารถใชเทคโนโลยีและสารสนเทศในการ
เรียนรูตามศักยภาพ และเกิดทักษะในการเรียนรูตามจุดเนนของการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหบรรลุพันธกิจและเปาหมายดังกลาว 
คณะครุศาสตรจงึตระหนักถึงบทบาท และความสําคัญของการใชเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการ 
จึงมีความตองการท่ีจะมุงเนนพัฒนาอุปกรณของผูเรียนทันสมัย และการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว ดังน้ันเพ่ือเปนการสงเสริมและยกระดับ
มาตรฐานการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรใหมีความกาวหนาและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในปจจุบัน จึงตอง
ทําการปรับปรุงหอง และจัดหาอุปกรณอันไดแก กระดานไวทบอรดกระจก เครื่องฉาย ชนิด 3 LCD เพ่ือใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมาย
อันสูงสุด 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนการยกระดับการศึกษา การเรียนการสอนใหมีประสทิธิภาพและความทันสมัย 
2. เพ่ือใหนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรยีนการสอน อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรูเพ่ิมข้ึน  

 3. เพ่ือใหอาจารยมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชเปนเครื่องมือในการเรยีนการสอนท่ีมีคณุภาพ  
 

3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. เปาหมายเชิงปรมิาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรฐาน 1 หอง 
1.2 มีกระดานไวทบอรดกระจก 3 แผน 
1.3 มเีครื่องฉาย ชนิด 3 LCD 1 เครื่อง 
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2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1 รอยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา  
2.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  

 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1 การดําเนินงานแลวเสรจ็ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน             
2 ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร             
3 จัดซื้อครภุัณฑ              
 -กระดานไวทบอรดกระจก             
 -เครื่องฉาย ชนิด 3 LCD             
4 ติดตามประเมินผลโครงการ             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 งาน 99,500     1 งาน 99,500   
2 ซื้อครุภณัฑ  

-กระดานไวทบอรดกระจก 
 

3 แผน 51,000     
 

3 แผน 51,000 
  

 -เครื่องฉาย ชนิด 3 LCD 1 เครื่อง 99,500     1 เครื่อง 99,500   
รวมท้ังสิ้น  250,000      250,000   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 ปรับปรุงหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 
        

 ทีดินและสิ่งกอสราง         
 -งานปรับปรุงหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร เชน งานปูกระเบ้ือง 
งานรื้อผนังหองปฏิบัติการ งานเดนิ
สายไฟฟา งานทาสี ฯลฯ 

      99,500  

 คาครุภณัฑ         
 - กระดานไวทบอรดกระจก 3 แผน   17,000 บาท 51,000  
 - เครื่องฉาย ชนิด 3 LCD 1 เครื่อง   99,500 บาท 99,500  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 250,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม เงินเดือนและ

คาจางประจํา 
คาจาง

ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

ปรับปรุงหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

       99,500   99,500 

จัดซื้อครภุัณฑ             
-กระดานไวทบอรดกระจก       51,000    51,000 
-เครื่องฉาย ชนิด 3 LCD       99,500    99,500 

รวม       150,500 99,500   250,000 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434105301 ปรับปรุงหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

1020000 2203 8360001200 ปรับปรุงหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

  99,500  99,500 

142434105302 จัดซื้อครภุัณฑ 1020000 2203 8320031100 -กระดานไวทบอรดกระจก   51,000  51,000 
142434105303 จัดซื้อครภุัณฑ 1020000 2203 8323039300 -เครื่องฉาย ชนิด 3 LCD   99,500  99,500 

รวมท้ังสิ้น   250,000  250,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรยีนการสอน อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรยีนรูเพ่ิมข้ึน  

 3. อาจารยมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชเปนเครื่องมือในการเรยีนการสอนท่ีมีคุณภาพ  
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
สถิติการเขามาใชบริการในสานักทุกประเภทของผูใชบริการ  
การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 

12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
2.1.1 นโยบายท่ี 4  สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายยอยท่ี 4  คนไทยทุกกลุมทุกวัยมีโอกาสไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง เปนธรรม 
12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

2.2.1 นโยบายท่ี 1  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และ ยกระดับสู
ความเปนเลิศเพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและ ประเทศชาต ิรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 เสรมิสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเขมแข็งดานวิชาการ 
กลยุทธท่ี 1  การศึกษาท่ีมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐานและมีความเปนเลิศ รวมท้ังตอบสนองความ ตองการของ
สังคม ทองถ่ิน และประเทศชาต ิ

12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
2.4.1 องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 

ตัวบงช้ี 2.5  หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

ตัวบงช้ีท่ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 
12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

2.5.1 มิติท่ี 1 มิติดานคณุภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ี 5 รอยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 

 
13. ความพรอมของโครงการ 

ดําเนินการไดทันที 
รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/หนวย

นับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคณุลักษณะเฉพาะหรือขนาด/
ลักษณะของโครงสรางและคําช้ีแจง/เหตผุลความ

จําเปน 
1 ปรับปรุงหองปฏิบัติการ 1 งาน 99,500 99,500 ขนาดพ้ืนท่ีใชสอย 96 ตรม. 
 คอมพิวเตอร    -งานปรับปรุงพ้ืน ปูกระเบ้ือง 
     -งานรื้อผนังก้ันหองไมอัด 
     -งานทาสีและซอมผนัง 
     -งานระบบไฟฟาและแสงสวาง 
     -งานติดฝากระจก 
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ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/หนวย

นับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคณุลักษณะเฉพาะหรือขนาด/
ลักษณะของโครงสรางและคําช้ีแจง/เหตผุลความ

จําเปน 
2 กระดานไวทบอรด

กระจก 
3 แผน 17,000 51,000 มาตรฐานฯ 

    แบบติดผนัง 
     ขอบอลูมิเนียม  
     มีรางวางแปรง ปากกา 
     ขนาด 120x240 ซม. 
     ไวทบอรดกระจกสีใสพ้ืนขาว 
     ไวทบอรดกระจกนิรภัย 
3 เครื่องฉายชนิด 3 LCD  1 เครื่อง 99,500 99,500 มาตรฐานฯ 
 Projector EB-485wi    กําลังสองสวางไมนอยกวา 3100 ANSI Lumen  

     ความละเอียดอยางนอย 1280x800จุด (True 
WXGA) 

     มีลําโพงในตัวเครื่องไมนอยกวา 16W 
     สามารถเลือกปรับโหมดความสวางหลอดภาพได 2 

โหมด(Normal/Eco) 
     อัตราสวน Contrast Ratio ไมนอยกวา 3000:1 
     การซูมภาพแบบออฟติคอลไดไมนอยกวา 1.35 เทา 
     มีโหมดการฉายภาพไมนอยกวา 7 โหมด 
     มีชองตอสัญญาณเขา D-sub 15 pin 2 ชอง, S-

Video 1 ชอง 
     RCA สําหรับสญัญาณ Video และ Audio 1 ชอง

,Audio 
     2 ชอง, Microphone 1 ชอง 
     มีชองตอสัญญาณออกแบบ D-sub 15 pin 1 ชอง 

และ Audio 1 ชอง 
     รองรับการทํางานแบบ Interactive โดยการใชงาน

ผานทาง  
     Interactive Pen ท่ีมาพรอมกับตวัเครื่อง 
     สามารถปรับแกสี่เหลี่ยมคางหมูโดยปรับเปนมุมได

ท้ัง 4 มุม 
     มีคา Short Throw Ratio ไมเกิน 0.27 และ Long 

Throw Ratio ไมนอยกวา 0.37 
     มีระบบ Instant Off เพ่ือรองรับการปดเครื่องและ

เคลื่อนยาย 
     ไดทันทีโดยไมตองรอ Cool-Down 
     รับประกันตัวเครื่อง 2 ป (หลอดภาพรับประกัน 1 

ป หรือ 1000 ช่ัวโมง) อยางใดอยางหน่ึงถึงกอน  
พรอมติดตั้ง 

     คําช้ีแจงฯ 
     ใชท่ีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 622  

รวม 250,000  
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1030000  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
142434100800  งานบริหารจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. รอยละผูสําเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 237,780 บาท (งบ บ.กศ.) 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรสังคมศาสตร ผูรับผิดชอบ ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวส ุ
  

1. หลักการและเหตุผล  
งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนภารกิจท่ีตองสนับสนุนการจัดการศึกษาใหกับนักศึกษา อาจารย 

ตลอดจนการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามภาระหนาท่ีของ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาประเทศแผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและทองถ่ิน ซึ่งปจจุบันสังคมและ
ทองถ่ินยังมีปญหาขาดแคลนบัณฑิตดานสังคมศาสตรท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาเอกตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับการจัดการศึกษา 

ในปการศึกษา 2555-2556 หรือ ปงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีภารกิจในการจัดการศึกษาใหแก
นักศึกษาใน 10 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชานาฏศิลปการละคร สาขาวิชาพัฒนาชุมชน สาขาวิชานิเทศศาสตร 
สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาภาษาญี่ปุน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชา
ภาษาไทย  

จากวัตถุประสงค หลักการ ภารกิจ และขอมูลดังกลาว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงจําเปนตองใชงบประมาณใน
การจัดการศึกษา เพ่ือการดําเนินงานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค และภารกิจเพ่ือการรับนักศึกษาใหม และการผลิตบัณฑิตดาน
สังคมศาสตร พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนดานวิชาการแกนักศึกษา และคณาจารย ใหบรรลุ
วัตถุประสงคและมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน  

2. วัตถุประสงค  
1. เพ่ือสงเสริมใหการบริหารงานของคณะและการจัดการเรยีนการสอนสามารถดําเนินการไปตามภารกิจท่ีกําหนด 
2. สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการเรยีนการสอนแกนักศึกษา 
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3.  เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนสาขาวิชาท่ีมีคาวัสดุฝกปฏบัิติ 4 สาขา 
1.2 จํานวนสาขาวิชาท่ีมีคาวัสดุฝกประสบการณวิชาชีพ 8 สาขา 
1.3 จัดวิทยากรบรรยาย 10 สาขา 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
การบริหารงานของคณะและการจดัการเรียนการสอนสามารถดําเนินการไปตามภารกิจท่ีกําหนด   รอยละ 80 
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตรมีวัสดฝุกปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพตามหลักสูตรทุกสาขาวิชา

รอยละ 80 
                   ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในคณะบรรลเุปาหมายรอยละ 80 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
1.1 กิจกรรมทุกกิจกรรมไดมีการดําเนินงานตลอดปการศึกษารอยละ 80 
1.2 ดําเนินการเบิกจายงบประมาณตามแผนงาน 

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน:  1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด:  30 กันยายน 2557  
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน  
 

ลํา 
ดับ 

ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ขออนุมัติโครงการ              
2 ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด              
3 กํากับ/ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงาน              
4 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน              
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายเงิน 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซื้อวัสดฝุกปฏิบัต ิ 8 ครั้ง 73,550              3 ครั้ง 31,465              2 ครั้ง 15,625                3 ครั้ง 26,460              
2 จัดเตรียม/ฝกประสบการณวิชาชีพ 17 ครั้ง 109,630 1 ครั้ง 2,000              9 ครั้ง 50,120 1 ครั้ง 6,900              6 ครั้ง 50,610              
3 จัดวิทยากรบรรยาย 15 ครั้ง 54,600 3 ครั้ง 5,400 6 ครั้ง 21,000                6 ครั้ง 28,200              

รวมท้ังสิ้น  237,780  38,865  86,745  6,900  105,270 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 จัดซ้ือวัสดุฝกปฏิบัติและการเรียนการ

สอน 
      73,550  

 1.1 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน       7,560 ไตรมาส 4 
 1.2 สาขาวิชาดนตร ี       27,500 ไตรมาส 

1,4 
 1.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ       25,090 ไตรมาส  

1,2,4 
 1.4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน       13, 400 ไตรมาส 

1,2 
2 จัดกิจกรรมเตรียม/ฝกประสบการณ 

วิชาชีพ 
      109,630  

2.1 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน       36,900  
2.1.1 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ       24,350 ไตรมาส 4 

 -คาตอบแทน 4 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  
 -คาใชสอย       9,950  

2.1.2 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ       4000 ไตรมาส1- 2 
 -คาใชสอย       4,000  

2.1.3 สัมมนาหลังฝกประสบการณ       8,550 ไตรมาส 2 
 -คาตอบแทน 3 คนๆละ 4 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 -คาวัสด ุ       1,350  

2.2 สาขาวิชาศิลปกรรม       3,800 ไตรมาส 2 
2.2.1 นิเทศนักศึกษา       3,800  

 -คาใชสอย       3,000  
 -คาวัสด ุ       800  

2.3 สาขาวิชาดนตรี       6,900 ไตรมาส 3 
2.3.1 เตรียมฝกและฝกประสบการณ       6,900  

 -คาใชสอย       5,000  
 -คาวัสด ุ       1,900  

2.4 สาขาวิชานาฏศิลปการละคร       4,180 ไตรมาส 2 
2.4.1 นิเทศนักศึกษา       4,180  

 -คาวัสด ุ       4,180  
2.5 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน       17,600  

2.5.1 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ       10,160 ไตรมาส  4 
 -คาตอบแทน   13 ชม.ๆละ 600 บาท 7,800  
 -คาใชสอย (คาเบ้ียเลี้ยง/พาหนะ)       2.360  

2.5.2 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ       5,440 ไตรมาส 2 
 -คาใชสอย (คาเบ้ียเลี้ยง/พาหนะ)       5,440  

2.5.3 สัมมนาหลังฝกประสบการณ       2,000 ไตรมาส 4 
 -คาวัสด ุ       2,000  

2.6 สาขาวิชานิเทศศาสตร       21,200  
2.6.1 นิเทศนักศึกษา       4,000 ไตรมาส 4 
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ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 -คาวัสดุนํ้ามัน       4,000  

2.6.2 ซ้ือวัสดุการเรียนการสอน       10,000 ไตรมาส 2 
          

2.6.3 ปจฉิมนิเทศนกัศึกษา       7,200  
 -คาตอบแทน 2 คนๆละ 6  ช.ม.ๆละ 600 บาท 7,200 ไตรมาส 

2,4 
2.7 สาขารัฐประศาสนศาสตร       6,050  

2.7.1 ปจฉิมนิเทศนกัศึกษา       6,050 ไตรมาส 2 
 -คาตอบแทน 1 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 1,800  
 -คาวัสด ุ       4,250  

2.8 สาขานิติศาสตร       13,000  
2.8.1 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ       13,000 ไตรมาส 

2,4 
 -คาตอบแทน 2 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 -คาวัสด ุ 2 ครั้ง     5,800  

3. จัดวิทยากรบรรยาย       54,600  
 คาตอบแทน         
 1.1  สาขาวิชาศิลปกรรม   6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600 ไตรมาส 2 

 1.2 สาขาวิชาดนตร ี   16 ชม.ๆ ละ 600 บาท 9,600 ไตรมาส 
2,4 

 1.3 สาขาวิชานิติศาสตร   18 ชม.ๆ ละ 600 บาท 10,800 ไตรมาส 2-
4 

 1.4 สาขาวิชานิเทศศาสตร   6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600 ไตรมาส 
1,2 

 1.5 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน   15 ชม.ๆ ละ 600 บาท 9,000 ไตรมาส1-4 

 1.6 สาขาวิชานาฏศิลปการละคร   6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600 ไตรมาส 
2,4 

 1.7 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600 ไตรมาส 2 

 1.8 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน   6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600 ไตรมาส 4 

 1.9 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600 ไตรมาส 4 

 1.10 สาขาวิชาภาษาไทย   6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600 ไตรมาส 1 

 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       237,780  
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434100801 จัดซื้อวัสดฝุกปฏิบัต ิ 1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     31,465      15,625        26,460  73,550 
142434100802 จัดเตรียม/ฝกประสบการณวิชาชีพ 1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ       2,000      33,920        6,900      21,210  64,030 
142434100802  1030000 2202 5702010200 คาตอบแทน       16,200        29,400  45,600 
142434100803 จัดวิทยากรบรรยาย 1030000 2202 5702010200 คาตอบแทน       5,400      21,000        28,200  54,600 

รวมท้ังสิ้น 38,865 86,745 6,900 105,270 237,780 

 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม เงินเดือนและ
คาจางประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1.จัดซื้อวัสดฝุกปฏิบัต ิ     73,550      73,550 
2. จัดซื้อวัสดฝุกประสบการณวิชาชีพ    45,600 64,030        109,630 
3.  จัดวิทยากรบรรยาย    54,600       54,600 

รวม    100,200 137,580      237,780 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การบริหารงานของคณะและการจดัการเรียนการสอนสามารถดําเนินการไปตามภารกิจท่ีกําหนด 
2. นักศึกษามีทรัพยากรการเรียนการสอนอยางเพียงพอและเหมาะสม 

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน  
2.1 การสํารวจขอมลูโดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ีเรยีนวิชาภาคปฏิบัต ิ 
2.2 การสํารวจขอมลูโดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ีฝกประสบการณวิชาชีพ  
2.3 การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย  

12. การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ:  
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2556 

ยุทธศาสตรท่ี 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม  
2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  

2.1 ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555–2558:  
2.1.1 นโยบายท่ี 4 สังคมและคณุภาพชีวิต  

2.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555–2569 
2.2.1สอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงช้ีของสํานักงบประมาณ 

ตัวบงช้ีท่ี 22  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีท่ี 23  จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

   2.2.2.สอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงช้ีของสํานักงานการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
    ตัวบงช้ีท่ี 2.7  ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 
    ตัวบงช้ีท่ี 13 จํานวนผูสําเร็จการศกึษา 
    ตัวบงช้ีท่ี 14 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
    ตัวบงช้ีท่ี 15 จํานวนนักศึกษาคงอยู 
   2.2.3 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดตาม(ราง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556  (กพร.) 
    ตัวบงช้ีท่ี 5 ระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศกึษา 
    ตัวบงช้ีท่ี 4.1.1  รอยละของบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  
                                                                    ภายในระยะเวลา 1 ป 

13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 102 
 
142434100900  โครงการเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประเภทงบประมาณ ลกัษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการได 
      เสร็จภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4. ยุทธศาสตรการศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทา
เทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ 
5. รอยละผูสําเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย:  งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 501,690 (งบ บ.กศ.) 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูรับผดิชอบ : ผศ.หทัยรตัน ทรรพวส ุ
  

1. หลักการและเหตุผล 
การเสริมสรางคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค คือ เปาหมายของการผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติดังกลาว เพ่ือใหบัณฑิต

เปนท่ียอมรับของทุกฝายท่ีเก่ียวของ การพัฒนาบัณฑิตไปสูเปาหมายดังกลาวจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน โดยเฉพาะสาขาวิชาซึ่งมีหนาท่ีโดยตรงในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตในความรับผิดชอบของ
ตนเองใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว จึงเปนเรื่องใหญมาก และจําเปนท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของตองรวมมือกัน การพัฒนาบัณฑิต
ใหมีคุณลักษณะดังกลาว สาขาวิชาและผูท่ีเก่ียวของจําเปนตองคิดและวางแผนการพัฒนาใหครอบคลุมท้ังระบบ ท้ังในสวนท่ีเปน
กิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน รวมท้ังกิจกรรมเสริมนอกหองเรียน ตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาใชชีวิตและเรียนอยูใน
มหาวิทยาลัย  

ปจจุบันมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ไดจัดกิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคดังกลาวรวมกันอยู
บางแลว แตเพ่ือใหการดําเนินงานดานการพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชามีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากข้ึน จึงไดจัดโครงการ
เสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคเพ่ือจัดทํากิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค โดย
อาศัยงบประมาณในสวนคาธรรมเนียมพิเศษ ซึ่งเปนเงินสําหรับการพัฒนานักศึกษาโดยตรงมาจัดกิจกรรมเพ่ือนักศึกษาและคาดวา
นักศึกษาในวันน้ีจะพัฒนาไปสูบัณฑิตท่ีสมบูรณท้ังทางดานวิชาการและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตอความสําเร็จของบัณฑิต  

 

2. วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ มีคุณภาพเปนท่ียอมรบัในสังคมอยางหลากหลาย 
2. เพ่ือใหนักศึกษามีคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑติท่ีพึงประสงค 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีไดรับการพัฒนา  500 คน 

 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีไดรับการพัฒนามีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80  
2.2 บัณฑติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความรูความเขาใจจากการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80  
2.3 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตรท่ีไดรับการพัฒนาสามารถนําความรูไปใชไดไม 

นอยกวา รอยละ 75  
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1  กิจกรรมเสริมสรางคณุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคทุกกิจกรรมสามารถดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดรอย
ละ 80 

3.2  สามารถดําเนินการเบิกจายงบประมาณ ไดตามแผนงานท่ีกําหนดรอยละ 80 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 

 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 

ลํา 
ดับ 

ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ขออนุมัติโครงการ              
2 ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด              
3 กํากับ/ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงาน              
4 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน              
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  6,000         
1.1 ภาษาอังกฤษสมัพันธตอนรบับัณฑติ 1 ครั้ง 3,000       1 ครั้ง 3,000 
1.2 วันคริสมาส 1 ครั้ง 3,000 1 ครั้ง 3,000       
2 กิจกรรมสาขาวิชาพัฒนาชุมชน  67,940         

2.1 ชุมชนศึกษา 1 ครั้ง 7,200       1 ครั้ง 7,200 
2.2 ฝกวิจัยชุมชนภาคสนาม 1 ครั้ง 30,660   1 ครั้ง 30,660     
2.3 ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนามเบ้ืองตน 1 ครั้ง 15,080       1 ครั้ง 15,080 
2.4 ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม 1 ครั้ง 15,000 1 ครั้ง 15,000       
3 กิจกรรมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   154,950         

3.1 ศึกษาดูงานการบรหิารการจัดการภาครัฐท่ีดีและ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ

2 ครั้ง 53,320   1 ครั้ง 33,320   1 ครั้ง 20,000 

3.2 สัมมนาเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 

1 ครั้ง 17,200   1 ครั้ง 17,200     

3.3 ปฐมนิเทศและปรบัพ้ืนฐานนักศึกษาป 1 1 ครั้ง 5,000       1 ครั้ง 5,000 
3.4 จัดสัมมนาเตรียมความพรอมเขาสูราชการและ

เสรมิสรางภาวะผูนํา 
1 ครั้ง 5,000       1 ครั้ง 5,000 

3.5 การทําวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 2 ครั้ง 20,000     1 ครั้ง 16,000 1 ครั้ง 4,000 
3.6 ทําวิจัยในช้ันเรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร 2 ครั้ง 14,000     1 ครั้ง 5,000 1 ครั้ง 9,000 
3.7 ผลิตเอกสารประกอบการสอน/ตํารา  2 ครั้ง 16,000   1 ครั้ง 8,800 1 ครั้ง 7,200   
3.8 อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 1 ครั้ง 2,000   1 ครั้ง 2,000     
3.9 เชิญวิทยากรใหความรูทางรัฐประศาสนศาสตร 1 ครั้ง 2,400 1 ครั้ง 2,400       
3.10 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน 2 ครั้ง 20,030 1 ครั้ง 10,030   1 ครั้ง 10,000   
4 กิจกรรมสาขาวิชาศิลปกรรม  37,500         
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

4.1 คายพัฒนาศักยภาพจติรกรรุนเยาวสูอาเซียน 1 ครั้ง 17,500 1 ครั้ง 17,500       
4.2 คายศลิปะเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคในยุคการสื่อสารไร

พรมแดน 
1 ครั้ง 20,000       1 ครั้ง 20,000 

5 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย  30,000         
5.1 อบรมการเขียนสารคด ี 1 ครั้ง 15,000   1 ครั้ง 15,000     
5.2 ทัศนาจรเพ่ือการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรม  1 ครั้ง 15,000 1 ครั้ง 15,000       
6 กิจกรรมสาขาวิชาดนตรี  10,160         

6.1 ปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม 1 ครั้ง 1,800     1 ครั้ง 1,800   
6.2 ศึกษาดูงานดานดนตรีและศลิปะท่ีเก่ียวของ 1 ครั้ง 8,360   1 ครั้ง 8,360     
7 กิจกรรมสาขาวิชานาฎศิลปและการละคร  3,500         

7.1 ทัศนศึกษาแหลงศิลปวัฒนธรรม 1 ครั้ง 3,500   1 ครั้ง 3,500     
8 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน  45,600         

8.1 ปรับพ้ืนฐานนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุนช้ันป 1  1 ครั้ง 7,200       1 ครั้ง 7,200 
8.2 อบรมสงเสริมความเขาใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 1 ครั้ง 5,000   1 ครั้ง 5,000     
8.3 สงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาญีปุ่นนอกสถานท่ี 1 ครั้ง 33,400   1 ครั้ง 33,400     
9 กิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร  45,000         

9.1 โครงการละครเวทีรณรงคสรางสรรคสังคม  1 ครั้ง 15,000       1 ครั้ง 15,000 
9.2 จัดทําวารสารฝกปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ  1 ครั้ง 20,000     1 ครั้ง 20,000   
9.3 ศึกษาดูงาน 2 ครั้ง 10,000   2 ครั้ง 10,000     
10 กิจกรรมสาขาวิชานิติศาสตร  41,040         

10.1 เชิดชูครูกฎหมายและแขงขันตอบปญหาทางกฎหมาย 1 ครั้ง 21,200       1 ครั้ง 21,200 
10.2 พานักศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาล

ตํารวจ 
1 ครั้ง 12,840   1 ครั้ง 12,840     

10.3 จัดทําเอกสารประกอบการสอน 2 วิชา 7,000 2 วิชา 7,000       
11 กิจกรรมกลุมวิชาปรัชญาและศาสนา  10,000         
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

11.1 จัดซื้อหนังสือตํารา 2 ครั้ง 10,000   1 ครั้ง 5,000 1 ครั้ง 5,000   
12 กิจกรรมกลุมวิชาประวัติศาสตร  10,000         

12.1 จัดซื้อหนังสือ 3 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 2,500 1 ครั้ง 2,500 1 ครั้ง 5,000   
13 กิจกรรมกลุมวิชาภูมิศาสตร  10,000         

13.1 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 2 ครั้ง 10,000   1 ครั้ง 5,000 1 ครั้ง 5,000   
14 กิจกรรมกลุมวิชาบรรณารักษ  10,000         

14.1 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 1 ครั้ง 10,000   1 ครั้ง 10,000     
15 กิจกรรมกลุมวิชาการปกครองทองถิน่  10,000         

15.1 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 1 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 10,000       
16 กิจกรรมกลุมวิชาสหวิทยาการอิสลาม  10,000         

16.1 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน 1 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 10,000       
 รวมท้ังสิ้น  501,690  92,430  202,580  75,000  131,680 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ       6,000  

1.1 ภาษาอังกฤษสมัพันธตอนรับบัณฑติ       3,000  
 คาใชสอย 1 ครั้ง     3,000  

1.2 กิจกรรมวันคริสมาส       3,000  
 คาวัสดุ 1 ครั้ง     3,000  
2 กิจกรรมสาขาวิชาพัฒนาชุมชน       67,940  

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

2.2 ฝกวิจัยชุมชนภาคสนาม       30,660  
 คาตอบแทน         
 -คาวิทยากร 4 คนๆละ 9 ชม.ๆละ 600 บาท 21,600  
 คาใชสอย         
 -คาพาหนะ/เบ้ียเลีย้ง/นํ้ามนั/ซอมบํารุงรถ 1 ครั้ง     9,060  

2.3 ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนามเบ้ืองตน       15,080  
 คาตอบแทน         
 -คาวิทยากร 3 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 10,800  
 คาใชสอย         
 -คาพาหนะ/เบ้ียเลีย้ง/นํ้ามนั/ซอมบํารุงรถ 1 ครั้ง     4,280  

2.4 ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม       15,000  
 คาตอบแทน         
 -คาวิทยากร 4 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  
 คาใชสอย         
 -คาเบ้ียเลีย้ง 1 ครั้ง     600  
3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร        154,950  

3.1 ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการภาครัฐท่ี
ดีและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

      53,320  

 คาตอบแทน         
 -คาวิทยากร 4 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  
 คาใชสอย         
 -คาพาหนะ/เบ้ียเลีย้ง/นํ้ามนั/ซอมบํารุงรถ 2 ครั้ง     38,920  

3.2 สัมมนาเร่ืองการบริหารจัดการภาครัฐ
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

      17,200  

 คาตอบแทน         
 -คาวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 คาใชสอย         
 -คาอาหารวาง 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 5,000  
 คาวัสดุ 1 ครั้ง     5,000  
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ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
3.3 ปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐานนกัศึกษาป 1       5,000  

 คาตอบแทน         
 -คาวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 300 บาท 3,600  
 คาวัสดุ 1 ครั้ง     1,400  

3.4 กิจกรรมเตรียมความพรอมเขาสู
ราชการและเสริมสรางภาวะผูนํา 

      5,000  

 คาตอบแทน         
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 คาวัสดุ 1 ครั้ง     1,400  

3.5 การทําวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร 

      20,000  

 คาใชสอย         
 -คาจางเก็บรวบรวมขอมลูและ

วิเคราะหขอมูล 
2 ครั้ง   4,000 บาท 8,000  

 -คาเขาเลม 4 เลมๆละ   250 บาท 1,000  
 -คาพิมพเอกสาร 2 เลมๆละ 100 หนาๆละ 15 บาท 3,000  
 คาวัสดุ 2 ครั้ง   4,000 บาท 8,000  

3.6 ทําวิจัยในชั้นเรียนสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร 

      14,000  

 คาใชสอย         
 -คาเขาเลม 10 เลม 1 เลมๆละ 150  1,500  
 -คาพิมพเอกสาร 5 เลม 100 หนาๆละ 15 บาท 7,500  
 คาวัสดุ 5 ครั้งๆละ   1,000 บาท 5,000  

3.7 ผลิตเอกสารประกอบการสอน/ตํารา        16,000  
 คาใชสอย         
 -คาเขาเลม 8 เลมๆละ   150 บาท 1,200  
 -คาพิมพเอกสาร 4 เลมๆละ 100 หนาๆละ 15 บาท 6,000  
 คาวัสดุ 4 ครั้งๆละ   2,200 บาท 8,800  

3.8 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม       2,000  
 คาวัสดุ 1 ครั้ง     2,000  

3.9 เชิญวิทยากรใหความรูทางรัฐ
ประศาสนศาสตร 

      2,400  

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

3.10 ซ้ือวัสดุการเรียนการสอน       20,030  
 คาวัสดุ       20,030  
4 กิจกรรมสาขาวิชาศิลปกรรม       37,500  

4.1 คายพัฒนาศักยภาพจิตรกรรุนเยาว 
สูอาเซียน 

      17,500  

 คาใชสอย         
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ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 -คาพาหนะ/เบ้ียเลี้ยง/นํ้ามัน/ 

ซอมบํารุงรถ/ท่ีพัก/ทางดวน 
1 ครั้ง     14,920  

 คาวัสดุ 1 ครั้ง     2,580  
4.2 คายศิลปะเพ่ือพัฒนาความคิด

สรางสรรคในยุคการสื่อสารไร
พรมแดน 

      20,000  

 คาตอบแทน         
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 4 ช.ม.ๆละ 600 บาท 2,400  
 คาใชสอย         
 -คาพาหนะ/เบ้ียเลี้ยง/นํ้ามัน/ 

ซอมบํารุงรถ/ท่ีพัก/ทางดวน 
1 ครั้ง     9,000  

 คาวัสดุ 1 ครั้ง     8,600  
5 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย       30,000  

5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนสารคดี       15,000  
 คาตอบแทน                                                                                                                      
 -คาวิทยากร 3 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 10,800  
 คาใชสอย         
 -คาเบ้ียเลี้ยง 1 ครั้ง     2,880  
 คาวัสดุ 1 ครั้ง     1,320  

5.2 ทัศนาจรเพ่ือการเรียนรูภาษาและ
วัฒนธรรม  

      15,000  

 คาใชสอย         
 -คาพาหนะ/เบ้ียเลี้ยง/นํ้ามัน/ 

ซอมบํารุงรถ/ท่ีพัก/ทางดวน 
1 ครั้ง     10,160  

 คาวัสดุ 1 ครั้ง     4,840  
6 กิจกรรมสาขาวิชาดนตรี       10,160  

6.1 ปรับพ้ืนฐานนกัศึกษาใหม       1,800  
 คาตอบแทน         
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 300 บาท 1,800  

6.2 ศึกษาดูงานดานดนตรีและศิลปะท่ี
เกี่ยวของ 

      8,360  

 คาตอบแทน          
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 4 ชม.ๆละ 600 บาท 2,400  

 คาใชสอย         
 -คาพาหนะ/เบ้ียเลีย้ง/นํ้ามนั/ซอมบํารุงรถ 1 ครั้ง     5,960  
7 กิจกรรมสาขาวิชานาฏศิลปการละคร       3,500  

7.1 ทัศนศึกษาแหลงศิลปวัฒนธรรม       3,500  
 คาใชสอย         
 -คาพาหนะ/เบ้ียเลีย้ง/นํ้ามนั/ซอมบํารุงรถ 1 ครั้ง     3,500  

8. กิจกรรมสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน       45,600  



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 110 
 

ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
8.1 ปรับพ้ืนฐาน นศ. ญ่ีปุนชั้นป 1        7,200  

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

8.2 อบรมสงเสริมความเขาใจภาษา
และวัฒนธรรมญ่ีปุน 

      5,000  

 คาตอบแทน         
 -คาวิทยากร  1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ     1,400  

8.3 สงเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาญ่ีปุนนอกสถานท่ี 

      33,400  

 คาตอบแทน          
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 8 ชม.ๆละ 600 บาท 4,800  
 คาใชสอย         
 -คาพาหนะ/เบ้ียเลี้ยง/นํ้ามัน/ 

ซอมบํารุงรถ/ท่ีพัก/ทางดวน 
1 ครั้ง     28,600  

9 กิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร       45,000  
9.1 จัดแสดงละครเวทีรณรงคสรางสรรค

สังคม  
      15,000  

 คาตอบแทน         
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 คาใชสอย 1 ครั้ง     8,000  
 คาวัสดุ 1 ครั้ง     3,400  

9.2 จัดทําวารสารฝกปฏิบัติการสื่อ
สิง่พิมพ  

      20,000  

 คาใชสอย         
 -คาจางพิมพวารสาร 1 ครั้ง     20,000  

9.3 ศึกษาดูงาน       10,000  
 คาใชสอย         
 -คาพาหนะ/เบ้ียเลีย้ง/นํ้ามนั/ซอมบํารุงรถ 2 ครั้งๆละ   5,000 บาท 10,000  

10 สาขาวิชานิติศาสตร       41,040  
10.1 เชิดชูครูกฎหมายและแขงขันตอบ

ปญหาทางกฎหมาย 
      21,200  

 คาตอบแทน         
 -คาวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 1,200 บาท 7,200  
 คาใชสอย         
 -คาเงินรางวัล 1 ครั้ง     7,000  
 คาวัสดุ 1 ครั้ง     7,000  

10.2 พานักศึกษาดูงาน ณ สถาบัน
นิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ 

      12,840  

 คาตอบแทน         
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ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 -คาวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 คาใชสอย         
 -คาพาหนะ/เบ้ียเลีย้ง/นํ้ามนั/ซอมบํารุงรถ 1 ครั้ง     3,680  
 คาวัสดุ 1 ครั้ง     1,960  

10.3 จัดทําเอกสารประกอบการสอน       7,000  
 คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ     7,000  

11 กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา       10,000  
 -จัดซื้อหนังสือตํารา 2 ครั้งๆละ   5,000 บาท 10,000  

12 กลุมวิชาประวัติศาสตร       10,000  
 -จัดซื้อหนังสือ 3 ครั้ง     10,000  

13 กลุมวิชาภูมิศาสตร       10,000  
 -จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 2 ครั้งๆละ   5,000  10,000  
14 กลุมวิชาบรรณารักษ       10,000  
 -จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 1 ครั้งๆละ   10,000  10,000  

15 กลุมวิชาการปกครองทองถิ่น       10,000  
 - จัดซื้อวัสดุการเรยีนการสอน 1 ครั้งๆละ   10,000  10,000  

16 กลุมวิชาสหวิทยาการอิสลาม       10,000  
 - ซื้อวัสดุการเรียนการสอน 1 ครั้งๆละ   10,000  10,000  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       501,690  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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8. แผนการใชจายเงิน (จําแนกตามประเภทงบรายจาย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือน
และ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสด ุ

คา 
สาธารณูป 

โภค 
ครุภณัฑ 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

1.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     6,000      6,000 
-ภาษาอังกฤษสัมพันธตอนรับบัณฑิต     3,000      3,000 
-วันคริสมาต     3,000      3,000 
2.สาขาวิชาพัฒนาชุมชน    54,000 13,940      67,940 
-ชุมชนศึกษา    7,200       7,200 
-ฝกวิจัยชุมชน    21,600 9,060      30,660 
-ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนามเบ้ืองตน    10,800 4,280      11,400 
-ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม    14,400 600      12,000 
3.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร    31,200 123,750      154,950 
-ศึกษาดูงานบริหารจัดการ    14,400 38,920      53,320 
-สัมมนาการบริหารจดัการภาครัฐ    7,200 10,000      17,200 
-ปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐานนักศึกษาป 1    3,600 1,400      5,000 
-กิจกรรมเตรียมพรอมเขาสูภาวะผูนํา    3,600 1,400      5,000 
-การทําวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร     20,000      20,000 
-การทําวิจัยในช้ันเรียนสาขารัฐประศาสน
ศาสตร 

    14,000      14,000 

-ผลิตเอกสารประกอบการสอน/ตาํรา     16,000      16,000 
-พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม     2,000      2,000 
-เชิญวิทยากรใหความรูทางรัฐประศาสนศาสตร    2,400       2,400 
-ซื้อวัสดุการเรียนการสอน     20,030      20,030 
4.สาขาศิลปกรรม    2,400 35,100      37,500 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือน
และ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสด ุ

คา 
สาธารณูป 

โภค 
ครุภณัฑ 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

-คายพัฒนาศักยภาพจติกรรุนเยาว     17,500      17,500 
-คายศิลปะเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค    2,400 17,600      20,000 
5.ภาควิชาภาษาไทย    10,800 19,200      30,000 
-อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนสารคด ี    10,800 4,200      15,000 
-ทัศนาจรเพ่ือการเรียนรูภาษาไทยวัฒนธรรม     15,000      15,000 
6.สาขาวิชาดนตรี    4,200 5,960      10,160 
-ปรับพ้ืนฐานนักศึกษา    1,800       1,800 
- ศึกษาดูงานดนตรีและศิลปะท่ีเก่ียวของ    2,400 5,960      8,360 
7.ภาควิชานาฎศิลป     3,500      3,500 
-ทัศนศึกษาแหลงศิลปวัฒธรรม     3,500      3,500 
8. ภาควิชาภาษาญ่ีปุน    15,600 30,000      45,600 
-ปรับพ้ืนฐานนักศึกษาภษาญี่ปุนป 1    7,200       7,200 
-อบรมสงเสริมความเขาใจภาษา    3,600 1,400      5,000 
-พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุน    4,800 28,600      33,400 
9. นิเทศศาสตร    3,600 41,400      45,000 
- โครงการละครเวที    3,600 11,400      15,000 
-จัดทําวารสารฝกปฏิบัต ิ     20,000      20,000 
-ศึกษาดูงาน     10,000      10,000 
10.สาขานิติศาสตร    14,400 26,640      41,040 
-เชิดชูกฎหมาย    7,200 14,000      21,200 
-พานักศึกษาดูงาน สถาบันนิติเวชวิทยา    7,200 5,640      12,840 
-จัดทําเอกสารประกอบการสอน     7,000       
11. กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา     10,000      10,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือน
และ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสด ุ

คา 
สาธารณูป 

โภค 
ครุภณัฑ 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

-จัดซื้อหนังสือตํารา     10,000      10,000 
12.กลุมวิชาประวัติศาสตร     10,000      10,000 
-จัดซื้อหนังสือ     10,000      10,000 
13.กลุมวิชาภมูิศาสตร     10,000      10,000 
-จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน     10,000      10,000 
14.กลุมวิชาบรรณารักษ     10,000      10,000 
- จัดซื้อวัสดุการเรยีนการสอน     10,000      10,000 
15.กลุมวิชาการปกครองทองถิน่     10,000      10,000 
- จัดซื้อวัสดุการเรยีนการสอน     10,000      10,000 
16.กลุมวิชาสหวิทยาการอิสลาม     10,000       
-ซื้อวัสดุการเรียนการสอน     10,000      10,000 

รวม    136,200 365,490      501,690 
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9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434100901 -ภาษาอังกฤษสัมพันธตอนรับบัณฑิต 1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ             3,000  3,000 
142434100902 -วันคริสมาต 1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ       3,000        3,000 
142434100903 -ชุมชนศึกษา 1030000 2202 5702010200 คาตอบแทน             7,200  7,200 
142434100904 -ฝกวิจัยชุมชน 1030000 2202 5702010200 คาตอบแทน       21,600      21,600 

    1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ         9,060      9,060 
142434100905 -ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนามเบ้ืองตน 1030000 2202 5702010200 คาตอบแทน           10,800  10,800 

    1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ             4,280  4,280 
142434100906 -ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม 1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     14,400        14,400 

    1030000 2202 5702020201 คาใชสอยและวัสด ุ         600        600 
142434100907 -ศึกษาดูงานบริหารจัดการ 1030000 2202 5702010200 คาตอบแทน         7,200          7,200  14,400 

    1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ       26,120        12,800  38,920 
142434100908 -สัมมนาการบริหารจัดการภาครัฐ 1030000 2202 5702010200 คาตอบแทน         7,200      7,200 

    1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     10,000      10,000 

142434100909 
-ปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐานนักศึกษา
ป 1 

1030000 2202 5702010200 คาตอบแทน 
            3,600  

3,600 

    1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ          1,400  1,400 
142434100910 -กิจกรรมเตรียมพรอมเขาสูภาวะผูนํา 1030000 2202 5702010200 คาตอบแทน             3,600  3,600 

    1030000   5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ          1,400  1,400 
142434100911 -การทําวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ       16,000     4,000  20,000 

142434100912 
-การทําวิจัยในช้ันเรียนสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร 

1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ
       5,000     9,000  

14,000 

142434100913 -ผลิตเอกสารประกอบการสอน/ตาํรา 1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ      8,800     7,200    16,000 
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รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434100914 -พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ      2,000      2,000 

142434100915 
-เชิญวิทยากรใหความรูทางรัฐ
ประศาสนศาสตร 

1030000 2202 5702010200 คาตอบแทน 
      2,400        

2,400 

142434100916 -ซื้อวัสดุการเรียนการสอน 1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ   10,030      10,000    20,030 
142434100917 -คายพัฒนาศักยภาพจติกรรุนเยาว 1030000 2202 5702010200 คาตอบแทน       1,920        1,920 
142434100917   1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ   15,580        15,580 

142434100918 
-คายศิลปะเพ่ือพัฒนาความคิด
สรางสรรค 

1030000 2202 5702010200 คาตอบแทน 
            2,400  

2,400 

    1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ         17,600  17,600 
142434100919 -อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนสารคด ี 1030000 2202 5702010200 คาตอบแทน       10,800      10,800 

    1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ      4,200      4,200 

142434100920 
-ทัศนาจรเพ่ือการเรียนรูภาษาไทย
วัฒนธรรม 

1030000 2202 5702010200 คาตอบแทน 
      2,160        

2,160 

    1030000   5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ   12,840        12,840 
142434100921 -ปรับพ้ืนฐานนักศึกษา 1030000 2202 5702010200 คาตอบแทน           1,800    1,800 

142434100922 
- ศึกษาดูงานดนตรีและศลิปะท่ี
เก่ียวของ 

1030000 2202 5702010200 คาตอบแทน 
        2,400      

2,400 

   1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ      5,960      5,960 
142434100923 -ทัศนศึกษาแหลงศิลปวัฒธรรม 1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ      3,500      3,500 
142434100924 -ปรับพ้ืนฐานนักศึกษาภษาญี่ปุนป 1 1030000 2202 5702010200 คาตอบแทน             7,200  7,200 
142434100925 -อบรมสงเสริมความเขาใจภาษา 1030000 2202 5702010200 คาตอบแทน         3,600      3,600 

    1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ      1,400      1,400 
142434100926 -พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุน 1030000 2202 5702010200 คาตอบแทน         4,800      4,800 

    1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     28,600      28,600 
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รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434100927 - โครงการละครเวที 1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ         15,000  15,000 
142434100928 -จัดทําวารสารฝกปฏิบัต ิ 1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ       20,000    20,000 
142434100929 -ศึกษาดูงาน 1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     10,000      10,000 
142434100930 -เชิดชูกฎหมาย 1030000 2202 5702010200 คาตอบแทน             7,200  7,200 

    1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ         14,000  14,000 

142434100931 
-พานักศึกษาดูงาน สถาบันนิติเวช
วิทยา 

1030000 2202 5702010200 คาตอบแทน 
        7,200      

7,200 

    1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ      5,640      5,640 
142434100932 -จัดทําเอกสารประกอบการสอน 1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    7,000        7,000 
142434100933 -จัดซื้อหนังสือตํารา 1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ      5,000     5,000    10,000 
142434100934 -จัดซื้อหนังสือ 1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    2,500     2,500     5,000    10,000 
142434100935 -จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ      5,000     5,000    10,000 
142434100936 - จัดซื้อวัสดุการเรยีนการสอน 1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     10,000      10,000 
142434100937 - จัดซื้อวัสดุการเรยีนการสอน 1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ   10,000        10,000 
142434100938 1-ซื้อวัสดุการเรียนการสอน 1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ   10,000        10,000 

รวมท้ังสิ้น 92,430 202,580 75,000 131,680 501,690 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ มีคุณภาพเปนท่ียอมรบัในสังคมอยางหลากหลาย 
2. เพ่ือใหนักศึกษามีคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑติท่ีพึงประสงค 

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

1.    เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
1.1 บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

                        1.2  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
                  1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

2.   วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
2.1 การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 

12. การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

4. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557) 
ยุทธศาสตรท่ี 4: ยุทธศาสตรการการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม  
2.  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  

2.1 ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555–2558 
นโยบายท่ี 4 นโยบายสังคมและคณุภาพ 
 นโยบายยอยท่ี 4.1 นโยบายการศกึษา 
2.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555–2569  
2.2.1 นโยบายท่ี 1: สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสู

ความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมทองถ่ิน และประเทศชาต ิ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑติใหบรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑติท่ีพึงประสงค และพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ 

ตามความตองการของสังคม ทองถ่ิน และประเทศชาต ิ 
กลยุทธท่ี – พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อันจะ

นําไปสูการพัฒนาคุณสมบัติท่ีพ่ึงประสงค  
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเสรมิสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะกับบรรยากาศการเรียนรู เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
2.3 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดตาม (ราง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กพร.) 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล  
ตัวช้ีวัดท่ี 4 ขอ 4.1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

   ตัวบงช้ีท่ี 4.1.3  รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ 
   ตัวบงช้ีท่ี 5.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 
   ตัวบงช้ีท่ี 5.2  รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 

 มิติท่ี 2 มิติดานคณุภาพ  
ตัวช้ีวัดท่ี 6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 

2.4 ความสอดคลองกับองคประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต  
ตัวช้ีวัดท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  
ตัวช้ีวัดท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธ์ิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ  
องคประกอบท่ี 3  
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2.5  ความสอดคลองกับกับมาตรฐานและตัวบงช้ีของ (มคอ.) 

   ตัวบงช้ีท่ี  11  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสดุทาย/บัณฑติใหมท่ีมีตอคณุภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไม  
                                                     นอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
 
142434101000  โครงการมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตรวิชาการ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทาเทียม
กันในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน 

หลังจากจบ 
5. รอยละผูสําเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 234,000 บาท (งบ บ.กศ) 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูรับผิดชอบ : ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวสุ 
  

1. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทําการสอนศาสตรดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ในสาขาวิชาตาง ๆ 10 สาขาวิชาและ 6 กลุมวิชา มีอาจารยผลิตผลงานดานการสอน การวิจัย ในสาขาของตนเอง และมี
ผลงานนักศึกษาเปนท่ีประจักษ เพ่ือเปนการเผยแพรผลงานของอาจารยนักศึกษาในรอบปท่ีผานมา ประกอบดวยการแสดงศักยภาพใน
ศาสตรตาง ๆ ในอันท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการแกทองถ่ิน เปนศูนยกลางการเรียนรูดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และเตรียมความพรอมในการใหความรู เผยแพร การเขารวมเปนสมาคมอาเซียน ในป 2558 น้ี การจัดโครงการ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ จึงเปนการสนองตอบท้ังงานดานวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดกําหนดจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเปนการแสดงศักยภาพความพรอมในทางวิชาการ และการ
เตรียมพรอมการเปนผูนําทางวิชาการในการใหความรูแกทองถ่ิน ชุมชน ใหมีความรูความเขาใจและเตรียมพรอมสูการเปนประชาคม
อาเซียนในเวลาอันใกลน้ี 
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2. วัตถุประสงค   

1. เพ่ือสนับสนุนการสอนของอาจารย 

2. เพ่ือสงเสริมผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 

3. เพ่ือจัดสัมมนาวิชาการดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม สูประชาคมอาเซียน 

4. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมใหชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความรู ความสามารถดานวิชาการท่ีเก่ียวของกับ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนผูเขารวมสมัมนาวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 400 คน 
1.2 จํานวนผูเขารวมสมัมนาวิชาการประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 200 คน 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

มีการเผยแพรผลงานทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 80  
           3.  เปาหมายเชิงเวลา 

การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาดําเนินการไดตลอดปการศึกษา 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 

 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.25567 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ขออนุมัติโครงการ              
2 ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด              
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายเงิน 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ 1 ครั้ง 214,000       1 ครั้ง 214,000 
2 สัมมนาวิชาการประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 1 ครั้ง 20,000   1 ครั้ง 20,000     

รวมท้ังสิ้น  234,000    20,000    214,000 
 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหต ุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 งานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ       214,000  
 คาตอบแทน       60,000  
 คาใชสอยและวัสด ุ       154,000  

2 สัมมนาวิชาการประวัติศาสตรและวัฒนธรรม       20,000  
 คาใชสอย       20,000  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 200 คน 4 มื้อๆละ 25 บาท 20,000  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       234,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม เงินเดือนและ

คาจางประจํา 
คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสด ุ

คาสาธารณูปโภค ครุภณัฑ 
ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

1. งานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรวิชาการ 

   60,000 154,000      214,000 

2.สัมมนาวิชาการประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรม 

    20,000      20,000 

รวม    60,000 174,000      234,000 

 

9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434101001 งานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิชาการ 

1030000 2202 5702010200 คาตอบแทน    60,000 60,000 

   1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    154,000 154,000 
142434101002 สัมมนาวิชาการประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรม 
1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  20,000   20,000 

รวมท้ังสิ้น 0 20,000 0 214,000 234,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. อาจารยไดแสดงผลงานวิชาการเพ่ิมข้ึน 

2. นักศึกษาไดแสดงผลงานวิชาการเพ่ิมข้ึน 

3. นักศึกษา อาจารย ไดความรูความเขาใจดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมของประชาคมอาเซียน 

4. ชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความรู ความสามารถดานวิชาการท่ีเก่ียวของกับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
    1.1 มีการเผยแพรผลงานของคณาจารยและนักศึกษาใหบุคลากรท้ังในและภายนอก ไดรับทราบ 

    รอยละ 80 
               1.2 นักศึกษา อาจารยมีความรูความเขาใจ เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตรและ  
                     ศิลปวัฒนธรรม รอยละ 80 
               1.3  นักศึกษา ผูสนใจ อาจารย เขารวมกิจกรรม รอยละ 80 

2. เกณฑการประเมินผลท่ีถือวาดี  
              1.1  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80 

1.2  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคณุภาพทุกรายการ รอยละ 80 
    1.3  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
              2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลจานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรยีนการสอน  
              2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  

12. การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม  

1. ประเภทโครงการ:  
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557) 
ยุทธศาสตรท่ี 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม  

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2555–2558):  

2.1.1 นโยบายท่ี 4 สังคมและคณุภาพชีวิต  
2.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555–2569  

นโยบายท่ี 1:  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับ
สูความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมทองถ่ิน และประเทศชาต ิ:  

ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑติใหบรรลตุามคณุสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพึงประสงค และพัฒนาความเปนเลิศทาง
วิชาการ ตามความตองการของสังคม ทองถ่ิน และประเทศชาต ิ:  

กลยุทธ   พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
อันจะนําไปสูการพัฒนาคณุสมบัตท่ีิพ่ึงประสงค 

กลยุทธ   จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2.3 ความสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.)  

ตัวบงช้ีท่ี 7  ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 
ตัวบงช้ีท่ี 8  ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
2.4 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดตาม (ราง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 (กพร.)  
ตัวบงช้ีท่ี 4.1.1  รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2.1  รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ

อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2.2  รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา   

2.5 ความสอดคลองกับองคประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
ตัวบงช้ีท่ี 5.2  กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.6 ความสอดคลองกับองคประกอบและตัวช้ีวัดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ.) 
ตัวบงช้ีท่ี 10  การสงเสริมและสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม 

13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
 
142434101100 โครงการประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: 4. การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศกึษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
4. ผูสาํเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ 
5. รอยละผูสําเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศกึษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 65,450 บาท (งบ บ.กศ.) 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูรับผิดชอบ : ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวสุ 
  

1. หลักการและเหตุผล  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดให สถาบันการศึกษาดําเนินงานประกันคุณภาพและจัดทําการ

ประเมินตนเอง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพและรายงานผลการประเมินคุณภาพตอหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป และเพ่ือ
เตรียมความพรอมรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ทุกๆ 5 ป ดังน้ันทุกสวนงาน 
ในสถาบันการศึกษาควรทราบถึงแนวทางการประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาในหนวยงานของ
ตนเองใหสอดคลองกับองคประกอบคุณภาพของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก ดังน้ันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงไดกําหนดกิจกรรมสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต กิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ กิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพใหกับบุคลากรในคณะและ
นักศึกษา เพ่ือเปนกิจกรรมสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการจัดทํา SAR รอบ
ประเมิน ปการศึกษา 2557 ของคณะ ภาควิชา และสาขาวิชา เพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพตอไป นอกจากน้ียังเปน
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กระบวนการเผยแพรขอมูลขาวสารการใหความรูแกบุคลากรในคณะฯ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะบุคลากรใหมท่ี
จําเปนตองทราบแนวคิดความเปนมาและความสําคัญ เพ่ือนําไปใชในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ของหนวยงานท่ีตนสังกัด 
และสามารถมีสวนรวมในดานงานประกันคุณภาพการศึกษา  

2. วัตถุประสงค  
1. เพ่ือทราบถึงลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
2. เพ่ือเสริมสรางความรูเก่ียวกับกระบวนการนําเสนอผลงานทางวิชาการใหกับนักศึกษา 
3. เพ่ือสงเสรมิความรูความเขาใจ เก่ียวกับแนวคิดการประกันคณุภาพการศึกษา แกบุคลากรทุกสายงาน และนักศึกษา 
4. เพ่ือพัฒนากระบวนการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปรมิาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 สํารวจคณุลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 10 สาขา 
1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการในท่ีประชุมระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ
1 คน 

1.3 อบรมใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพใหกับบุคลากรในคณะ 1 คน 
1.4 อบรมใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพใหกับนักศึกษาในคณะ 1 คน 
1.5 จัดทําเอกสารรายงานการการประเมินตนเอง (SAR) 1 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีไดรับความรูความเขาใจในการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ ไม

นอยกวารอยละ 80 
2.2  บุคลากรในคณะไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 80 
2.3  นักศึกษาในคณะไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 80 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลา:  12 เดือน วันเริ่มตน:  1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด:  30 กันยายน 2557   
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลํา 
ดับ 

ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กิจกรรมสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค             
2 กิจกรรมนํานักศึกษาระดับปรญิญาตรีเขารวมกิจกรรม

การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการใน
ท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาต ิ

            

3 กิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ใหกับบุคลากรในคณะ 

            

4 กิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ใหกับนักศึกษาในคณะ 

            

5 จัดทําเอกสารรายงานการการประเมินตนเอง (SAR)             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายเงิน 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 กิจกรรมสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 10 สาขา 12,000     10 สาขา 12,000   
2 กิจกรรมพานักศึกษาระดับปรญิญาตรีเขารวม

กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

1 ครั้ง 14,400       1 ครั้ง 14,400 

3 กิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ใหกับบุคลากรในคณะ 

1 ครั้ง 8,550 1 ครั้ง 8,550       

4 กิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ใหกับนักศึกษาในคณะ 

1 ครั้ง 11,000 1 ครั้ง 11,000       

5 จัดทําเอกสารรายงานการการประเมินตนเอง (SAR) 13 เลม 19,500     13 เลม 19,500   
รวมท้ังสิ้น  65,450  19,550    31,500  14,400 

 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ  
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมสํารวจคุณลกัษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค       12,000  
 คาวัสดุ 10 ครั้ง ๆละ    1,200 บาท 12,000  
2 กิจกรรมพานักศึกษาระดับปริญญาตรีเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง

วิชาการในท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
      14,400  

 คาใชสอย 
-คาพาหนะ/ซอมบํารุง/นํ้ามัน 
-คาเบ้ียเลี้ยง 

 
1 
1 

 
ครั้งๆละ 
ครั้งๆละ 

   
13,200 
1,200 

 
บาท 
บาท 

14,400 
13,200 
1,200 

 



          แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 127 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ  
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
3 กิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพใหกับบุคลากรในคณะ       8,550  
 คาตอบแทน 

-คาวิทยากร 
 
1 

 
คนๆละ 

 
3 

 
ชม.ๆละ 

 
600 

 
บาท 

 
1,800 

 

 คาใชสอย 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

 
60 

 
คนๆละ 

 
1 

 
มือ้ๆละ 

 
25 

 
บาท 

 
1,500 

 

 คาวัสดุ       5,250  
4 กิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพใหกับนักศึกษาในคณะ       11,000  
 คาตอบแทน 

-คาวิทยากร 
 
1 

 
คนๆละ 

 
3 

 
ชม.ๆละ 

 
600 

 
บาท 

 
1,800 

 

 คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ     9,200  
5 จัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR)       19,500  
 คาวัสดุ 13 เลมๆละ    1,500 บาท 19,500  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       65,450  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ  
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกประเภทงบรายจาย 

 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1.กิจกรรมสํารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค 

    12,000      12,000 

2.กิจกรรมพานักศึกษาระดับ
ปริญญาตรเีขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในท่ีประชุม
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

    14,400      14,400 

3.กิจกรรมอบรมใหความรู
เก่ียวกับการประกันคณุภาพ
ใหกับบุคลากรในคณะ 

   1,800 6,750      8,550 

4.กิจกรรมอบรมใหความรู
เก่ียวกับการประกันคณุภาพ
ใหกับนักศึกษาในคณะ 

   1,800 9,200      11,000 

5.จัดทําเอกสารรายงานการการ
ประเมินตนเอง (SAR) 

    19,500      19,500 

รวม    3,600 61,850      65,450 
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9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434101101 กิจกรรมสํารวจคุณลักษณะบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค 

1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    12,000 12,000 

142434101102 กิจกรรมพานักศึกษาระดับ
ปริญญาตรเีขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในท่ีประชุม
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    14,400 14,400 

142434101103 กิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับ
การประกันคณุภาพใหกับบุคลากร
ในคณะ 

1030000 2202 5702010200 ตอบแทน 1,800    1,800 

142434101103   1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 6,750    6,750 
142434101104 กิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับ

การประกันคณุภาพใหกับ
นักศึกษาในคณะ 

1030000 2202 5702010200 ตอบแทน 1,800    1,800 

142434101104   1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 9,200    9,200 
142434101105 จัดทําเอกสารรายงานการการ

ประเมินตนเอง (SAR) 
1030000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ   19,500  19,500 

รวมท้ังสิ้น 19,550 0 19,500 26,400 65,450 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
2. นักศึกษามีความรูเก่ียวกับกระบวนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
3. บุคลากรทุกสายงาน และนักศกึษามีความรูความเขาใจ เก่ียวกับแนวคิดการประกันคณุภาพการศกึษา แกบุคลากรทุก

สายงาน และนักศึกษา 
4. ทราบถึงกระบวนการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

1.  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
1.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปรมิาณทุกรายการ  

1.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  

1.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  
2.  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน  

2.1. แบบสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในแตละกิจกรรม  
 

12. การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1.  ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ยุทธศาสตรท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 

2.  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1  ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1   นโยบายท่ี 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 

2.2  ความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
 2.2.1  นโยบายท่ี 1 : สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและ

ยกระดับความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและ
ประเทศชาติ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางศักยภาพทางการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งทางวิชาการ 
  กลยุทธท่ี 1 : เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสู

ความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาต ิ
2.3  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  

   ตัวบงช้ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
   ตัวบงช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 
   ตัวบงช้ี 3.2 ระบบและกลไลการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
   ตัวบงช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  

2.4  ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 
2557 (ก.พ.ร) 

 มิติท่ี 4 : มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
 ตัวช้ีวัดท่ี 8 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (PMQA)  

2.5  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษา 
 ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 16.2 การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 

13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434101200  โครงการพัฒนาและบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการได 
      เสร็จภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: 4. การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. รอยละผูสําเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 492,825 บาท (งบ บ.กศ.) 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูรับผิดชอบ : ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ 
  

1. หลักการและเหตุผล 
งานสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร เปนการจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร ท้ังดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมท้ังการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ จําเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ และสาธารณูปโภค รวมท้ังคาใชสอยตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการและการบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ท้ังดานงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปงบประมาณพ.ศ. 2555 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีพันธกิจสําคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานสํานักงาน และการใหบริการและสนับสนุน
การเรียนการสอน แกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา  

จากพันธกิจดังกลาว คณะจึงจําเปนตองจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ซอมแซมบํารุงครุภัณฑทางการศึกษาและสํานักงาน ตลอดจน
ตองติดตอราชการกับหนวยงานภายนอก รับรูขาวสาร เดินทางไปราชการ เชิญวิทยากรมาบรรยาย และตองใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับ
การบริหารจัดการตาง ๆ  เพ่ือการดําเนินงานของสํานักงานและการบริการทางการศึกษาตามพันธกิจดังกลาว  ประกอบกับมีสภาพแวดลอม การ
เรียนรูท่ีดีตาม หลักประกันคุณภาพการศึกษา ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 
2. วัตถุประสงค   

1. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินงานตามพันธกิจไดอยางครบถวน 
2. เพ่ือใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
3. เพ่ือใหคณะไดนําผลการประกันคุณภาพ มาปรับในดานการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตใหดีข้ึน 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ซอมบํารุงอุปกรณ ครุภณัฑในการปฏิบัติงาน 7 ครั้ง 
1.2 มีคาสาธารณูปโภคใชในการตดิตอราชการ 12 ครั้ง 
1.3 มีหนังสือพิมพบริการคณาจารยและนักศึกษาภายในคณะ 12 ครั้ง 
1.4 มีงบประมาณในการจัดการบริหารคณะ 4 ครั้ง 
1.5 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธคณะ 1 ครั้ง 
1.6 จํานวนการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 8 ครั้ง 
1.7 จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 4 ครั้ง 
1.8 คาประกันสังคมอาสาสมัครชาวจนี 10 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 คณะมีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.2  คณะสามารถใหบริการเจาหนาท่ี อาจารยและนักศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ  
2.3  ผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการดานการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอม ไมต่ํากวา 3.5 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
1.1 กิจกรรมทุกกิจกรรมไดมีการดําเนินงานตลอดปการศึกษา 
1.2 สามารถเบิกจายงบประมาณไดตามแผนงาน 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระยะเวลา:  12 เดือน วันเริ่มตน:  1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด:  30 กันยายน 2557   
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลํา 
ดับ 

ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ซอมบํารุงอุปกรณ ครุภณัฑในการปฏิบัติงาน             
2 มีคาสาธารณูปโภคใชในการตดิตอราชการ             
3 มีหนังสือพิมพบริการคณาจารยและนักศึกษาภายใน

คณะ 
            

4 มีงบประมาณในการจัดการบริหารคณะ             
5 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธคณะ             
6 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ             
7 จัดซื้อวัสดสุํานักงาน             
8 คาประกันสังคมอาสาสมัครชาวจนี             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายเงิน 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 ซอมบํารุงอุปกรณ ครุภณัฑในการปฏิบัติงาน 7 ครั้ง 65,000 2 ครั้ง 15,000 2 ครั้ง 17,500 1 ครั้ง 15,000 2 ครั้ง 17,500 
2 มีคาสาธารณูปโภคใชในการตดิตอราชการ 12 ครั้ง 15,000 3 ครั้ง 3,750 3 ครั้ง 3,750 3 ครั้ง 3,750 3 ครั้ง 3,750 
3 มีหนังสือพิมพบริการคณาจารยและนักศึกษาภายในคณะ 12 ครั้ง 7,200 3 ครั้ง  1,800 3 ครั้ง  1,800 3 ครั้ง 1,800 3 ครั้ง 1,800 
4 มีงบประมาณในการจัดการบริหารคณะ 2 ครั้ง 28,800   1 ครั้ง 14,400   1 ครั้ง 14,400 
5 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธคณะ 4 ครั้ง 62,000   1 ครั้ง 20,000 1 ครั้ง 7,000 2 ครั้ง 35,000 
6 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 8 ครั้ง 96,000 2 ครั้ง 24,000 2 ครั้ง 24,000 2 ครั้ง 24,000 2 ครั้ง 24,000 
7 จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 15 ครั้ง 213,825 5 ครั้ง 100,000 3 ครั้ง 30,000 4 ครั้ง 56,665 3 ครั้ง 27,160 
8 คาประกันสังคมอาสาสมัครชาวจนี 10 ครั้ง 5,000 3 ครั้ง 1,500 3 ครั้ง 1,500 1 ครั้ง 500 3 ครั้ง 1,500 

รวมท้ังสิ้น  492,825  146,050  112,950  108,715  125,110 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

 
ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมาย
เหต ุปริมาณ หนวยนับ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1. ซอมบํารุงอุปกรณ ครุภัณฑในการปฏิบัติงาน       65,000  
 คาใชสอย       65,000  
 -คาวัสดุ/คาจาง 7 ครั้ง ๆ ละ     65,000  

2 มีคาสาธารณูปโภคใชในการติดตอราชการ   (คณะ+ศูนยภาษา)       15,000  
 คาสาธารณูปโภค       15,000  
 -คาโทรศัพท/แสตมป 12 ครั้ง ๆ ละ   1,250 บาท 15,000  
3 มีหนังสือพิมพบริการคณาจารยและนกัศึกษาภายในคณะ       7,200  
 คาวัสดุ       7,200  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมาย
เหต ุปริมาณ หนวยนับ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 -คาวัสด ุ 12 ครั้ง ๆ ละ   600 บาท 7,200  
4 มีงบประมาณในการจัดการบริหารคณะ       28,800  
5 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธคณะ       62,000  

5.1 จัดทําวารสารวิชาการ       40,000  
 คาใชสอย       40,000  
 -คาจางทําวารสาร 400 เลม ๆ ละ   100 บาท 40,000  

5.2 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ       7,000  
 -คาวัสดุ       7,000  

5.3 จัดทํารายงานประจําป       15,000  
 คาใชสอย       15,000  
 -คาจางทํา 150 เลมๆละ   100 บาท 15,000  
6 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ       96,000  
 คาตอบแทน       96,000  
 -คาเบ้ียประชุม 8 ครั้ง ๆ ละ   12,000 บาท 96,000  
7 จัดซื้อวัสดสุํานักงาน       213,825  
 คาใชสอยและคาวัสดุ         
 -คาใชสอย/วัสด ุ       213,825  
8 คาประกันสังคมอาสาสมัครชาวจนี       5,000  
 -คาใชสอย 10 ครั้ง ๆละ   500 บาท 5,000  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       492,825  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบ 
เงิน

อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือน
และคาจาง

ประจํา 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสด ุ

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ 
ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

1.ซอมบํารุงอุปกรณ ครุภณัฑในการ
ปฏิบัติงาน 

    65,000      65,000 

2.มีคาสาธารณูปโภคใชในการตดิตอ
ราชการ 

     15,000     15,000 

3.มีหนังสือพิมพบริการคณาจารย
และนักศึกษาภายในคณะ 

    7,200      7,200 

4.มีงบประมาณในการจดัการ
บริหารคณะ 

   28,800       28,800 

5.จัดทําเอกสารประชาสัมพันธคณะ     62,000      62,000 
6.จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ    96,000       96,000 
7.จัดซื้อวัสดสุํานักงาน     213,825      213,825 
8.คาประกันสังคมอาสาสมัครชาวจีน     5,000      5,000 

รวม    124,800 353,025 15,000     492,825 
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9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434101201 ซอมบํารุงอุปกรณ ครุภณัฑในการ
ปฏิบัติงาน 

1030000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 15,000 17,500 15,000 17,500 65,000 

142434101202 มีคาสาธารณูปโภคใชในการตดิตอ
ราชการ 

1030000 2102 5702030200 คาสาธารณูปโภค 3,750 3,750 3,750 3,750 15,000 

142434101203 มีหนังสือพิมพบริการคณาจารยและ
นักศึกษาภายในคณะ 

1030000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 1,800 1,800 1,800 1,800 7,200 

142434101204 มีงบประมาณในการจัดการบริหาร
คณะ 

1030000 2102 5702010200 ตอบแทน  14,400  14,400 28,800 

142434101205 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธคณะ 1030000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  20,000 7,000 35,000 62,000 
142434101206 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 1030000 2102 5702010200 ตอบแทน 24,000 24,000 24,000 24,000 96,000 
142434101207 จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 1030000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 100,000 30,000 56,665 27,160 213,825 
142434101208 คาประกันสังคมอาสาสมัครชาวจนี 1030000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 1,500 1,500 500 1,500 5,000 

รวมท้ังสิ้น 146,050 112,950 108,715 125,110 492,825 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินงานตามพันธกิจไดอยางครบถวน  
2.  การบรหิารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
3.  อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน พัฒนาองคความรูดานประกันคุณภาพ 

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 
1.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 1.1  มีครุภัณฑท่ีซอมแซมพรอมใชปฏิบัติงานตามเปาหมาย รอยละ 80 
 1.2 มีคาสาธารณูปโภคเพ่ือการดําเนินงานตลอดปการศึกษา รอยละ 80 
 1.3 มีหนังสือพิมพท่ีใหบริการในคณะตามเปาหมาย รอยละ 80 
 1.4 มีงบประมาณท่ีใชในการบริหารจัดการคณะตามเปาหมาย รอยละ 80 
 1.5 มีหนังสือประชาสมัพันธคณะตามเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 80 
 1.6 มีคาประกันสังคมใหอาสาสมคัรชาวจีนตามเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 80 
 1.7 การดําเนินงานกิจกรรมเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด รอยละ 80 
2.  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  

2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80 

2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80 

2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80 
3.  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน  

3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนครภุัณฑท่ีซอมบํารุง  
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลรายการสาธารณูปโภค หนังสือพิมพของคณะ 
3.3  การสํารวจความพึงพอใจของผูเขารับบริการท้ังนักศึกษาและบุคลากรในคณะ  

12. การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ:  
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2557 
ยุทธศาสตรท่ี 4: ยุทธศาสตรการการศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555–2558 

   นโยบายท่ี 4 สังคมและคณุภาพชีวิต  
2.2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2555–2569 

  2.3 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดตาม(ราง)คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กพร.) 
   ตัวช้ีวัดท่ี6 การเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 
   ตัวช้ีวัดท่ี 11.1 การผานเกณฑคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐข้ันพ้ืนฐาน 
  2.4 สอดคลองกับมาตรฐานและตวับงช้ีของสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
   ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
   ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

2.2.1 นโยบายท่ี 1: สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และ
ยกระดับสูความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมทองถ่ิน และประเทศชาต ิ: 

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามจุดเนน เอกลักษณ เพ่ือมุงสูความเปนสากล 
กลยุทธ -  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการดานการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ 

และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
 -  พัฒนาระบบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 

13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434101300  โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของคณะมนษุยศาสตรฯ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:    165,000  (งบ บ.กศ.) 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูรับผิดชอบ : ผศ.หทัยรัตน ทรรพวส ุ
  

 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนหนวยงานหลักในการผลิตบัณฑิตทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ซึ่งการท่ี
จะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพไดน้ัน การพัฒนาบุคลากรมีความจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือเปนการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาองค
ความรูดานสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพ่ือใหบุคลากรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนุนไดรับการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และไปราชการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทัศนคติและมีทักษะ สามารถใชศักยภาพใน
ดานตางๆ เพ่ือเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี และปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จังหวัดและประเทศ  

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับความรูและประสบการณจากการเขารับการประชุมวิชาการ 

สัมมนาและฝกอบรม 

2. เพ่ือใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจดัการเรียนรูเพ่ิมข้ึนจากการเขารับการประชุมวิชาการ 
สัมมนาและฝกอบรม 

 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 บุคลากรไดเขารับการประชุม  อบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน  33 คน 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
     2.1 บุคลากรมีความรูและประสบการณเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 
     2.2 บุคลากรไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูอยางตอเน่ือง รอยละ 80 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 139 
 

     2.3 บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนไดเขารวมการประชุมกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 
รอยละ 80 

3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. บุคลากรไดรับการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลา:  12 เดือน วันเริ่มตน:  1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด:  30 กันยายน 2557   

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ขออนุมัติโครงการ              
2 ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด              
3 กํากับ/ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงาน              
4 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน              
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 บุคลากรไดเขารับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ 

ศึกษาดูงาน 
33 คน 165,000 8 คน 40,000 8 คน 40,000 8 คน 40,000 9 คน 45,000 

 รวม  165,000  40,000  40,000  40,000  45,000 
 

7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหต ุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 บุคลากรไดเขารับการประชุม อบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน       165,000  
1.1 คาใชสอย         

 - คาเบ้ียเลีย้งประชุม/อบรม/สัมมนา / ศึกษาดูงาน/คาพาหนะ   33 คน ๆ ละ 5,000 บาท 165,000  
          
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       165,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ  
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8. แผนการใชจายเงิน จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบ 
เงิน

อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือน
และคาจาง

ประจํา 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแท
นพนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใช
สอยและ

วัสด ุ

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ 
ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

1. บุคลากรไดเขารับการประชุม อบรม สัมมนา  
ศึกษาดูงาน 

    165,000      165,000 

รวม     165,000      165,000 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434101301 บุคลากรไดเขารับการอบรม สัมมนา 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน 

1030000 2102 5702020200 คาใชสอยและ
วัสด ุ

    40,000      40,000      40,000      45,000  165,000 

รวมท้ังสิ้น 40,000 40,000 40,000 45,000 165,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนไดมคีวามรูและประสบการณจากการเขารับการฝกอบรมและศกึษาดูงานเพ่ิมข้ึน 
2. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจัดการเรียนรูเพ่ิมข้ึนจากการเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  
3. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนไดเขารวมการประชุมทางวิชาการกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
4. บุคลากรสายวิชาการ มีความรูในการทําผลงานวิชาการเพ่ิมข้ึน 
 

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 
1. เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  

     1.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
    1.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
    1.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  
2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน  
   2.1. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกการไปราชการและผลการไปฝกอบรม/สัมมนา  
   2.2 ผลงานวิชาการท่ีเริ่มทํา 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ:  
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2557 
ยุทธศาสตรท่ี 4: การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต  
2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  

2.1 ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555–2558 
นโยบายเรงดวนท่ี 4: นโยบายเรงดวนท่ีจะเริม่ดําเนินการในปแรก  

2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2555–2558 ของมหาวิทยาลัย:  
นโยบายท่ี 9 สงเสริม สนับสนุนและแสวงหาความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลยัสูความเปนสากลบนพ้ืนฐาน

การบริหารและการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
นโยบายท่ี 4 รวมมือและสงเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศกึษาตาม

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความตองการของสังคม  
กลยุทธท่ี 4 พัฒนาหลักสูตรเฉพาะ เพ่ือรองรับการพัฒนาครูท่ีมีอยูใหสามารถสอนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนได 

2.3 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
2.4.1 มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน  

                           ตัวช้ีวัดท่ี 8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
2.4 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
องคประกอบท่ี 2 ตัวบงช้ีท่ี  
  2.3 อาจารยประจาํท่ีดํารงตาํแหนงทางวิชาการ 
                        2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
                        2.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดมาตรฐานการจดัการศึกษา (มคอ.) 
  ตัวช้ีวัดท่ี 9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

ตัวช้ีวัดท่ี 10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรบัการพัฒนาวิชาการ และ/ 
หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป  

13. ความพรอมของโครงการ 
ดําเนินการไดทันที  
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142434101400  โครงการบริการวิชาการและความเปนเลิศดานภาษา(ศูนยภาษา) 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
 งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:       50,000   บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:      หนวยงาน : ศูนยภาษา             ผูรับผิดชอบ  : ศูนยภาษา 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ภาษา เปนเครื่องมือใหการสื่อสารระหวางมนุษย หากแตวาหลายเช้ือชาติ ก็ตองมีภาษาเปนของตนเอง เชน ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ ญี่ปุน จีน ฯลฯ ทุกๆภาษาลวนมีเลกลักษณในการพูดหรือสื่อสาร ปจจุบันโลกาภิวัฒน “Globalization” คือ ผลจาก
การพัฒนาการตดิตอสื่อสาร การคมนาคมขน สง และเทคโนโลยสีารสนเทศ อันแสดงใหเห็นถึงการเจรญิเติบโตของความสมัพันธทาง
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงระหวางปจเจกบุคคล ชุมชน หนวยธุรกิจ และรัฐบาล ท่ัวท้ังโลก 
 ปจจุบันภาษาอังกฤษถือวาเปนภาษาสากลและไดเขามามีบทบาทและมีความสําคัญตอการเรียนการสอน และใน
ชีวิตประจําวันเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีนโยบายใหสวนงานในสังกัดทําแผนพัฒนา
ดานภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการเกิดข้ึนของประชาคมอาเซียนในปพุทธศักราช 2558 ดังน้ันเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย  ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสําหรับ ครู 
อาจารย นักศึกษาและนักเรียนข้ึนเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษใหแกคณาจารยและเจาหนาท่ีตลอดจนเปนการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดโครงการอบรมครั้งน้ีศูนยภาษามุงเนนการถายทอดเทคนิคการสอน และการเพ่ิมพูนทักษะ
ภาษาอังกฤษ  ใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจในภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศได    
   

2. วัตถุประสงค   
1.   เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษในทักษะดานตางๆ อาทิ ทักษะการฟง พูด อาน เขียนโครงสรางหลักไวยากรณ

รวมถึงการออกเสียงท่ีถูกตองและชัดเจน   
2.   เพ่ือกระตุนใหบุคลากรเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  

  3.   เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนกับอาจารยซึ่งเปนเจาของภาษาท่ีมีประสบการณและไดรับการยอมรับอยางสูงในประเทศอังกฤษ
ซึ่งจะชวยเพ่ิมศักยภาพดานภาษาเปนอยางดี 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณการปฏิบัติงาน  4 ครั้ง 
1.2 ประชาสมัพันธศูนยภาษา  1 ครั้ง 
1.3 ซอมบํารุงครภุัณฑในการปฏิบัติงาน  4 ครั้ง 
1.4 การศึกษาดูงาน  1 ครั้ง 
1.5 จัดซื้อหนังสือพิมพรายวันภาษาอังกฤษ  10 ครั้ง 
1.6 บุคลากรการศึกษาดูงาน 4 คน 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 มีวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานของศูนยภาษาไมนอยกวารอยละ 80  
2.2 มีปายประชาสมัพันธของศูนยภาษา ไมนอยกวารอยละ 80  
2.3 มีครภุัณฑท่ีซอมแซมบํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีใชงานได ไมนอยกวารอยละ 80  
2.4 มีการศึกษาดูงานของศูนยภาษา ไมนอยกวารอยละ 80  
2.5 บุคลากรมีความรูและเขาใจสามารถพัฒนาถายทอดและพัฒนาศูนยภาษาไมนอยกวารอยละ 80 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1 ทุกกิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวารอยละ 80 

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลา:  12 เดือน วันเริ่มตน:  1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด:  30 กันยายน 2557   
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลํา 
ดับ 

ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณการปฏิบัติงาน              
2 ประชาสมัพันธศูนยภาษา              
3 ซอมบํารุงครภุัณฑในการปฏิบัติงาน              
4 การศึกษาดูงาน              
5 จัดซื้อหนังสือพิมพรายวันภาษาอังกฤษ              
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณการปฏิบัติงาน  4 ครั้ง 12,000 1 ครั้ง 3,000 1 ครั้ง 3,000 1 ครั้ง 3,000 1 ครั้ง 3,000 
2 ประชาสมัพันธศูนยภาษา  1 ครั้ง 5,000     1 ครั้ง 5,000   
3 ซอมบํารุงครภุัณฑในการปฏิบัติงาน  5 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 1,000 1 ครั้ง 2,000 2 ครั้ง 4,000 1 ครั้ง 3,000 
4 การศึกษาดูงาน  1 ครั้ง 14,000     1 ครั้ง 14,000   
5 จัดซื้อหนังสือพิมพรายวันภาษาอังกฤษ  10 ครั้ง 9,000 1 ครั้ง 900 3 ครั้ง 2,700 3 ครั้ง 2,700 3 ครั้ง 2,700 

รวมท้ังสิ้น  50,000  4,900  7,700  28,700  8,700 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณการปฏิบัติงาน       12,000  
 คาวัสด ุ       12,000  
2 ประชาสัมพันธศูนยภาษา       5,000  
 คาวัสด ุ         
 - ปายประชาสมัพันธ       5,000  
3 ซอมบํารุงครุภัณฑในการ

ปฏิบัติงาน 
      10,000  

 คาใชสอย       10,000  
4 การศึกษาดูงาน       14,000  
 คาใชสอย       12,460  
 - คานํ้ามันรถ       6,000  
 - คาท่ีพัก       4,000  
 -คาเบ้ียเลี้ยง       2,460  
 - ผูบริหาร 1 คนๆละ 2 วันๆละ 270 บาท 540  
 - ขาราชการ 1 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 480  
 - พนักงานราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
2 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 960  

 - พนักงานขับรถ 1 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 480  
 คาวัสด ุ       1,540  
5 จัดซ้ือหนังสือพิมพรายวัน

ภาษาอังกฤษ 
      9,000  

 คาวัสด ุ         
 -ซื้อหนังสือพิมพ 10 ครั้งๆละ   900 บาท 9,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 50,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือนและ
คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณการ
ปฏิบัติงาน  

    12,000      12,000 

2. ประชาสมัพันธศูนยภาษา      5,000      5,000 
3. ซอมบํารุงครภุัณฑในการ
ปฏิบัติงาน  

    10,000      10,000 

4. การศึกษาดูงาน      14,000      14,000 
5. จัดซื้อหนังสือพิมพรายวัน
ภาษาอังกฤษ  

    9,000      9,000 

รวม     50,000      50,000 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434101401 จัดซื้อวัสดุอุปกรณการปฏิบัติงาน  1030000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 
142434101402 ประชาสมัพันธศูนยภาษา  1030000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ   5,000  5,000 

142434101403 
ซอมบํารุงครภุัณฑในการ
ปฏิบัติงาน  

1030000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 1,000 2,000 4,000 3,000 10,000 

142434101404 การศึกษาดูงาน  1030000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ   14,000  14,000 

142434101405 
จัดซื้อหนังสือพิมพรายวัน
ภาษาอังกฤษ  

1030000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 900 2,700 2,700 2,700 9,000 

รวมท้ังสิ้น 4,900 7,700 28,700 8,700 50,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ศูนยภาษา สามารถดําเนินการจัดการฝกอบรมและมีระบบการจดัการท่ีดี ท่ีมีประสิทธิภาพ  
2. ศูนยภาษามีวัสดุท่ีมีคณุภาพในการสนับสนุนงานวิชาการการศึกษา  
3. นักศึกษา คณาจารย และผูเก่ียวของไดรับประโยชนในการใชวัสด ุอุปกรณมากข้ึน  
4. นักศึกษาไดรับทักษะในการฝกประสบการณวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 166  
5. ศูนยภาษา สามารถดาเนินการจัดการฝกอบรมและมีระบบการจดัการท่ีดี ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
11. การประเมินผลการดาเนินงาน  

1. เกณฑการประเมินผลท่ีถือวาดี  
   1.1 บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
   1.2 บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
   1.3 บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  
2. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน  
   2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ  
   2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรยีนการสอน  
   2.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานขอมูลการใชบริการศูนยภาษา  

 
12. การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม  

1. ประเภทโครงการ:  
    1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ (ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2557)  

ยุทธศาสตรท่ี 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม  
2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  
   2.1 ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2555–2558):  

2.1.1 นโยบายท่ี 4 นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต  
   2.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555–2569  

2.2.1 นโยบายท่ี 1: สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และ
ยกระดับสูความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมทองถ่ิน และประเทศชาต ิ:  

ยุทธศาสตรท่ี 3 ใหบริการทางวิชาการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งเปนท่ีพ่ึงของสังคม ทองถ่ิน  
กลยุทธท่ี 2 สรางเครือขายความรวมมือทางการบริการวิชาการกับทองถ่ิน  
กลยุทธท่ี 3 ใหบริการทางวิชาการเพ่ือเสรมิสรางความเขมแข็ง เปนท่ีพ่ึงของสังคม ทองถ่ิน  

2.3 ความสอดคลองกับองคประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
ตัวบงช้ีท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  
ตัวบงช้ีท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ  
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม  
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม  
ตัวบงช้ีท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรยีนรู  

2.4 ความสอดคลองกับองคประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณ ประจาป 2557 (สงป.)  
ตัวบงช้ีท่ี 18 ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตัวบงช้ีท่ี 19 ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบรกิาร  
ตัวบงช้ีท่ี 21 งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา  

            2.5  ความสอดคลองกับคําบรรยาย การปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  ตัวบงช้ี 3. ระดับความสาํเรจ็ของการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน (รอยละนักศึกษาท่ีสอบ
ผานภาษาตางประเทศ) 
 

13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434105400  โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการได 
      เสร็จภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: 4. การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน 

หลังจากจบ 
5. รอยละผูสําเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 253,200 บาท (บ.กศ.) 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูรับผิดชอบ : ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวสุ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร เปนหนวยงานหน่ึงในมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ีมีหนาท่ีใหบริการและ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการดําเนินงานของบุคลากร เน่ืองจากในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหนาท่ีของแตละ
สวนจะตองใชครุภัณฑในการดําเนินงานเชน โตะทํางาน คอมพิวเตอร ตลอดครุภัณฑทางดานเทคโนโลยี แตเน่ืองจากในปจจุบัน
ครุภัณฑบางอยางเสื่อมประสิทธิภาพและไมเพียงพอตอการดําเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรพิจารณาเห็นถึงปญหาและความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดใหมีการจัดซื้อครุภัณฑเพ่ือใหการเรียนสอน
และการดําเนินงานของบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

2. วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานและดานการเรียนการสอนบุคลากรในคณะมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ดําเนินไปอยางเรยีบรอยและเกิดประสิทธิภาพ  

 

3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

2. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนครุภณัฑท่ีใชในการเรยีนการสอน 7 รายการ 

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 บุคลากรภายในคณะมีครุภัณฑในการเรียนการสอนและดําเนินงานไมนอยกวา รอยละ 80 
2.2 บุคลากรภายในคณะมีครุภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพใชในการเรียนการสอนและดําเนินงานเพ่ิมข้ึนรอยละ 80 
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3.  เปาหมายเชิงเวลา 
     3.1 กิจกรรมจัดซื้อครุภณัฑสามารถดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดรอยละ 80  

 3.2 การเบิกจายงบลงทุนเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดรอยละ 80 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ             
2 กําหนดคุณลักษณะครภุัณฑ             
3 สอบราคา/ประกวดราคา ดําเนินการจัดซื้อ              
4 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน              
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซื้อครภุัณฑ 7 รายการ 253,200   7 รายการ 253,200     

รวมท้ังสิ้น  253,200    253,200     
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ       253,200  

1.1 -คอมพิวเตอรตั้งโตะ    1 ชุดๆ ละ 15,000 บาท  15,000  
1.2 -ตูเก็บเอกสาร    6 ตูๆละ 5,900 บาท  35,400 

 
1.3 -เครื่องพิมพสําเนา   1 เครื่องๆละ 99,500 บาท 99,500 
1.4 -คอมพิวเตอรสาํหรับพกพา   2 ตัวๆ ละ 15,000 บาท 30,000  
1.5 -เครื่องปรับอากาศ   1 เครื่องๆละ 37,300 บาท 37,300  
1.6 -เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง   1 เครื่องๆละ 20,000 บาท 20,000  

1.7 -กลองถายภาพ   1  ตัวๆละ  16,000 บาท 16,000  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       253,200  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
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8. แผนการใชจายเงิน (จําแนกตามประเภทงบรายจาย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1.จัดซื้อครุภณัฑ       253,200    253,200 
            

รวม       253,200    253,200 

 

9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434105401 จัดซื้อครภุัณฑ 1030000 2203 8329001700 -คอมพิวเตอรตั้งโตะ   15,000    15,000 
142434105402 จัดซื้อครภุัณฑ 1030000 2203 8320006500 -ตูเก็บเอกสาร   35,400   35,400 
142434105403 จัดซื้อครภุัณฑ 1030000 2203 8320019200 -เครื่องพิมพสําเนา  99,500   99,500 
142434105404 จัดซื้อครภุัณฑ 1030000 2203 8329001800 -คอมพิวเตอรสาํหรับพกพา  30,000   30,000 
142434105405 จัดซื้อครภุัณฑ 1030000 2203 8320021300 -เครื่องปรับอากาศ  37,300   37,300 
142434105406 จัดซื้อครภุัณฑ 1030000 2203 8323003100 -เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง  20,000   20,000 
142434105407 จัดซื้อครภุัณฑ 1030000 2203 8323009300 -กลองถายภาพ  16,000    16,000 

รวมท้ังสิ้น  253,200   253,200 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสนับสนุนในคณะมีครภุัณฑในการปฏิบัติงานและดานการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอกับภาระงาน 

2. การปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ของบุคลากรภายในคณะดําเนินไปอยางเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพ  

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

1.    เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
1.3 บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

2.    วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
2.1 การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึก ขอมูลครุภณัฑในการปฏิบัติงานของคณะ  

 

12. การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1.   ประเภทโครงการ:  
1.1  โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ (ประจําปงบประมาณ.ศ.2557)  

ยุทธศาสตรท่ี 4: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  

2.   ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  
2.1  ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2555–2558):  

2.1.1 นโยบายท่ี 4 สังคมและคณุภาพชีวิต  
นโยบายยอยท่ี 4.1 นโยบายการศกึษา  

2.2  ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2555–2569 

2.2.1 นโยบายท่ี 1: สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสู
ความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมทองถ่ิน และประเทศชาต ิ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑติใหบรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑติท่ีพึงประสงค และพัฒนาความ 
เปนเลิศทางวิชาการ ตามความตองการของสังคม ทองถ่ิน และประเทศชาต ิ 

กลยุทธท่ี 6 ดานการจัดสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู-จัดหาสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  

2.3 ความสอดคลองกับองคประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
2.5.1 องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  
ตัวบงช้ีท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 
 

1 เครื่อง 15,000 15,000 มาตราฐานฯ 
-มีหนวยประมวลผลกลาง Pentium ความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา 2.6 GHz 
-มีหนวยจัดเก็บขอมลู ความจุ 1 TB (7200 rpm) 
-มีหนวยความจําหลักชนิด DDR3 ขนาด 2 GB  
-มีจอภาพ LED ขนาดไมต่าํกวา 18”  
-มีชองเช่ือมตอระบบเครือขายแบบ Gigabit Ethernet  

2 ตูเก็บเอกสาร 6 ตู 5900 35,400 มาตราฐานฯ 
-ตูเหล็กบานเปดทึบสูง  จํานวน 3 ตู 
-ตูเหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 3 ตู 

3 เครื่องพิมพสําเนา 1 99,500 99,500 มาตรฐานฯ 
-ความละเอียดท่ี 300x400 Dpi พ้ืนท่ีการพิมพท่ี B4 
-ความเร็วในการพิมพ 80,100,130  ตอนาที 3 Speed 
-รองรับกระดาษไดตั้งแต 47-210 แกรม 
-สามารถยอได 71,82,87,93% และขยายได 
112,122,141% 

4 คอมพิวเตอรสําหรับพกพา 2 15,000 30,000 มาตราฐานฯ 
-มีหนวยประมวลผลกลาง Pentium ความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา 2.4 GHz 
-มีหนวยจดัเก็บขอมลู ความจุ500 GB (5400 rpm) 
-มีหนวยความจําหลัก ชนิด  DDR3  ขนาด 4 GB  
-มีชองอานแผน DVD-RW 
-มีชองเช่ือมตอระบบเครือขายแบบ Gigabit 
Ethernet และ Wi-Fi 
-จอภาพชนิด XWGA ขนาด  14” 

5 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องปรับอากาศ 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

37,300 
 
 
 
 
 
 
 

37,300 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานฯ 
-ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
-ขนาดไมต่าํกวา 30,000 บีทียู  
-ชุดควบคุมแบบมสีายหรือไรสายชนิดดจิิตอลพัดลม 3 สปด 
-ระบบเปดอัตโนมตัิ เพ่ือทํางานใหมหลังไฟดับ 
-ชุดขอตอเปนแบบแฟรนัทท้ังชุดคอนเดนซิ่งและ
แฟนคอยล 
-ราคาพรอมตดิตั้ง 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานฯ 
-ความละเอียดไมต่ํากวา3,200,000 pixels 
-สามารถ Zoom ขยายภาพไดไมต่ํากวา 280 เทา 
-Picture Memory ไดไมต่ํากวา 80 ภาพ 
-มีระบบ Auto white Balance 
-มีระบบ E-TEXT (Enhance Text Function) 
-มีอุปกรณ 1/2” CMOS  Sensor 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 

กลองถายภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

16,000 
 
 
 
 
 
 
 

16,000 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานฯ 
-ความละเอียดภาพ (Resolution) ไมต่ํากวา 20 
ลานพิกเซล 
-ระยะโฟกัสปกติ 1.5X 
-ขนาดจอ  LCD  3 Inch 
-มีชองตอวีดีโอ  out 
-ประเภทแบตเตอรี่ Lithium-lon EN-EL 14 
rechargeable battery & charger 

รวม 253,200  
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1040000  คณะวิทยาการจัดการ 
142434101500  งานจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 269,330 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน :คณะวิทยาการจัดการ                           ผูรับผิดชอบ :คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเปนการพัฒนาไปอีกข้ันหน่ึงของการ
ประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF 
ข้ึน   เพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ี
สูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015    มีการช้ีถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมท่ีนักศึกษาและ
แรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน จะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ท่ี
ไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ  จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปญหา
การถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนท่ีสุด   คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการท่ีมุ งเนนมาตรฐานผลการเรียนรู ท้ัง 5 ดาน ไดแก                    
1) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหคณะวิทยาการจัดการตองมุงเนนการพัฒนา
นักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได  รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ     

ดังน้ันผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานวิชาการและวุฒิภาวะเพ่ือใหเปน
ท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด   การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของสาขาวิชา  การเรียนการสอนท่ีดีมี
ประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู  และมีคุณภาพดานวิชาการดังเปาประสงค  เมื่อเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน  
ผูสอน  สังคม  สภาพแวดลอม  เทคโนโลยี  รวมท้ังความรูตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ันการเรียนการสอนควรไดรับการ
พัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป  คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ  ของทุก
สาขาวิชา เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ  ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม  เชนกิจกรรมการอบรม  สัมมนา  
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการสูงข้ึน 
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2. วัตถุประสงค 
เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาท่ีเขาใหม และนักศึกษาท่ีคงอยูของคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชา ทุกช้ันป ทุกคน  ไดรับการ

เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การ
สัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนา
ศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  

3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูของคณะวิทยาการจัดการ  1,884 คน 
1.2 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมคณะวิทยาการจัดการ ตามแผนการรับนักศึกษา 530 คน 
1.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีกําหนด 216 คน 
1.4 มีกิจกรรมการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาและการเรยีนรูของนักศึกษา 8 สาขาวิชา 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  ระดับความสําเรจ็ของระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.2  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน                                    

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1  มีการเบิกจายเปนไปตามแผน 
3.2 โครงการแลวเสรจ็ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1  ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30  กันยายน 2557    

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1.1 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ
นักศึกษา(สาขาวิชาการจัดการ) 

            

1.2 
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพสูมาตรฐานสากล (สาขาวิชาการทองเท่ียว) 

            

1.3 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ
นักศึกษา(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

            

1.4 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา  
(สาขาวิชาการตลาด) 

            

1.5 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ
นักศึกษา(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

            

1.6 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ
นักศึกษา(สาขาวิชาโลจสิติกส) 

            

1.7 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ
นักศึกษา(สาขาวิชาการบัญชี) 

            

1.8 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ
นักศึกษา(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย) 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย           

1.1 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา  
(สาขาวิชาการจัดการ) 

2 ครั้ง 28,050 
  

1 ครั้ง 14,025   1 ครั้ง 14,025 

1.2 
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสู
มาตรฐานสากล (สาขาวิชาการทองเท่ียว) 

2 ครั้ง 23,286 
  

1 ครั้ง 5,220 
  

1 ครั้ง 18,066 

1.3 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา  
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

5 ครั้ง 22,598 
  3 ครั้ง 

 
13,452   2 ครั้ง 9,146 

1.4 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา 
(สาขาวิชาการตลาด) 

5 ครั้ง 30,000 
  

3 ครั้ง 23,260   2 ครั้ง 6,740 

1.5 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา  
(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

4 ครั้ง 68,778 1 ครั้ง 11,898 1 ครั้ง 32,440   2 ครั้ง 24,440 

1.6 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา  
(สาขาวิชาโลจสิติกส) 

2 ครั้ง 31,314 1 ครั้ง 22,180 1 ครั้ง 9,134     

1.7 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา  
(สาขาวิชาบัญชี) 

2 ครั้ง 30,199   1 ครั้ง 21,999   1 ครั้ง 8,200 

1.8 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา 
(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย) 

3 ครั้ง 35,105 1 ครั้ง 29,000 1 ครั้ง 3,105   1 ครั้ง 3,000 

รวมท้ังสิ้น  269,330  63,078  122,635    83,617 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1.  
จัดประสบการณการเรียนรูท่ี
หลากหลาย 

        

1.1 
พัฒนาการเรียนการสอนและ
ศักยภาพของนกัศึกษา 
(สาขาวิชาการจัดการ) 

      28,050  

 
1.1.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี  

        

 คาใชสอย       19,800  
 -  คาเบ้ียเลี้ยง 5 คนๆละ 2 ครั้งๆ ละ 240 บาท 2,400  
 -  คานํ้ามันเช้ือเพลิง 1 คัน 2 ครั้งๆ ละ 2,000 บาท 4,000  
 -  คาบํารุงรักษารถยนต 1 คัน 2 ครั้งๆ ละ 1,500 บาท 3,000  
 -  คาทางดวน 1 ครั้ง 2 วันๆ ละ 400 บาท 800  

 
- คาจัดทําเอกสารประกอบการ
ศึกษาดูงาน 

2 ครั้งๆ ละ 48 เลมๆ ละ 100 บาท 9,600  

 คาวัสดุ             8,250  
 -  คาวัสดุในการศึกษาดูงาน  2 ครั้ง  - - 4,125 บาท 8,250  

1.2 

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชพีสู
มาตรฐานสากล (สาขาวิชาการ
ทองเท่ียว) 

           
23,286 

 

 
1.2.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

         5,220  

 คาใชสอย         
 - คาบํารุงรักษารถ  1 คันๆ ละ 1 วันๆ ละ 1,500 บาท 1,500  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง 1 คันๆ ละ 1 วันๆ ละ 3,000 บาท 3,000  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 3 คนๆละ 1 วันๆ ละ 240 บาท 720  

 
 1.2.2 กิจกรรมอบรมพัฒนา
บุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ 

       
18,066 

 

 คาใชสอย         
 - คาบํารุงรักษารถ  2 คันๆ ละ 1 วันๆ ละ 1,500 บาท 3,000  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง 2 คันๆ ละ 1 วันๆ ละ 6,093 บาท 12,186  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 6 คนๆละ 2 วันๆ ละ 240 บาท 2,880  

1.3 พัฒนาการเรียนการสอนและ
ศักยภาพของนกัศึกษา 
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

      22,598  

 
1.3.1 กิจกรรมศึกษาดูงานดาน
เศรษฐศาสตร 

      9,680  

 คาใชสอย         
 - คาเบ้ียเลีย้ง 2 คนๆ ละ 1 วันละ 240 บาท 480  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง 2 ครั้งๆ ละ 1 วันละ 3,100 บาท 6,200  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาบํารุงรักษารถ 2 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 1,500 บาท 3,000  

 
1.3.2 กิจกรรมอบรมการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปดาน
คอมพิวเตอร 

       
12,918 

 

 คาตอบแทน         
 - คาวิทยาการ 3 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมง 600 บาท 5,400  
 คาใชสอย         

 
- คาจัดทําเอกสารประกอบการ
อบรม 

30 คนๆ ละ 3  ชุดๆ ละ 50 บาท 4,500  

 คาวัสดุ         
 - คาวัสด ุ 3 ครั้งๆละ - - 1,006 บาท 3,018  

1.4 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษา (สาขาวิชาการตลาด) 

      30,000  

 
1.4.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

      3,220  

 คาใชสอย         
 - คาบํารุงรักษารถ (รถตู) 2 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 500 บาท 1,000  
 - คาบํารุงรักษารถ (รถบัส) 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 1,500 บาท 1,500  
 - คาเบ้ียเลีย้ง  3 คนๆละ   1 วันๆละ 240 บาท 720  
 1.4.2 กิจกรรมอบรมแผนการ

ตลาด 
      21,780  

 คาตอบแทน         
 - คาวิทยากร 1 คนๆละ 10 ช่ัวโมง 600 บาท 6,000  
 คาใชสอย         
 - คาบํารุงรักษารถ (รถบัส) 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 1,500 บาท 1,500  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง 1 ครั้งๆละ 1 ครั้งๆละ 8,000 บาท 8,000  
 - คาเบ้ียเลีย้ง  3 คนๆละ   2 วันๆละ 240 บาท 1,440  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 1 คนๆละ   2 วันๆละ 270 บาท 540  
 คาใชวัสดุ         
 - คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ - - 4,300 บาท 4,300  
 1.4.3 กิจกรรม Marketing Day       5,000  
 คาวัสดุ         
 - คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ - - 2,200 บาท 2,200  
 คาใชสอย         
 - คาเชาเต็นท 1 ครั้งๆละ 4 หลัง 700 บาท 2,800  

1.5 พัฒนาการเรียนการสอนและ
ศักยภาพของนักศึกษา(สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

      68,778  

  
1.5.1 กิจกรรมศึกษาดูงานดาน
คอมพิวเตอร 

      32,440  

 คาใชสอย         
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาเชารถ 1 คัน 2 วันๆ ละ 8,000 บาท 16,000  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 7 คน 3 วันๆ ละ 240 บาท 5,040  
 - คาท่ีพัก 7 คน 1 วันๆ ละ 600 บาท 4,200  
 - คานํ้ามันรถ 1 ครั้ง 1 วัน 5,000 บาท 5,000  
 - คาบํารุงรักษารถ 1 ครั้ง 1 วัน 1,500 บาท 1,500  
 - คาทางดวน 1 ครั้ง 1 วัน 500 บาท 500  

 
- คาจัดทํารูปเลมรายงานผล
กิจกรรม 

1 ครั้ง 1 เลม 200 บาท 200  

 1.5.2 กิจกรรมอบรมดานการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

       
14,000 

 

 คาตอบแทน         
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 ครั้ง 18 ช่ัวโมง 600 บาท 10,800  
 คาใชสอย         
 - คาจัดทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้ง 60 เลม 50 บาท 3,000  

 - คาจัดทํารูปเลมรายงานผล
กิจกรรม 

1 ครั้ง 1 เลม 200 บาท 200  

 
1.5.3 กิจกรรมเสริมทักษะ      
การพัฒนา เว็บไซต 

      10,400  

 คาตอบแทน         
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 ครั้ง 12 ช่ัวโมง 600 บาท 7,200  
 คาใชสอย         

 
- คาจัดทําเอกสารประกอบการ
อบรม 

1 ครั้ง 60 เลม 50 บาท 3,000  

 
- คาจัดทํารูปเลมรายงานผล
กิจกรรม 

1 ครั้ง 1 เลม 200 บาท 200  

 
1.5.4 กิจกรรมเสริมทักษะการ
ซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร 

      11,938  

 คาตอบแทน         
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 ครั้ง 12 ช่ัวโมง 600 บาท 7,200  
 คาใชสอย         

 
- คาจัดทําเอกสารประกอบการ
อบรม 

1 ครั้ง 40 เลม 50 บาท 2,000  

 
- คาจัดทํารูปเลมรายงานผล
กิจกรรม 

1 ครั้ง 1 เลม 200 บาท 200  

 คาวัสดุ         
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง     2,538  

1.6 พัฒนาการเรียนการสอนและ
ศักยภาพของนกัศึกษา  
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส) 

      31,314  

  
1.6.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

      22,180  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 คาใชสอย         
 - คาบํารุงรักษารถ (รถบัส) 1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 1,500 บาท 1,500  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง 1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 6,000 บาท 6,000  
 - คาทางดวน 1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 900 บาท 900  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 6 คนๆละ 2 วัน 240 บาท 2,880  
 - คาท่ีพัก 6 คน 1 วันๆ ละ 850 บาท 5,100  
 - คาจางทําปาย 1 ครั้ง 1 ผืนๆ ละ 500 บาท 500  
 - คาจัดทําเอกสารประกอบการ

ศึกษาดูงาน 
1 ครั้ง 30 เลม 60 บาท 1,800  

 คาวัสดุ         
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง     3,500  

 
1.6.2 กิจกรรมอบรมดาน       
โลจิสติกส (ความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับโลจิสติกส) 

      9,134  

 คาตอบแทน         
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ช่ัวโมง 600 บาท 3,600  
 คาใชสอย         

 
- คาจัดทําเอกสารประกอบการ
อบรม 

1 ครั้ง 60 เลม 70 บาท 4,200  

 คาวัสดุ         
 - คาวัสดุในการจดัอบรม 1 ครั้ง     1,334  

1.7 พัฒนาการเรียนการสอนและ
ศักยภาพของนกัศึกษา 
(สาขาวิชาการบัญชี) 

      30,199  

 
1.7.1 กิจกรรมศึกษาดูงานดาน
บัญช ี

      21,999  

 คาใชสอย         
  - คาเชาเหมารถตู 2 คันๆละ 3 วันๆละ 2,500 บาท 15,000  
  - คานํ้ามัน 2 คันๆละ 3 วันๆละ 500 บาท       3,000  
  - คาเบ้ียเลี้ยง 5 คนๆละ 3 วันๆละ 240 บาท 3,600  
  - คาจางทําปาย 1 ครั้งๆละ 1 ปายๆละ 399 บาท 399  

 
1.7.2 กิจกรรมอบรมโปรแกรม 
สําเร็จรูปทางบัญชี 

      8,200  

  คาตอบแทน          
   - คาวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 คาใชสอย         
 - คาจัดทําเอกสาร 1 ครั้งๆละ 20 เลมๆละ 50 บาท 1,000  

1.8 พัฒนาการเรียนการสอนและ
ศักยภาพของนกัศึกษา 
(สาขาวิชาบริหารทรัพยากร
มนุษย) 

      35,105  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
  1.8.1 กิจกรรม HR. Talent       29,000  
  คาตอบแทน          
 - คาวิทยากร 3 คนๆละ 3.5 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 6,300  
 คาใชสอย         
 -  คาอาหาร 40 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 50 บาท 8,000  
 -  คาท่ีพัก 40  คนๆ ละ 1  คืนๆ ละ 100 บาท 4,000  
 -  คาจางทําปาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ปายๆ ละ 500 บาท 500  
 - คาบํารุงรักษารถ (รถบัส) 1 คันๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 1,500 บาท 1,500  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง 1 คันๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 4,000 บาท 4,000  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 7 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท 3,360  
 คาวัสดุ         
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง - - 1,340 บาท 1,340  

 
1.8.2 กิจกรรมเสริมวิตามินดวย
ธรรมะ 

      3,105  

 คาใชสอย         
 - คาจางทําปาย 1 ครั้งๆละ 1 ปายๆละ 500 บาท 500  
 - คาบํารุงรักษารถ (รถบัส) 1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 1,500 บาท 1,500  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง 1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 1,000 บาท 1,000  
 คาวัสดุ         
 - คาเครื่องไทยธรรม 1 ครั้งๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 105 บาท 105  

 
1.8.3 กิจกรรม CSR เพ่ือชุมชน
และสังคม 

      3,000  

 คาใชสอย         
 - คาจางทําปาย 1 ครั้งๆละ 1 ปายๆละ 500 บาท 500  
 - คาเชารถจักรยาน 1 ครั้งๆละ 35 คันๆ ละ 40 บาท 1,400  
 คาวัสดุ         
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง - - 1,100 บาท 1,100  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 269,330  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. จัดประสบการณการเรียนรู
ท่ีหลากหลาย 

           

1.1 พัฒนาการเรียนการสอน
และศักยภาพของนักศึกษา  
(สาขาวิชาการจัดการ) 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 28,050      28,050 

1.1.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

 
 

   28,050      28,050 

1.2  พัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพสูมาตรฐานสากล 
(สาขาวิชาการทองเท่ียว) 

    23,286      23,286 

1.2.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

    5,220      5,220 

 1.2.2  กิจกรรมอบรมพัฒนา
บุคลิกภาพในอุตสาหกรรม
บริการ 

    18,066      18,066 

1.3. พัฒนาการเรียนการสอน
และศักยภาพของนักศึกษา 
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ธุรกิจ) 

   5,400 17,198      22,598 

1.3.1 กิจกรรมศึกษาดูงานดาน
เศรษฐศาสตร 

    9,680      9,680 

1.3.2 กิจกรรมอบรมการใช    5,400 7,518      12,918 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

โปรแกรมสําเร็จรูปดาน
คอมพิวเตอร 
1.4. พัฒนาการเรียนการสอน
และศักยภาพของนักศึกษา   
(สาขาวิชาการตลาด) 

   6,000 24,000      30,000 

1.4.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

    3,220      3,220 

1.4.2 กิจกรรมอบรมแผน 
การตลาด 

   6,000 15,780      21,780 

1.4.3 กิจกรรม  
Marketing Day 

    5,000      5,000 

1.5. พัฒนาการเรียนการสอน
และศักยภาพของนักศึกษา  
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ) 

   

25,200 43,578      68,778 

1.5.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

    32,440      32,440 

1.5.2 กิจกรรมอบรมดานการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

   10,800 3,200      14,000 

1.5.3 กิจกรรมเสริมทักษะการ
พัฒนาเว็บไซด 

   7,200 3,200      10,400 

1.5.4 กิจกรรมเสริมทักษะการ
ซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร 

   7,200 4,698      11,938 

1.6. พัฒนาการเรียนการสอน
และศักยภาพของนักศึกษา   

   3,600 27,714      31,314 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

(สาขาวิชาโลจิสติกส) 
1.6.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

    22,180      22,180 

1.6.2 กิจกรรมอบรมดาน 
โลจสิติกส 

   3,600 5,534      9,134 

1.7. พัฒนาการเรียนการสอน
และศักยภาพของนักศึกษา   
(สาขาวิชาบัญช)ี 

   7,200 22,999      30,199 

1.7.1 กิจกรรมศึกษาดูงานดาน
บัญชี 

    21,999      21,999 

1.7.2 กิจกรรมอบรมโปรแกรม
สําเรจ็รูปทางการบัญชี 

   7,200 1,000      8,200 

1.8 พัฒนาการเรียนการสอน
และศักยภาพของนักศึกษา 
(สาขาวิชาบริหารทรัพยากร
มนุษย) 

   6,300 28,805      35,105 

1.8.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

   6,300 22,700      29,000 

1.8.2 กิจกรรมเสริมวิตามิน
ดวยธรรมะ 

    3,105      3,105 

1.8.3 กิจกรรม CSR เพ่ือ
ชุมชนและสังคม 

    3,000      3,000 

รวม    53,700 215,630      269,330 
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9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434101501 การจัดการ 1040000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     14,025          14,025  28,050 
142434101502 การทองเท่ียว 1040000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ         5,220        18,066  23,286 
142434101503 เศรษฐศาสตร 1040000 2202 5702010200 ตอบแทน         3,600          1,800  5,400 
    1040000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ         9,852          7,346  17,198 
142434101504 การตลาด 1040000 2202 5702010200 ตอบแทน         6,000      6,000 
    1040000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ       17,260          6,740  24,000 
142434101505 คอมพิวเตอรธุรกิจ 1040000 2202 5702010200 ตอบแทน       7,200          18,000  25,200 
    1040000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ       4,738      32,440          6,400  43,578 
142434101506 โลจสิติกส 1040000 2202 5702010200 ตอบแทน         3,600      3,600 
    1040000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     22,180        5,534      27,714 
142434101507 การบัญชี 1040000 2202 5702010200 ตอบแทน             7,200  7,200 
    1040000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ       21,999          1,000  22,999 
142434101508 บริหารทรัพย 1040000 2202 5702010200 ตอบแทน       6,300        6,300 
        5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     22,700        3,105          3,000  28,805 

รวมท้ังสิ้น 77,143 108,610 0 83,577 269,330 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการท่ีคงอยู ช้ันปท่ี 2-4  ทุกสาขาวิชา  จํานวน 1,884 คน ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 

ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี  และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมาก
ยิ่งข้ึน  

2. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการท่ีเขาใหม ช้ันปท่ี 1 ทุกสาขาวิชา   จํานวน  530   คน 
3. คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษาและการเรียนรูสาํหรับนักศึกษา 8 สาขาวิชา 

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 
11.1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี

11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80 
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
11.2.2 รายงานการประเมินผลโครงการ 
 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 12.1.1  นโยบายท่ี...4....: สังคมและคณุภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
  12.2.1 นโยบายท่ี..1....:สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและ

ยกระดับสูความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ รองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 

  ยุทธศาสตรท่ี..1..:เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี...1....: เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสู
ความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาต ิ
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

  12.3.1 องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
           ตัวบงช้ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสตูร 
            ตัวบงช้ี 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
 ตัวบงช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤท์ิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของบัณฑติ  

 12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 12.4.1 มาตรฐานท่ี.1....: ดานคณุภาพบัณฑติ 
  ตัวบงช้ีท่ี....1...: บัณฑิตปริญญาตรท่ีีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

  ตัวบงช้ีท่ี...2....: คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 แหงชาติ 

 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 
12.5.1 มิติภายนอก : ดานการประเมินคณุภาพ 

  ตัวช้ีวัดท่ี...5...: รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณพิต 
  
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434101600  งานการจัดซ้ือวัสดุฝกปฏิบัติและโครงการเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
 งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 271,770  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน คณะวิทยาการจัดการ                             ผูรับผิดชอบ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ในป งบประมาณ 2557 คณะวิทยาการจัดการ มีภาร กิจในการจัดการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาภาคปกติ                    
จํานวน 8  สาขาวิชา และในแตละหลักสูตรมีรายวิชาฝกปฏบัิติซึ่งจําเปนตองใชวัสดุในแตละรายวิชาฝกปฏิบัติ เพ่ือใหการเตรียมสัมฤทธ์ิ
ผลอยางเต็มท่ีและมีคุณภาพเพียงพอ จํานวนท้ังสิ้น 64 วิชา นอกจากน้ันแตละสาขาวิชายังมีรายวิชาการเตรียมและฝกประสบการณ
วิชาชีพท่ีนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ตองลงเรียนในรายวิชาดังกลาว ซึ่งเปนรายวิชาท่ีนักศึกษาตองไดรับการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะในสาขาวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและความสามารถ เพ่ือนําไปใชประกอบอาชีพของตนในอนาคต การท่ีจะพัฒนาศักยภาพ
และทักษะของนักศึกษาน้ันจําเปนตองเชิญผูเชียวชาญและชํานาญการในสาขาวิชาชีพ    น้ัน ๆ มาใหความรูโดยการฝกอบรมนักศึกษา
ของคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนท่ีนักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการตาง ๆ  

ดังน้ันการท่ีจะดําเนินการใหมีประสิทธิภาพและไดคุณภาพ ตองมีการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให
ผูเรียนไดรับความรูความเขาใจและประสบการณ เพ่ือจะไดนําไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองไดทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว คณะวิทยาการจัดการ จึงตองจัดวิทยากรท่ีมีความรูและประสบการณ จัดหาวัสดุอุปกรณ 
เอกสารในการจัดอบรมใหแกนักศึกษา รวมท้ังการออกนิเทศนักศึกษาท่ีออกฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการตาง ๆ ท้ังใน
และนอกจังหวัด ซึ่งตองใชพาหนะและนํ้ามันเช้ือเพลิงจากมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการฝกประสบการณวิชาชีพ  
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพ 131 คน 
1.2 มีวัสดฝุกสําหรับรายวิชาฝกปฏิบัต ิ 64 รายวิชา 
1.3 จัดอบรมเพ่ือเตรยีมความพรอมสาํหรับนักศึกษา 1 โครงการ 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ท้ัง 8 สาขาวิชามีวัสดุและอุปกรณเพียงพอสําหรับการเรียนการสอนรายวิชาฝก

ปฏิบัติ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ รอยละ 80 
2.2. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ออกฝกประสบการณวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 80 

3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการจัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติ  การเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพ รวมท้ังมี
กิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2557 

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะเวลา  12  เดือน  วันเริ่มตน   1  ตุลาคม  2556   วันสิ้นสุด  30  กันยายน  2557  

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

และฝกประสบการณวิชาชีพ 
            

 1.1 จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัต ิ             
 1.2 จัดซื้อวัสดุ คาตอบแทนวิทยากรในการเตรียม

และฝกประสบการณวิชาชีพ 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการจดัซื้อวัสดุฝกปฏิบัติและโครงการเตรียมและฝก

ประสบการณวิชาชีพ 
          

 1.1 จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัต ิ 64 
รายวิชา 

183,435 29 
รายวิชา 

94,605     35 
รายวิชา 

88,830 

 1.2 จัดซื้อวัสดุ คาตอบแทนวิทยากรในการเตรียมและ
ฝกประสบการณวิชาชีพ 

3 ครั้ง 88,335 1 ครั้ง 78,155 1 ครั้ง  4,500 1 ครั้ง 5,680   

รวมท้ังสิ้น  271,770  172,760  4,500  5,680  88,830 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 โครงการจัดซ้ือวัสดุฝกปฏิบัติและโครงการเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพ       271,770  
1.1 จัดซ้ือวัสดุฝกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติ       183,435  

 1.1.1 ภาคเรียนท่ี 2/2556         
 คาวัสดุ 901 คน ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 105 บาท 94,605  
 - คาวัสดุฝกปฏิบัต ิ29 รายวิชา          
 1.1.2 ภาคเรียนท่ี 1/2557         
 คาวัสดุ         
 - คาวัสดุฝกปฏิบัต ิ35  รายวิชา 846 คน ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 105 บาท 88,830  

1.2 จัดซ้ือวัสดุ คาตอบแทนวิทยากรในการเตรียมและฝกประสบการณฯ       88,335  
 1.2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศการฝกประสบการณ ฯ ภาคเรียนท่ี 2/2556       4,500  
 คาตอบแทน         
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 คาวิทยากรบรรยาย 1 คน ๆ ละ 2 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 1,200  
 คาใชสอย         
 - คาปายโครงการ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ปาย ๆ ละ 800 บาท 800  
 คาวัสดุ         
 - คาถายเอกสาร 6,250 แผน 6,250 แผน  0.40 บาท 2,500  
 1.2.2 กิจกรรมปจฉิมนิเทศการฝกประสบการณ ฯ ภาคเรียนท่ี 2/2556       4,500  
 คาตอบแทน         
 คาวิทยากรบรรยาย 1 คน ๆ ละ 2 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 1,200  
 คาใชสอย         
 - คาปายโครงการ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ปาย ๆ ละ 800 บาท 800  
 คาวัสดุ         
 - คาถายเอกสาร 6,250 แผน 6,250 แผน  0.40 บาท 2,500  
 1.2.3 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณฯ ภาคเรียนท่ี 2/2556,3/2556       24,520  
 คาใชสอย         
 - คาเบ้ียเลีย้ง 33 คน ๆ ละ 1  ครั้ง ๆ ละ 240  บาท 7,920  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง 8 ครั้ง ๆ ละ 1 คัน ๆ ละ 1500 บาท 12,000  
 - คาทางดวน     600 บาท 600  
 - คาบํารุงรักษารถยนต 8 ครั้ง ๆ ละ 1 คัน ๆ ละ 500 บาท 4,000  
 1.2.4 คากิจกรรมจัดซ้ือวัสดุการเตรียมและฝกประสบการณฯ  ภาคเรียนท่ี 2/2556       54,815  
 คาใชสอย         
 - คาจัดทําเอกสารคูมือฝกประสบการณ 1 ครั้ง  140 เลม ๆ ละ 100 บาท 14,000  
 - คาจัดทําคูมือกรณีศึกษา 1 ครั้ง  140 เลม ๆ ละ 30 บาท 4,200  
 คาวัสดุ         
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง ๆ ละ   36,615 บาท 36,615  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 271,770  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือนและ
คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. โครงการจัดซ้ือวัสดุฝกปฏิบัติและ
โครงการเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพ 

           

1.1 จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัต ิ     183,435      183,435 
1.2 จัดซื้อวัสดุ คาตอบแทนวิทยากรในการ
เตรียมและฝก 

           

ประสบการณวิชาชีพ    2,400 85,935      88,335 
รวม    2,400 269,370      271,770 

 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434101601 จัดซื้อวัสดฝุกปฏิบัติในรายวิชาปฏบัิติ 1040000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 94605   88830 183,435 
142434101602 คาตอบแทนวิทยากรในการเตรยีม

และฝกประสบการณวิชาชีพ 
1040000 2202 5702010200 ตอบแทน 1200 1200   2,400 

142434101602 จัดซื้อวัสดฝุกปฏิบัต ิ 1040000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 76955 3300 5680  85,935 
รวมท้ังสิ้น 172,760 4,500 5,680 88,830 271,770 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มวัีสดุ อุปกรณเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝกปฏิบัติและฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

2. นักศึกษาไดเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

3. นักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพ และไดรับประสบการณตรงจากสถานประกอบการและหนวยงานตางๆ 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
 11.2.1 การดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนดทุกกิจกรรม 
 11.2.2  แบบสอบถามความพึงพอใจ ดานวัสดุ อุปกรณ ดานการจัดการเรยีนการสอน 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

12.1.1  นโยบายท่ี 4: สังคมและคณุภาพชีวิต 
         นโยบายยอยท่ี 4.1: การศึกษา 

 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
12.2.1 นโยบายท่ี 1 : สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และ 
                         ยกระดับสูความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ทองถ่ิน  
                         และประเทศชาต ิ
       ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางศักยภาพการจดัการศึกษาเพ่ือความเข็มแข็งดานวิชาการ 
        กลยุทธท่ี 1 : เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความ

เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 12.3.1  องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑติ 
   ตัวบงช้ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสตูร 
   ตัวบงช้ี 2.6  ระบบกลไกการจดัการเรยีนการสอน 
   ตัวบงช้ี 2.7  ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤทธ์ิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 
 12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
   12.4.1  มาตรฐานท่ี  1 :  ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
            ตัวบงช้ี  1  :  บัณฑติปรญิาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
                ตัวบงช้ี  2  :  คุณภาพของบัณฑิตปรญิาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 
 12.5.1  มิติท่ี  2  ดานคุณภาพ 
          ตัวช้ีวัดท่ี  4  : รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑติ 
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434101700 โครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินการ 
วงเงินงบประมาณ: 50,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ                            ผูรับผิดชอบ : คณะวิทยาการจัดการ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเปนการพัฒนาไปอีกข้ันหน่ึงของการประกัน
คุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ข้ึน  
เพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน 
นักวิชาการในวงการการศึกษา ไดระดมสมองในประเด็น "ทิศทางพัฒนาเด็กพันธุอาร รองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015" มี
การช้ีถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียน มีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน จะเขามาศึกษาตอและหา
งานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ท่ีไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพให
พรอมรองรับ จะมีปญหาการถูกแยงงาน ดังน้ันควรตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว  โดยมุงเนนท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู  ซึ่ง
ประกอบดวย 1) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา  4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกจากน้ีภาวะในปจจุบันท่ี
ตลาดแรงงานมีการแขงขันกันสูง  ทําใหคณะวิทยาการจัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ี
สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได  รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ  ดังน้ันผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน
จึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุก ๆ ดาน ท้ังทางดานวิชาการและวุฒิภาวะเพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด   
การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลกัท่ีสําคัญของคณะวิทยาการจัดการ  การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรบั
ความรู  และมีคุณภาพดานวิชาการดังเปาประสงค   
 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เปนระบบการศึกษาท่ีมุงเนนใหนักศึกษาไดมีโอกาสปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการอยางเปนระบบ ซึ่งนักศึกษาจะมีการเรียนในสถาบันการศึกษาและไปปฏบัิติงานในสถานประกอบการท่ีใหความรวมมือ ซึ่ง
จะทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูและสรางเสริมประสบการณในสาขาวิชาชีพจากการท่ีไดมีโอกาสเขาไปปฏิบัติงานจริง และทําให
นักศึกษามีคุณภาพตรงตามท่ีสถานประกอบการตองการ สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ท้ังน้ีสหกิจศึกษายัง
เปนรูปแบบการศึกษาท่ีใหประโยชน สําหรับสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานทําใหพนักงานประจํามีเวลามากข้ึนท่ีจะ
สรางสรรคงานหรือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีมีความสําคัญมากกวาและเปนการสรางความรวมมือทางวิชาการระหวางสถานประกอบการและ
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สถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการมีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและชวยพัฒนาบัณฑิตของชาติ นอกจากน้ี
สถาบันการศึกษายังไดรับประโยชนกลาวคือ การไดรับขอมูลยอนกลับซึ่งสามารถนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน ซึ่งจะเปนการพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีคุณภาพและศักยภาพตรงกับความตองการ
ของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน และเปนบัณฑิตท่ีมีคุณคาตอการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติสืบตอไป 
        คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นคุณคาการจัดสหกิจศึกษา เพ่ือใหสัมฤทธิผลตามเปาหมาย และเอ้ือประโยชนสูงสุดตอ นักศึกษา 
สถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาตอไป 

  
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูสหกิจศึกษา 

2. เพ่ือใหหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเปนท่ียอมรับของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

3. เพ่ือใหอาจารยและนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับสหกิจศึกษามากยิ่งข้ึน 
 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนคณาจารยท่ีเขารวมอบรมคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษาจาํนวน 1 คน 
1.2 จํานวนผูเขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานวันสหกิจศึกษาไทยจํานวน 10 คน 
1.3 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมอบรมเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 280 คน 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.3 ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 
2.4 ความพงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 
2.5 การนําความรูไปใชประโยชนของกลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 75 
2.6 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
2.1. การดําเนินงานเสรจ็ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1  ตุลาคม 255 วันสิ้นสุด: 30  กันยายน 2557 

 

  

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1.1 อบรมคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา             
1.2 ศึกษาดูงานวันสหกิจศึกษาไทย             
1.3 อบรมเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษา             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา           

1.1 อบรมคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา 1 ครั้ง 9,900 1 ครั้ง 9,900       
1.2 ศึกษาดูงานวันสหกิจศึกษาไทย 1 ครั้ง 1,740     1 ครั้ง 1,740   
1.3 อบรมเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษา  38,360         
 1.3.1 อบรมความรูเก่ียวกับสหกิจศึกษา (ป 1) 1 ครั้ง 6,300   1 ครั้ง 6,300     
 1.3.2 อบรมคอมพิวเตอร (ป2,3,4) 1 ครั้ง 14,300   1 ครั้ง 14,300     
 1.3.3 อบรมมนุษยสัมพันธและการสื่อสารในองคกร  1 ครั้ง 6,500 1 ครั้ง 6,500       
 1.3.4 อบรมระบบความปลอดภัย 1 ครั้ง 4,960       1 ครั้ง 4,960 
 1.3.5 อบรมการพัฒนาบุคลกิภาพสูการทํางาน 1 ครั้ง 3,000 1 ครั้ง 3,000       
 1.3.6 อบรมการเขียน Resume/การสมคัรงาน 1 ครั้ง 3,300       1 ครั้ง 3,300 

รวมท้ังสิ้น  50,000  19,400  20,600  1,740  8,260 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 โครงการเตรียมความพรอมสหกิจ

ศึกษา 
        

1.1 อบรมคณาจารยนิเทศสหกิจ
ศึกษา 

      9,900  

 คาใชสอย         
 -คาลงทะเบียน 1 คน 1 ครั้ง 9,900 บาท 9,900  

1.2 ศึกษาดูงานวันสหกจิศึกษาไทย       1,740  
 คาใชสอย         
 -คาบํารุงรักษารถ (รถตู) 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500  
 -คานํ้ามันเช้ือเพลิง 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000  
 -คาเบ้ียเลี้ยง 1 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 240  

1.3 เตรียมความพรอมนักศึกษาสห
กิจศึกษา 

      38,360  

 1.3.1 อบรมความรูเกี่ยวกับสห
กิจศึกษา (ป1) 

      6,300   

 คาตอบแทนวิทยากร         
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
 คาใชสอย         
 -คานํ้ามันเช้ือเพลงิ 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000  
 -คาจางทําเอกสาร 1 ครั้ง 140 เลมๆละ 20 บาท 3,500  
 1.3.2 อบรมคอมพิวเตอร (ป

2,3,4) 
      14,300   

 คาตอบแทนวิทยากร         
 -คาวิทยากร 3 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 5,400  
 คาวัสดุ         
 -คาวัสด ุ 1 ครัง้ - - 500 บาท 500  
 คาใชสอย         
 -คาจางทําเอกสาร 1 ครั้ง 280 เลมๆละ 30 บาท 8,400  
 1.3.3 อบรมมนุษยสัมพันธและ

การสื่อสารในองคกร (ป3,4) 
      6,500  

 คาตอบแทนวิทยากร         
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
 คาวัสดุ         
 -คาวัสด ุ 1 ครั้ง - - 500 บาท 500  
 คาใชสอย         
 -คาจางทําเอกสาร 1 ครั้ง 140 เลมๆละ 30 บาท 4,200  
 1.3.4 อบรมระบบความปลอดภยั 

(ป3,4) 
      4,960  

 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 คาวัสดุ         
 -คาวัสด ุ 1 ครั้ง - - 360 บาท 360  
 คาใชสอย         
 -คาจางทําเอกสาร 1 ครั้ง 140 เลมๆละ 20 บาท 2,800  
 1.3.5 อบรมการพัฒนา

บุคลิกภาพ (ป4) 
      3,000  

 คาตอบแทนวิทยากร         
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
 คาใชสอย         
 -คาจางทําเอกสาร 1 ครั้ง 40 เลมๆละ 30 บาท 1,200  
 1.3.6 อบรมการเขียน Resume/

การสมัครงาน (ป4) 
      3,300  

 คาตอบแทนวิทยากร         
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
 คาใชสอย         
 -คาจางทําเอกสาร 1 ครั้ง 40 เลมๆละ 30 บาท 1,200  
 คาวัสดุ         
 -คาวัสด ุ 1 ครั้ง     300  
          

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 50,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. โครงการจัดการสหกิจ
ศึกษา 

           

1.1 อบรมคณาจารยนิเทศสห
กิจศึกษา 

    9,900      9,900 

1.2 ศึกษาดูงานวันสหกิจศึกษา
ไทย 

     1,740      1,740 

1.3 เตรียมความพรอม
นักศึกษาสหกิจศึกษา 

   14,400 23,960      38,360 

1.3.1 อบรมความรูเก่ียวกับสห
กิจศึกษา (ป1) 

   1,800 4,500      6,300 

1.3.2 อบรมคอมพิวเตอร (ป
2,3,4) 

   5,400 8,900      14,300 

1.3.3 อบรมมนุษยสัมพันธและ
การสื่อสารในองคกร  (ป3,4) 

   1,800 4,700      6,500 

1.3.4 อบรมระบบระบบความ
ปลอดภัย (ป3,4) 

   1,800 3,160      4,960 

1.3.5 อบรมการพัฒนา
บุคลิกภาพสูการทํางาน(ป4) 

   1,800 1,200      3,000 

1.3.6 อบรมการเขียน 
Resume/ใบสมัครงาน(ป4) 

   1,800 1,500      3,300 

รวม    14,400 35,600      50,000 
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9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434101701 
อบรมคณาจารยนิเทศสหกิจ
ศึกษา 

1040000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    9,900 9,900 

142434101702 
ศึกษาดูงานวันสหกิจศึกษา
ไทย 

1040000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ   1,740  1,740 

142434101703 
อบรมความรูเก่ียวกับสหกิจ
ศึกษา (ป 1) 

1040000 2202 5702010200 ตอบแทน  1,800   1,800 

    1040000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  4,500   4,500 
142434101704 อบรมคอมพิวเตอร (ป2,3,4) 1040000 2202 5702010200 ตอบแทน  5,400   5,400 

    1040000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  8,900   8,900 

142434101705 
อบรมมนุษยสัมพันธและการ
สื่อสารในองคกร  

1040000 2202 5702010200 ตอบแทน   1,800  1,800 

    1040000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ   4,700  4,700 

142434101706 
อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู
การทํางาน 

1040000 2202 5702010200 ตอบแทน    1,800 1,800 

    1040000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    3,160 3,160 
142434101707 อบรมระบบความปลอดภยั 1040000 2202 5702010200 ตอบแทน    1,800 1,800 

    1040000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    1,200 1,200 

142434101708 
อบรมการเขียน Resume/
การสมคัรงาน 

1040000 2202 5702010200 ตอบแทน    1,800 1,800 

    1040000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    1,500 1,500 
รวมท้ังสิ้น 0 20,600 8,240 21,160 50,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูโครงการสหกิจศึกษา 
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเปนท่ียอมรับของนักศึกษาในสหกิจศึกษาและการฝกประสบการณวิชาชีพ 
3. อาจารยและนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับสหกิจศึกษามากยิ่งข้ึน 

 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80  
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 

12.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ยุทธศาสตรท่ี .4..: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 

12.2  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
12.2  ความสอดคลองกับแผนบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

  12.2.2 นโยบายท่ี...4....: สังคมและคณุภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี.4.1 : การศึกษา 

12.3 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
  12.3.2   นโยบายท่ี..1....:สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
และยกระดับสูความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตรท่ี..1..:เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี...1....: เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสู
ความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาต ิ

12.4  ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลติของสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.) 
12.4.1  ผลผลติท่ี : 4 การศึกษาดานสังคมศาสตร 
         ตัวช้ีวัดท่ี 13 : จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา (ดานสังคมศาสตร) 

12.5  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
12.5.1   องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
           ตัวบงช้ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสตูร 
            ตัวบงช้ี 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
 ตัวบงช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤท์ิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของบัณฑติ  

12.6   ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ประจาํป พ.ศ 
2556 (ก.พ.ร) 

12.6.1 มิติท่ี...2....: ดานคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัดท่ี...4...: รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณพิต 

12.7  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
12.7.1    มาตรฐานท่ี.1....: ผลการจดัการศกึษาและการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

  ตัวบงช้ีท่ี....1...: บัณฑิตปริญญาตรท่ีีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
  ตัวบงช้ีท่ี...2....: คุณภาพของบัณพิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434101800  งานสนับสนนุการจัดการเรียนการสอน 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 455,890 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ                          ผูรับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑติของคณะวิทยาการจดัการ  รวมท้ังการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพน้ัน  จําเปนตองใชวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ  และการบริการทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน  ท้ังดานงานจัดการเรียนการสอน  งานวิจัย  งานบริการวิชาการ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอ่ืน 
ๆ ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ  และของมหาวิทยาลัย  ปงบประมาณ พ.ศ.2557 จากภารกิจ
ดังกลาว  คณะฯ จึงจําเปนตองจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ และซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑทางการศึกษาและครุภัณฑสํานักงานท่ีเปน
บริการสวนกลางของคณะ  รวมท้ังครุภัณฑของสํานักงานสาขาท้ัง 8 สาขาวิชา  รวมท้ังคาใชจายดานการบริหารจัดการตาง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนงานวิชาการและบริการทางการศึกษาตามภารกิจดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาท้ังนักศึกษาภาคปกติ  และภาคสมทบ  โดยแบง
โครงสรางในการบริหารจัดการเปนสาขาวิชา  จํานวน 8 สาขาวิชา  คือสาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  สาขาวิชา
การตลาด  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการทองเท่ียว และ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  โดยมีสํานักงานคณบดีเปนศูนยกลางในการอํานวยความสะดวกแกสาขาทุกสาขา  ตามภารกิจดังกลาว  
อีกท้ังยังมีหนาท่ีในการใหบริการแกบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  ใหบริการแกนักศึกษาและผูท่ีมาติดตอราชการกับหนวยงานท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งในการดําเนินการตามภารกิจสนับสนุนวิชาการดังกลาว  สํานักงานคณบดีมีความจําเปนจะตอง
ใหบริการดานติดตอสื่อสารกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยการใชโทรศัพท  โทรสารตาง ๆ จึงตองมีคาใชจาย
เก่ียวกับโทรศัพท  โทรสาร  เพ่ือใหสามารถใหบริการไดอยางมปีระสทิธิภาพ  ทําใหสํานักงานคณบดีมีศักยภาพในการใหบริการไดอยาง
เต็มท่ีและอยางตอเน่ืองตลอดท้ังปงบประมาณ 

 
2. วัตถุประสงค 

     1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการของคณะวิทยาการจัดการ 
     2. เพ่ือพัฒนาบุคคลากรในการรับขอมลูขาวสาร 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดซื้อวัสดสุํานักงานคณบดีและวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชา 25 ครั้ง 
1.2 มีการจายคาโทรศัพท  โทรสาร แสตมป 12 เดือน 
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 6 ครั้ง 
1.4 การจัดวิทยากรสอนเสริมในรายวิชาในสาขาวิชาตางๆ 8 ครั้ง 
1.5 การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาโดยการสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม 1 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. คณะสามารถใหการสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ไดรับความสะดวก

และคลองตัวในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใหบริการดานการติดตอสื่อสารท้ังนักศึกษา หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ืองตลอดท้ังป รอยละ 85 

2.2.  คณะวิทยาการจัดการ มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอยางตอเน่ือง และสามารถบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รอยละ 80 

2.3. นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณตรงจากบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากข้ึน รอยละ 80 
2.4. ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. จัดซื้อ  จัดจาง  และเบิกจายภายเปนไปตามแผนการใชจายตลอดปงบประมาณ 
3.2. มีวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานของคณะตอเน่ืองตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2557  
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

สอนของสาขาวิชา 
            

2 จายคาสาธารณูปโภค             
3 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 6 ครั้ง             
4 การจัดวิทยากรสอนเสริมในรายวิชาในสาขาวิชาตางๆ              
5 การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาโดยการ 

สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรม 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซื้อวัสดสุํานักงานคณบดีและวัสดุการเรียนการสอนของ

สาขาวิชา 
 274,690  92,000  84,190  73,500  25,000 

 1.1 จัดซื้อวัสดุสาํนักงานคณบด ี 4 ครั้ง 82,690 1 20,000 1 22,690 1 20,000 1 20,000 
 1.2 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ 2 ครั้ง 34,000 1 17,000 1 17,000     
 1.3 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการจัดการ 

โลจสิติกส 
2 ครั้ง 16,000 

1 8,000   1 8,000   

 1.4 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการตลาด 4 ครั้ง 21,000 1 6,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 
 1.5 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการทองเท่ียว 3 ครั้ง 39,000 1 10,000 1 20,000 1 9,000   
 1.6 จดัซื้อวัสดุสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 3 ครั้ง 16,000 1 12,000 1 2,000 1 2,000   
 1.7 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบัญชี 3 ครั้ง 21,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000   
 1.8 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 2 ครั้ง 24,000 1 12,000   1 12,000   
 1.9 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 2 ครั้ง 21,000   1 10,500 1 10,500   
2 จายคาสาธารณูปโภค 12 ครั้ง 24,000 3 6,000 3 6,000 3 6,000 3 6,000 
3 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 6 ครั้ง 94,200 1 15,700 2 31,400 2 31,400 1 15,700 
4 การจัดวิทยากรสอนเสรมิในรายวิชาในสาขาวิชาตางๆ  8 ครั้ง 48,000 - - 4 24,000 - - 4 24,000 
5 การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 

โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
1 ครั้ง 15,000 - - - - - - 1 15,000 

รวมท้ังสิ้น  455,890  113,700  145,590  110,900  85,700 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานคณบดีและ

วัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชา 
      274,690  

 คาวัสดุ            274,690  
 - คาวัสด ุ 25 ครั้ง - - - - -  
      ไตรมาส 1 8 ครั้ง - - 92,000 บาท 92,000  
      ไตรมาส 2 7 ครั้ง - - 84,190 บาท 84,190  
      ไตรมาส 3 8 ครั้ง - - 73,500 บาท 73,500  
      ไตรมาส 4 2 ครั้ง - - 25,000 บาท 25,000  
2 จายคาสาธารณูปโภค       24,000  
 คาสาธารณูปโภค                 
 - คาโทรศัพท โทรสาร แสตมป 12 ครั้ง       
      ไตรมาส 1 3 ครั้ง - - 6,000 บาท 6,000  
      ไตรมาส 2 3 ครั้ง - - 6,000 บาท 6,000  
      ไตรมาส 3 3 ครั้ง - - 6,000 บาท 6,000  
      ไตรมาส 4 3 ครั้ง - - 6,000 บาท 6,000  
3 จัดประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ 
      94,200  

 คาตอบแทนและเบ้ียประชุม            
   - คาตอบแทนและคาเบ้ียประชุม 6 ครั้ง 1 วัน 15,700 บาท 94,200  
4 การจัดวิทยากรสอนเสริมใน

รายวิชาในสาขาวิชาตางๆ  
      48,000  

 คาตอบแทน         
 - คาตอบแทนวิทยากร/

ผูทรงคุณวุฒิ 
8 สาขาวิชา 10 ชม.ละ 600 บาท 48,000  

5 การพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษาโดยการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม 

      15,000  

 คาตอบแทน       7,200  
 - คาวิทยากร 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมง 600 บาท 7,200  
 คาใชสอย       2,500  
 - คาบํารุงรักษารถบัส 1 ครั้ง 1 คันละ 1,500 บาท 1,500  
 - คานํ้ามันรถ 1 ครั้ง 1 คันละ   1,000 บาท 1,000  
 คาวัสดุ                    5,300  
 - คาเครื่องไทยธรรม 1 ครั้ง 10 ชุด 250 บาท 2,500  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง - - 2,800 บาท 2,800  
          

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 455,890  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ
ายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือน 

และคาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใช
สอยและ

วัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. จัดซื้อวัสดสุํานักคณบดีและวัสดุการเรียนการสอน
สาขาวิชา 

    274,690       

2. จายคาสาธารณูปโภค      24,000      
3.จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ    94,200        
4.การจัดวิทยากรสอนเสริมในรายวิชาในสาขาวิชาตางๆ    48,000        
5.การพัฒนาคุณลักษณะของนักศกึษาโดยการ

สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม 
   7,200 7,800       

รวม    149,400 282,490 24,000     455,890 
 

9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัส 
การควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434101801 
จัดซื้อวัสดสุํานักคณบดีและวัสดุการเรยีนการ
สอนสาขาวิชา 

1040000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 92,000 84,190 73,500 25,000 274,690 

142434101802 จายคาสาธารณูปโภค 1040000 2202 5702030200 คาสาธารณูปโภค 6,000 6,000 6,000 6,000 24,000 
142434101803 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 1040000 2202 5702010200 ตอบแทน 15,700 31,400 31,400 15,700 94,200 

142434101804 
การจัดวิทยากรสอนเสรมิในรายวิชาใน
สาขาวิชาตางๆ 

1040000 2202 5702010200 ตอบแทน  24,000  24,000 48,000 

142434101805 
การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาโดยการ
สอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม 

1040000 2202 5702010200 ตอบแทน    7,200 7,200 

  1040000 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    7,800 7,800 
รวมท้ังสิ้น 113,700 145,590 110,900 85,700 455,890 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คณะสามารถใหการสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ไดรับความสะดวกและ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใหบริการดานการติดตอสื่อสารท้ังนักศึกษา หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ืองตลอดท้ังปมี การซอมแซมบํารุงครุภัณฑใหอยูในสภาพท่ีใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. คณะวิทยาการจัดการ มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอยางตอเน่ือง และสามารถบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 
11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี

 11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80 
 11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85 
 11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
 11.2.1 เอกสารการเบิกจายงบประมาณ 
 11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ยุทธศาสตรท่ี 4: การศึกษาคณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1   นโยบายท่ี...4....: สังคมและคณุภาพชีวิต    นโยบายยอยท่ี.4.1 : การศึกษา 
2.2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

  2.2.1   นโยบายท่ี..1....:สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐานและยกระดับสูความ
เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตรท่ี..1..:เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี...1....: เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสู
ความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาต ิ
 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดความสาํเร็จตามผลผลิตของสาํนักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.) 

2.3.1  ผลผลติท่ี : 2  
         ตัวช้ีวัดท่ี 13 : จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา 

2.3. ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
  2.3.1  องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
           ตัวบงช้ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสตูร 
            ตัวบงช้ี 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
 ตัวบงช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤท์ิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของบัณฑติ  

2.4. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบัิติราชการ ประจําป พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร) 
2.4.1 มิติท่ี...2....: ดานคุณภาพ 

  ตัวช้ีวัดท่ี...4...: รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณพิต 
2.5. ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.5.1   มาตรฐานท่ี.1....: ผลการจดัการศกึษาและการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
 ตัวบงช้ีท่ี....1...: บัณฑิตปริญญาตรท่ีีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
 ตัวบงช้ีท่ี...2....: คุณภาพของบัณพิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434101900  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 296,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ                          ผูรับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจท่ีสําคัญตามมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 คือทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอดและพัฒนเทคโนโลยี 
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการท่ีบุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดผลดี และมีประสิทธิภาพน้ัน จะตองมีการพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง ท้ังในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและท่ีจะตองสนับสนุนในหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกัน เพ่ือใหหนวยงานสามารถขับเคลื่อนไปตาม
ภารกิจไดอยางลุลวงและมีประสิทธิภาพสูงสุด  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการพัฒนาบุคลากร  ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 
โดยเฉพาะสายวิชาการไดมีความรูอยางเช่ียวชาญในศาสตรของแตละบุคคล และพัฒนาสายสนับสนุนใหมีความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดานสนับสนุนไดเพ่ิมมากยิ่งข้ึน   

คณะไดตระหนักในความสําคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการ
พัฒนาบุคลากร  และเพ่ือใหบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มีคุณสมบัติ ความรู ทักษะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ีสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะ ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และดวยเหตุท่ีคณะ
วิทยาการจัดการตองปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดเพ่ือบรรลุระดับความสําเร็จตามตัวช้ีวัด
ของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา โดยแบงการพัฒนาออกเปน 2 สวนไดแก (1) การพัฒนาอาจารยประจํา  พิจารณาจาก
การท่ีอาจารยประจําท่ีไดรับการสนับสนุน มีโอกาสท่ีเขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ 
เทียบกับบุคลากรของคณะท้ังหมด และ (2) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการท่ีบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการ
พัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ ไปอบรม สัมมนา หรือดูงาน และการเขารับการ
ฝกอบรมท่ีสถาบันหรือคณะจัดข้ึนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน   

เหตุผลน้ี คณะวิทยาการจดัการจึงตองจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการจํานวน 52 คน  และสาย
สนับสนุนจํานวน 9 คน  ในสังกัดคณะวิทยาการจัดการไดพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดท้ังป  ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรท่ีสังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ ไดพัฒนาความรูใหม ๆ และนําไปสูการบูรณาการใหเกิดประโยชนการปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. วัตถุประสงค 
1. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการ  ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ  

และ/หรือวิชาชีพ  และตามสายการปฏิบัติงาน   
2. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู ความเช่ียวชาญและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งข้ึน 
 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ  อยาง

นอยปละหน่ึงครั้ง     
52 คน 

1.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน  ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือ วิชาชีพ     

9 คน 

    

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ รอยละ 80  

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. การสงบุคลากรเขาพัฒนาศักยภาพตามแผนและระยะเวลาท่ีกําหนด  
3.2. มีการเบิกจายตามแผนการใชจายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด                 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. พัฒนาบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ                  
1.1  - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  ในการเดินทางไป

ราชการ  ฝกอบรม  สัมมนา  ตามศาสตรวิชาการ 
และ/หรือ วิชาชีพ 

            

1.2 - พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ในการเดินทางไป
ราชการ  ฝกอบรม  สัมมนา ตามศาสตรวิชาการ 
และ/หรอื วิชาชีพ 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1.1  - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไปราชการ  
ฝกอบรม  สมัมนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ   

52 คน 260,0000 13 40,000 13 70,000 13 120,000 13 30,000 

1.2 - พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ในการเดินทางไปราชการ  
ฝกอบรม  สมัมนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 

9 คน 36,000 2 8,000 2 4,000 2 20,000 2 4,000 

รวมท้ังสิ้น  296,000  48,000  74,000  140,000  34,000 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 
ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณบาท) 
หมาย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนนุ         
1.1 - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  ในการเดินทางไปราชการ  ฝกอบรม  สัมมนา  

ศึกษาดูงาน 
      260,000  

 คาใชสอย         
 คาลงทะเบียน 52 คน    บาท 104,000  
 คาเบ้ียเลี้ยง 52 คน    บาท 24,960  
 คาท่ีพัก 52 คน    บาท 62,400  
 คาพาหนะ  52 คน    บาท 41,600  
 คานํ้ามัน 52 คน    บาท 27,040  

1.2 พัฒนาบุคลากรสนับสนุน ในการเดินทางไปราชการ ฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน       36,000  
 คาใชสอย         
 คาลงทะเบียน 9 คน    บาท 13,500  
 คาเบ้ียเลี้ยง 9 คน    บาท 2,160  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณบาท) 
หมาย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 คาท่ีพัก 9 คน    บาท 10,800  
 คาพาหนะ 9 คน    บาท 7,200  
 คานํ้ามัน 9 คน    บาท 2,340  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 296,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 

     

8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบ
แทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการ
เดินทางไปราชการ  ฝกอบรม  สัมมนา
ตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ   

    260,000      260,000 

2. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ในการ
เดินทางไปราชการ  ฝกอบรม  สัมมนา
ตามศาสตรวิชาการ และ/หรอื วิชาชีพ 

    36,000      36,000 

รวม     296,000      296,000 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434101901 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  1040000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     40,000      70,000    120,000      30,000  260,000 
142434101902 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   1040000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ       8,000        4,000      20,000        4,000  36,000 

รวมท้ังสิ้น 48,000 74,000 140,000 34,000 296,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 61 คน  ไดรับการพัฒนาตาม 

ศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และตามสายการปฏิบัติงานอยางนอยคนละหน่ึงครั้ง  บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน มี
ความรู ความเช่ียวชาญและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  2.   บุคลากรของคณะวิทยาการจดัการ  จะไดรับการพัฒนาและสามารพัฒนาตนเองจนสามารถปฏิบัติภาระ หนาท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพ  
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
 11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80  
 11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80  
 11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
 11.2.1 รายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ยุทธศาสตรท่ี 4  การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 

2.   ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1   นโยบายท่ี 4 :  สงัคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี  4.1 :  การศึกษา  

2.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2555-2569 
 2.2.1   นโยบายท่ี 1 :  สงเสรมิสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน  
   และยกระดับสูความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศ  
   ชาติ รองรับการเขาสูประชาคมอาเชียน 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 :  เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษา เพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี 5 :  ขยายการพัฒนาศักยภาพครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ 
   มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความตองการของสังคม 

2.3 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดความสาํเร็จตามผลผลิตของสาํนักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 (สงป.) 
2.3.1  ผลผลติท่ี 5  :  ผลงานการใหบริการทางวิชาการ 
         ตัวช้ีวัดท่ี 4 ครู และบุคลากรทางการศึกษาเขารบัการพัฒนาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5 จํานวนครู/ผูบริหารท่ีเขารับการพัฒนา 

2.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
  2.4.1  องคประกอบท่ี 2 : การผลติบัณฑติ   
           ตัวบงช้ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

2.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏบัิติราชการ ประจําป     พ.ศ. 
2556 (ก.พ.ร) 

2.5.1 มิติท่ี 4 :  มิติดานการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาท่ีดาํเนินการตามเกณฑการพัฒนาคณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 8 :  ระดับความสาํเรจ็ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434105500  โครงการ การจัดการศึกษาตามโครงการความรวมมือระหวางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
พระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาตางประเทศ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสงัคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 526,660 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ                         ผูรับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาการจัดการ  ไดดําเนินการโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาไปสูการแลกเปลีย่นทางวิชาการกับมหาวิทยาลยัหรือ
องคกรในตางประเทศ  โดยไดบรรลุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยากับ 
สถาบันการศึกษาตางประเทศ เชน สถาบันการศึกษาในเวียดนาม, อินเดีย, เกาหลีใต โดยมีกรอบขอตกลงความรวมมือทางวิชาการท้ัง
ในดานการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณาจารย การทําวิจัย  และอ่ืน ๆ ซึ่งในปงบประมาณท่ีผานมา คณะ
วิทยาการจัดการไดมีการดําเนินการตามขอตกลงดังกลาวแลวระดับหน่ึงรวมท้ังไดมีการลงนามเพ่ิมเตมิ มีวัตถุประสงคจะขยายโครงการ
ความรวมมือ ไปยังประเทศอ่ืนๆตอไปอีก ท้ังน้ีเพ่ือพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการของคณะ ซึ่งมีความสําคญัและจําเปนอยางยิ่ง
โดยเฉพาะในกรณีท่ีประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ท่ีจะถึงน้ี    

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นสมควรจัดโครงการจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาไปสูการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือองคกรในตางประเทศอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการขับเคลื่อนและดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคภายใต
กรอบขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางๆ ดังกลาว  และเตรียมการเพ่ือรองรับการจดัการเรยีนการสอน
ภาษาตางประเทศ รวมท้ังแสวงหาและพัฒนาองคความรูใหมๆ เพ่ือเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูสูระดบัสากล เนนยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การจัดการศึกษาตามจุดเนน เอกลักษณ เพ่ือมุงสูระดับสากล สอดคลองกับนโยบายเชิงกลยุทธในการบริหาร
มหาวิทยาลยั ดานการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ การจดัการเรียนการสอน ติดตอประสานความรวมมอืกับมหาวิทยาลัยหรือองคกร
ตางประเทศ/นานาชาติในการพัฒนาการจัดการศึกษารวมท้ังการพัฒนาหลักสตูรรวมกัน ไมวาจะเปนหลักสตูรปรับปรุงหรือหลักสูตร
ใหม โดยเนนการใชศักยภาพท่ีเอ้ือประโยชนตอการจัดการศึกษารวมกัน และเพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดการแสวงหาความรวมมือ การ
แลกเปลีย่นทางการกับสถาบันในตางประเทศ  โดยเฉพาะในแถบทวีปเอเชีย  การเดินทางไปศึกษาดูงาน เยี่ยมชม แลกเปลีย่น การสง
บุคลากรไปศึกษา/อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นในตางประเทศ  พัฒนาไปสูความรวมมือในลักษณะอ่ืนๆ ตามพันธกิจของคณะวิทยาการ
จัดการตอไป 
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2. วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาสําหรับบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ 

2.  เพ่ือสรางเครือขายความรวมมอืทางวิชาการระดับสากล เพ่ือความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

4.  เพ่ือเผยแพร และประชาสัมพันธหลักสตูรของคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหเปนท่ีรูจัก
อยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน 
 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 สงอาจารยในคณะเดินทางไป แลกเปลี่ยนทางวิชาการ ทําวิจัยรวม ตามบันทึก

ขอตกลงMOU ประชุม สมัมนา แลกเปลีย่นความคดิเห็นเพ่ือหาขอตกลงทาง
วิชาการรวมกัน 

1 ครั้ง 

1.2 ดําเนินการประชุม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ  เพ่ือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ งานวิจัย 
ระหวางอาจารยและนักศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยากับ
สถาบันการศึกษาตางประเทศตาม MOU 

2 ครั้ง 

1.3 จัดสงนักศึกษาไปฝกงานตางประเทศ 1 ครั้ง 
1.4 ตอนรับคณะผูบริหารและคณาจารยท่ีมาเยือนตามบันทึกขอตกลงระหวางกัน 1 ครั้ง 
1.5 สงบุคคลากรไปศึกษา/อบรม ภาษาอังกฤษระยะสัน้ในตางประเทศ 4 คน 

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 บุคลากรท่ีรวมโครงการไดพัฒนาศักยภาพ คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา รอยละ 80 
2.2 ระดับความรวมมือในการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
2.3 ระดับความสําเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.4 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.5 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนการสอนตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค ไมนอยกวา 5 คะแนน 
3.  เปาหมายเชิงเวลา 

การดําเนินงานเสรจ็ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557    

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

วิชาการ ทําวิจัยรวม ตามบันทึกขอตกลงMOU 
ประชุม สมัมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือหา
ขอตกลงทางวิชาการรวมกัน 

            

2 ดําเนินการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือ
แลกเปลีย่นทางวิชาการ งานวิจัย ระหวางอาจารย
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 

3 จัดสงนักศึกษาไปฝกงานตางประเทศ             
4 ตอนรับคณะผูบริหารและคณาจารยท่ีมาเยือนตาม

บันทึกขอตกลงระหวางกัน 
            

5 สงบุคลากรไปศึกษา/อบรม ภาษาอังกฤษระยะสั้น
ในตางประเทศ 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 สงอาจารยในคณะเดินทางไป แลกเปลี่ยนทางวิชาการ ทํา

วิจัยรวม ตามบันทึกขอตกลงMOU ประชุม สัมมนา 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นเพ่ือหาขอตกลงทางวิชาการ
รวมกัน 

1 ครั้ง 101,000   1 ครั้ง 101,000     

2 ดําเนินการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการ งานวิจัย ระหวางอาจารยและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยากับ
สถาบันการศึกษาตางประเทศตาม MOU 

2 ครั้ง 64,050 1 ครั้ง 43,300   1 ครั้ง 20,750   

3 จัดสงนักศึกษาไปฝกงานตางประเทศ 1 ครั้ง 85,000     1 ครั้ง 85,000   
4 ตอนรับคณะผูบริหารและคณาจารยท่ีมาเยือนตามบันทึก

ขอตกลงระหวางกัน 
2 ครั้ง 42,700 1 ครั้ง 9,600     1 ครั้ง 33,100 

5 สงบุคลากรไปศึกษา/อบรม ภาษาอังกฤษระยะสั้นใน
ตางประเทศ 

4 คน 233,910     4 คน 233,910   

รวมท้ังสิ้น  526,660  52,900  101,000  339,660  33,100 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 สงอาจารยในคณะเดินทางไป 

แลกเปลีย่นทางวิชาการ ทําวิจัย
รวม ตามบันทึกขอตกลงMOU 
ประชุม สมัมนา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือหาขอตกลงทาง
วิชาการรวมกัน 

      101,000 
 

 

 คาใชสอย 
-  เบ้ียเลี้ยง 

 
3 

 
คน 

 
15 

 
วันละ 

 
 

 
 

101,000 
43,000 

 

 -  คาพาหนะ 3 คน 1 ครั้ง 17,000 บาท 51,000  
 -  คานํ้ามันรถ คาบํารุงรักษารถ  4 วัน 1 คัน 1,500 บาท 6,000  
 -  คาทางดวน   4 ครั้ง 250 บาท 1,000  
2 ดําเนินการประชุม สัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ  เพ่ือแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ งานวิจัย ระหวาง
อาจารยและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ
สถาบันการศึกษาตางประเทศ
ตาม MOU 

       
64,050 

 

 คาตอบแทน       7,200  
 คาตอบแทนวิทยากรตางชาต ิ 3 คน 2 ชม 1,200  7,200  
 คาใชสอย       43,350  
 - คาอาหารกลางวัน 

- คาอาหารวาง 
-  คาเบ้ียเลี้ยงอาจารย พนักงาน
ขับรถ คานํ้ามันรถยนต คา
บํารุงรักษารถ คาทางดวน 
- คาจางทํารูปเลมวิจัย , 
แปลภาษาตางประเทศ 
- คาท่ีพักวิทยากร 

65 
65 
 
 
 
 

คน 
คน 
 
 
 
 

1 
2 
 
 
 
 

มื้อละ 
มื้อละ 

 
 
 
 

100 
25 

3,850 
 
 
 

บาท 
บาท 
บาท 

6,500 
3,250 
3,850 

 
 
 

20,750 
9,000 

 

 คาวัสดุ       13,500  
 คาวัสดุ         

                            
                                                                                                                                                                                                                         

1 ครั้ง     13,500  

3 จัดสงนักศึกษาไปฝกงาน
ตางประเทศ 

      85,000  

 คาใชสอย       85,000  
 คาพาหนะ 

คาเบ้ียเลี้ยงอาจารย 
คาเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ คา

2 
2 
 

ครั้ง 
ครั้ง 
 

2 
2 

คนละ 
คน 

17,000 
3,250 

 68,000 
13,000 
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
นํ้ามันรถยนต คาบํารุงรักษารถ คา
ทางดวน  

2 ครั้ง 4,000 

4 ตอนรับคณะผูบริหารและ
คณาจารยท่ีมาเยือนตามบันทึก
ขอตกลงระหวางกัน 
- คาใชจายในการรับรองคณะผูมา
เยือนจากตางประเทศ 

      42,700 
 

 

 คาใชสอย       37,770  
 -คาท่ีพัก       12,000  
 - คานํ้ามันรถ และคาบํารุงรักษา

รถ คาทางดวน ในการรบัสง 
2 ครั้ง     8,000  

 - คาอาหาร 2 ครั้ง 8 คนๆละ 800 บาท 12,800  
 - คาของท่ีระลึก       4,900  
 คาวัสดุ       5,000  
5 สงบุคลากรไปศึกษา/อบรม 

ภาษาอังกฤษระยะสั้นใน
ตางประเทศ 

      233,910  

 คาใชสอย         
 - คาลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ, 

คาพาหนะเดินทาง, คารถรับสง
สนามบิน 

4 คน 1 ครั้งๆละ  
 

 233,910  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 526,660  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือนและ
คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใช

สอยและ
วัสดุ 

คาสาธารณูปโภค ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. สงอาจารยในคณะเดินทาง
ไป แลกเปลี่ยนทางวิชาการ ทํา
วิจัยรวม ตามบันทึกขอตกลง
MOU ประชุม สัมมนา 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นเพ่ือ
หาขอตกลงทางวิชาการรวมกัน 

    101,000 
 

     101,000 
 

2. ดําเนินการประชุม สมัมนา
เชิงปฏิบัติการ  เพ่ือ
แลกเปลีย่นทางวิชาการ 
งานวิจัย ระหวางอาจารยและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
สถาบันการศึกษาตางประเทศ
ตาม MOU 

   7,200 56,850      64,050 

3. จัดสงนักศึกษาไปฝกงาน
ตางประเทศ 

    85,000      85,000 

4. ตอนรับคณะผูบริหารและ
คณาจารยท่ีมาเยือนตามบันทึก
ขอตกลงระหวางกัน 

    42,700      42,700 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือนและ
คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

5. สงบุคลากรไปศึกษา/อบรม 
ภาษาอังกฤษระยะสั้นใน
ตางประเทศ 

    233,910      233,910 

รวม    7,200 519,460      526,660 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434105501 1. สงอาจารยในคณะเดินทางไป 
แลกเปลีย่นทางวิชาการ ทําวิจัย
รวม ตามบันทึกขอตกลงMOU 
ประชุม สมัมนา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือหาขอตกลงทาง
วิชาการรวมกัน 

1040000 2202 5702020100 คาใชสอยและวัสด ุ  101,000 
 

   101,000 
 

142434105502 2. ดําเนินการประชุม สมัมนาเชิง
ปฏิบัติการ  เพ่ือแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ งานวิจัย ระหวางอาจารย
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
สถาบันการศึกษาตางประเทศตาม 
MOU 

1040000 2202 5702010100 คาตอบแทน 7,200      
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รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

    5702020100 คาใชสอยและวัสด ุ 36,100  20,750   
142434105503 3. จัดสงนักศึกษาไปฝกงาน

ตางประเทศ 
1040000 2202 5702020100 คาใชสอยและวัสด ุ   85,000  85,000 

142434105504 4. ตอนรับคณะผูบริหารและ
คณาจารยท่ีมาเยือนตามบันทึก
ขอตกลงระหวางกัน 

1040000 2202 5702020100 คาใชสอยและวัสด ุ 9,600   33,100 42,700 

142434105505 5. สงบุคลากรไปศึกษา/อบรม 
ภาษาอังกฤษระยะสั้นใน
ตางประเทศ 

1040000 2202 5702020100 คาใชสอยและวัสด ุ   233,910  233,910 

รวมท้ังสิ้น 52,900 101,000 339,660 33,100 526,660 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. บุคลากร นักศึกษา ไดเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ สรางเครือขายท้ังดานการจดัการเรียนการสอน การ

แลกเปลีย่นคณาจารย ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
2. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษาตางประเทศ 
3. ประชาสมัพันธหลักสูตรทุกหลักสตูรของคณะใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางยิ่งข้ึน   
4. ไดแนวปฏิบัติท่ีดีในการจดัการเรียนการสอน 
5.  

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 
11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 

12.1  ความสอดคลองกับแผนบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 12.1.1  นโยบายท่ี 4 สังคมและคณุภาพชีวิต 

          นโยบายยอยท่ี 4.1 การศึกษา 
      12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

 12.2.1  นโบยายท่ี1 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและยกระดับ
สูความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี 1 เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐานและยกระดบัสูความ
เปนเลิศเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมทองถ่ินและประเทศชาต ิ
12.3  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  

  12.3.1 องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
          ตัวบงช้ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

12.4   ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ประจาํป พ.ศ. 
2556 (ก.พ.ร) 

 12.4.1  มิติท่ี 1 : มิติดานประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัดที 3 : รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน 
       ภาษาตางประเทศ 
      12.5 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา   (สมศ.) 

 12.5.1  มาตรฐานท่ี 2 : การบรหิารจัดการศึกษา 
  ตัวบงช้ีท่ี 14 : การพัฒนาคณาจารย 
 
                 12.6 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 

  ตัวบงช้ีท่ี. 9 : อาจารยประจําทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละครัง้ 
  
13.  ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434105600  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑหองสาขาวิชา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 155,900 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน :คณะวิทยาการจัดการ                               ผูรับผิดชอบ :สาขาวิชา 8 สาขาวิชา 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาการจัดการ เปนหนวยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งประกอบดวยสาขาวิชา 
จํานวน 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการทองเท่ียว สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ซึ่งมีหนาท่ีในการ
จัดการเรียนการสอน งานวิจัย  งานบริการวิชาการ  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอ่ืน ๆ ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ของคณะวิทยาการจัดการ  และของมหาวิทยาลัย ปจจุบันสาขาวิชาตางๆของ คณะวิทยาการจัดการ ยังขาดแคลนครุภัณฑในการ
ปฏิบัติงานและการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน   

ดังน้ันเพ่ือใหสาขาวิชามีศักยภาพเพียงพอในการในการปฏิบัติงานตางๆ คณะจึงมีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑ เพ่ือ
นํามาใชในการปฏิบัติงานและใชในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละสาขาวิชาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือจัดหาครุภัณฑสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารยในสาขาวิชา 7 สาขาวิชา 

3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 อาจารยในสาขาวิชามคีรุภณัฑในการสนับสนุนการจดัการเรียนและการ

ปฏิบัติงาน 
90 รอยละ 

2 สาขาวิชามีครภุัณฑสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและและการปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน 

7 สาขาวิชา 
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2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  สาขาวิชาในคณะมีครภุณัฑเพียงพอกับอาจารยในสาขาวิชา และ สาขาวิชาจดัการเรียนการสอนและปฏิบัติงานไดมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน รอยละ 80 
2.2  อาจารยในสาขาวิชามีความพึงพอใจมากข้ึน รอยละ 80 

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
3.1  ดําเนินการแลวเสรจ็ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา: 6 เดือน วันเริ่มตน: 1 ต.ค. 2556 วันสิ้นสุด: 31 มี.ค. 2557    

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการ             
 - เครื่องปริ๊นเตอร             
 - เครื่องทําลายเอกสาร             
 - ตูจัดเก็บเอกสาร             
2 ครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส             
 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ             
 - กลองถายรูปดิจิตอล             
3 ครุภัณฑสาขาวิชาการตลาด             
 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ             
4 ครุภัณฑสาขาวิชาการบัญช ี             
 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ             
5 ครุภัณฑสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย             
 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ             
 - กลองถายรูปดิจิตอล             
6 ครุภัณฑสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ             
 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ             
7 ครุภัณฑสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ             
 - เครื่องปริ๊นเตอร             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 ครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการ  40,100         
 - เครื่องปริ๊นเตอร 1 ครั้ง    1 ครั้ง 15,000     
 - เครื่องทําลายเอกสาร 1 ครั้ง    1 ครั้ง 12,500     
 - ตูจัดเก็บเอกสาร 2 ครั้ง    2 ครั้ง 12,600     
2 ครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  23,400         
 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 ครั้ง    1 ครั้ง 18,000     
 - กลองถายรูปดิจิตอล 1 ครั้ง    1 ครั้ง 5,400     
3 ครุภัณฑสาขาวิชาการตลาด  18,000         
 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 ครั้ง    1 ครั้ง 18,000     
4 ครุภัณฑสาขาวิชาการบัญช ี  18,000         
 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 ครั้ง    1 ครั้ง 18,000     
5 ครุภัณฑสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย  23,400         
 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 ครั้ง    1 ครั้ง 18,000     
 - กลองถายรูปดิจิตอล 1 ครั้ง    1 ครั้ง 5,400     
6 ครุภัณฑสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  18,000         
 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 ครั้ง    1 ครั้ง 18,000     
7 ครุภัณฑสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  15,000         
 - เครื่องปริ๊นเตอร 1 ครั้ง    1 ครั้ง 15,000     

รวมท้ังสิ้น  155,900    155,900     
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 ครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการ         
 - เครื่องปริ๊นเตอร 1 เครื่อง 1 เครื่อง 15,000 บาท 15,000  
 - เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง 1 เครื่อง 12,500 บาท 12,500  
 - ตูจัดเก็บเอกสาร 2 ตู 2 ตู 6,300 บาท 12,600  
2 ครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกส 
        

 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 เครื่อง 1 เครื่อง 18,000 บาท 18,000  
 - กลองถายรูปดิจิตอล 1 เครื่อง 1 เครื่อง 5,400 บาท 5,400  
3 ครุภัณฑสาขาวิชาการตลาด         
 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 เครื่อง 1 เครื่อง 18,000 บาท 18,000  

4 ครุภัณฑสาขาวิชาการบัญช ี         
 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 เครื่อง 1 เครื่อง 18,000 บาท 18,000  
5 ครุภัณฑสาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 
        

 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 เครื่อง 1 เครื่อง 18,000 บาท 18,000  
 - กลองถายรูปดิจิตอล 1 เครื่อง 1 เครื่อง 5,400 บาท 5,400  
6 ครุภัณฑสาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ธุรกิจ 
        

 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 เครื่อง 1 เครื่อง 18,000 บาท 18,000  
7 ครุภัณฑสาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
        

 - เครื่องปริ๊นเตอร 1 เครื่อง 1 เครื่อง 15,000 บาท 15,000  
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 155,900  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

ครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการ            
- เครื่องปริ๊นเตอร       15,000    15,000 
- เครื่องทําลายเอกสาร       12,500    12,500 
- ตูจัดเก็บเอกสาร       12,600    12,600 
ครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส 

           

- เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ       18,000    18,000 
- กลองถายรูปดิจิตอล       5,400    5,400 
ครุภัณฑสาขาวิชาการตลาด            
- เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ       18,000    18,000 
ครุภัณฑสาขาวิชาการบัญช ี            
- เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ       18,000    18,000 
ครุภัณฑสาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 
           

- เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ       18,000    18,000 
- กลองถายรูปดิจิตอล       5,400    5,400 
            

รวม            
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

ครุภัณฑสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

           

- เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ       18,000    18,000 
ครุภัณฑสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

           

- เครื่องปริ๊นเตอร       15,000    15,000 
รวม       155,900    155,900 
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9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

 ครุภณัฑสาขาวิชาการจัดการ           
142434105601  1040000 2203 8329002100 - เครื่องปริ๊นเตอร  15,000    15,000 
142434105602  1040000 2203 8320036100 - เครื่องทําลายเอกสาร  12,500   12,500 
142434105603  1040000 2203 8320006600 - ตูจัดเก็บเอกสาร  6,300   6,300 

  1040000 2203 8320006700 - ตูจัดเก็บเอกสาร  6,300   6,300 
 ครุภณัฑสาขาวิชาการจัดการ 

โลจสิติกส 
         

142434105600  1040000 2203 8329001900 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ  18,000   18,000 
142434105600  1040000 2203 8323009400 - กลองถายรูปดิจิตอล  5,400   5,400 

 ครุภณัฑสาขาวิชาการตลาด          
142434105600  1040000 2203 8329001A00 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ  18,000   18,000 

 ครุภณัฑสาขาวิชาการบัญชี          
142434105600  1040000 2203 8329001B00 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ  18,000   18,000 

 ครุภณัฑสาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

         

142434105600  1040000 2203 8329001C00 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ  18,000   18,000 
142434105600  1040000 2203 8323009500 - กลองถายรูปดิจิตอล  5,400   5,400 

 ครุภณัฑสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

         

142434105600  1040000 2203 8329001D00 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ  18,000   18,000 
 ครุภณัฑสาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
         

142434105600  1040000 2203 8329002200 - เครื่องปริ๊นเตอร  15,000   15,000 
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รวมท้ังสิ้น  155,900   155,900 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
สาขาวิชามีครภุัณฑในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารยในสาขาวิชา และสาขาวิชา สามารถจดัการเรยีนการสอนแล

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 
11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
 11.2.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยในสาขาวิชา 
 11.2.2 จัดซื้อ  จัดจาง  และเบิกจายภายเปนไปตามแผนการใชจาย การลงการเบิกจายงบประมาณตามแผน 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
12.1  ความสอดคลองกับแผนบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

12.1.1 นโยบายท่ี 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
12.2  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

12.2.1 องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
      ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณ การศึกษา และสภาพแวดลอมการเรยีนรู 
 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 
(ก.พ.ร.) 

12.5.1 มิติภายใน:  การประเมินประสิทธิภาพ 
         ตัวช้ีวัดท่ี 7.1 :  รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณตามแผน 

 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 
เคร่ืองพร้ินเตอร
เลเซอรขาวดํา 

2 เคร่ือง 15,000 30,000 ความเร็วในการพิมพ ขาว-ดํา25 แผนตอนาที 
(25ppm) 

     ความละเอียดในการพิมพ600x600 dpi (สูงสุด
ถึง 1200 dpi effective mode) 

     โปรเซสเซอร400 MHz 
     หนวยความจํา32MB Standard / 32MB Max. 
     ความเร็วในการพิมพแผนแรก7 วินาที 
     รองรับปริมาณการพิมพ8,000 แผนตอเดือน 
     ภาษาเครื่องพิมพHost-based printing, HP 

PCL 5e  
     ถาดรับกระดาษ (เขา)250 แผน 
     ถาดรับกระดาษเอนกประสงค10 แผน 
     ถาดรับกระดาษ (ออก)150 แผน (ควํ่า - Face 

Down) 
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ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

     พิมพสองหนา (Duplex Printing)อัตโนมัติ
(Automatic / Standard)  

     รองรับกระดาษขนาดA4; A5; A6; B5; 
postcards; envelopes (C5, DL, B5) 

     การเช่ือมตอ (Connectivity) Hi-Speed USB 
2.0 port, 10/100 Ethernet networking  

     ขนาดและนํ้าหนัก387x284x246 มม. / 7 กก. 
2 เคร่ืองทําลายเอกสาร 1 เคร่ือง 12,500 12,500 ชองใสเอกสารกวาง 26 ซม. 

     ทําลายเอกสารไดครั้งละ 15-17 แผน (กระดาษ 
A4 70 แกรม) 

     ทําลายเอกสารเปนเสน4X38 มม. 
     ทําลายแผน CD ไดครั้งละ 1 แผน  
     ชองใสเอกสารและชองใส CD แยกชอง 
     ขนาดแผน CD ท่ีทําลาย 30 มม 
     เครื่องถอยหลังอัตโนมัติเมื่อกระดาษติดและกด

ดวยมือ 
     มีสัญญาณเตือนกระดาษเต็มถัง 
     ความเร็วในการทําลาย 3.8 เมตร/นาที 
     ถังบรรจุกระดาษได 33 ลิตร 
     ทําลายลวดเย็บกระดาษเบอร 10 ได 

3 ตูเหล็ก 1 ตู 6,300 6,300 ตูเหล็กบานเลื่อนชนิดสูงใส (แนวตัง้) 
     ขนาด 91.4*45.7*182.9 ซม. 
4 ตูเหล็ก 1 ตู 6,300 6,300 ตูเหล็กบานเลื่อนชนิดสูงทึบ (แนวตั้ง) 
      ขนาด 91.4*45.7*182.9 ซม. 
5 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 5 เคร่ือง 18,000 90,000 มาตรฐานฯ 

     Processor : Intel Core 13 2120 3.30GHz 
LGA 1155 3MB L3 SC 

     Mainboard : 1155 GIGABYTE H77M-D3H, 
Chipset Intel H77 

     Sound : Onboard 
     Lan : Gigabit LAN Onboard 
     Graphic : ASUS GT630 
     Harddisk : Seagate 1TB. SATA 7200 rpm. 
     RAM : RAM 8 GB. PC DDR3/1600 

KINGSTON 
     CD ROM : ASUS DVD-RW Super Multi 

Internal Drive 
     Case : ATX Case Power Supply 480watts. 
     KB&Mouse : Microsoft Keyboard & 

Optical Mouse PS/2 
     Monitor : LED 19.5"  
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ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

6 ครุภัณฑกลองดิจิตอล 2 เคร่ือง 5,400 10,800 กลองดิจิตอลความละเอียด 16.1 ลานพิกเซล 
หนาจอ 2.7 น้ิว  
ซูมออฟติคอล 10 เทา  
เลนส G  
นํ้าหนัก 142 กรัม  
ถายพาโนรามา 360 องศาในชอทเดียว  
Picture effect 4แบบ 

รวม 155,900  
 
142434105700  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเคร่ืองเสียงสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

 โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลงัคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 20,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ                          ผูรับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

งานกิจกรรมนักศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาและเสริมสรางบุคลิกภาพของนักศึกษา ใหมีความสมบูรณท้ังทาง
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เพ่ือนําไปสูการประกอบอาชีพและการเปนคนดีของสังคม แตท้ังน้ี กิจกรรมนักศึกษาเปนสิ่งท่ี
ควบคูกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังน้ันกิจกรรมนักศึกษา ไมวาจะ  เปนกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือ
กิจกรรมนอกหลักสูตร นับเปนการใหการศึกษาแกนักศึกษาและชวยใหนักศึกษาไดรับความรู ประสบการณ  ทักษะในการทํางาน และ
การดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และมีความสุข 

คณะวิทยาการจัดการ มองเห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ท้ังกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตร  ประกอบกับในการดําเนินงานจัดกิจกรรมตางๆของคณะ จําเปนตองมีวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ
เครื่องเสียง เพ่ือใชในการประชาสัมพันธ และดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา  ซึ่งการจัดกิจกรรมตางๆของคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ท่ีผานจะมีคาใชจายจากการเชาเครื่องเสียงจากภายนอก  
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ดังน้ันเพ่ือเปนการสนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆของคณะ คณะวิทยาการจัดการจึงมีความจําเปนตองจัดซื้อ
ครุภัณฑเครื่องเสียง เพ่ือใชในการดําเนินการจัดกิจกรรมใหนักศึกษา อีกท้ังยังเปนการลดคาใชจายในการเชาเครื่องเสียงจากภายนอก
มาดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆของคณะ และเพ่ือใหการจัดกิจกรรมของฝายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัด เกิดการประสิทธิภาพอยางสูงสุด  
 
 
2. วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือจัดซื้อเครื่องเสียงพรอมอุปกรณสําหรับใชในงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
2.  เพ่ือใชในการสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 เครื่องเสยีง 1 เครื่อง 
    

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  นักศึกษามีครุภัณฑเครื่องเสียง ในการปฏิบัติงานของกิจการนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 80 
2.2  คณะวิทยาการจดัการมเีครื่องเสียงท่ีสามารถนํามาใชในการดาํเนินกิจกรรมตางๆ รอยละ 80 
2.3  ระดับความสําเรจ็ของระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน 

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
3.1  ดําเนินการตามแผนทุกกิจกรรม 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ             
 - จัดซื้อเครื่องเสียง             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดั
บ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ           
 - จัดซื้อเครื่องเสียง 1 ครั้ง 20,000   1 20,000     

            
รวมท้ังสิ้น  20,000    20,000     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ         
 งบลงทุน         
 - จัดซื้อเครื่องเสียง 1 ชุด  1 ชุดๆละ 20,000 บาท 20,000  
          
          

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 20,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือนและ
คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ       20,000     
เคร่ืองเสียง            

            
รวม       20,000     

 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434105701 เครื่องเสยีง 1040000 2203 8322038200 เครื่องเสยีง  20,000    20,000 
            

รวมท้ังสิ้น  20,000   20,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
คณะวิทยาการจัดการ ประชาสัมพันธการดําเนินการจัดกิจกรรม และจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
 11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80  
 11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80  
 11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80  
11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
 11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 
  

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
1.  ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ยุทธศาสตรท่ี .4..: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 

2.  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2555 – 2558) : นโยบายท่ี 4 : นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต  
2.2. ความสอดคลองกับกรอบแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2558 ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตใหบรรลุ

ตามคณุสมบัติของบัณฑติท่ีพึงประสงคและพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ ตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาต ิ
2.3. ความสอดคลองกับองคประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

2.3.1 องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
              ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณ การศึกษา และสภาพแวดลอมการเรยีนรู 

2.3.2 องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 ระบบละกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

2.4. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประมาณผลการปฎิบัติราชการตามคาํรับรองการปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ. 
2556  (ก.พ.ร) 

2.4.1 มิติภายใน:  การประเมินประสิทธิภาพ 
2.4.2 ตัวช้ีวัดท่ี 7.1 :  รอยละความสาํเรจ็ของการเบิกจายงบประมาณตามแผน 
2.4.3  

13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 ครุภณัฑเครื่องเสียง 1 ชุด 20,000 มาตรฐานฯ  
     ครุภัณฑเคร่ืองเสียง ประกอบดวย 
     Power Mix NTS PMX-802 
     Power Output (stereo 8Ω /ch) 150w 
     Power Output (stereo 4Ω /ch) 250w 
     Power Requirement Ac 220v 
     Power Consumption 650w 
     Parametric EQ : High+/-15 dB, 10KHz 
     ตูลําโพง 15” NPE พรอมขาตั้ง FQ-400 
     Frequency Response – 45Hz – 20KHz 
     Sensitivity 97dB +/- 2dB (1 dB/1m) 
     PEAK POWER 800 W IMPEDANCE 8 OHMS 
      
      

รวม 20,000  
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142434105800  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

 โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 40,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ                          ผูรับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาการจัดการ เปนหนวยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีหนาท่ีในการจัดการเรียนการ
สอน และใหบริการนักศึกษาสาขาวิชาตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนของคณะมีบางรายวิชาท่ีนักศึกษาตองฝกปฏิบัติจริง  เชน 
รายวิชาสัมมนา ทําใหนักศึกษาตองขอยืมวัสดุ และอุปกรณตางท่ีสํานักงานคณบดี เชน แกวนํ้า แกวกาแฟ รวมถึงอุปกรณเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ซึ่งปจจุบันสํานักงานคณบดีมีเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ท่ีใชในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน รวมถึงการใชในการจัดประชุม และการจัดกิจกรรมตางๆ ของคณะอยูจํานวน 2 เครื่อง ซึ่งมีสภาพเกาและไม
คุมคากับการซอมแซม  

คณะวิทยาการจัดการจึงมีความจําเปนตองดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เพ่ือใชในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงใชในการจัดประชุม และการจัดกิจกรรมตางๆ ของคณะ เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน 
การจัดประชุม และการจัดกิจกรรมตางๆของคณะ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ 
2.  เพ่ือสนับสนุนการจัดประชุมของคณะ 
3.  เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะ 

 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จัดซื้อเครื่องมลัตมิีเดยีโปรเจคเตอร 2 เครื่อง 
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2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
คณะวิทยาการจัดการมีครุภณัฑเครื่องมัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การประชุม 
และการจัดกิจกรรมของคณะ  ทําใหการจัดเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน รอยละ 80 

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ครุภัณฑเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร             
 จัดซื้อครภุัณฑเครื่องมลัติมเีดียโปรเจคเตอร             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ครุภัณฑเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร           
 จัดซื้อครภุัณฑเครื่องมลัติมเีดียโปรเจคเตอร 2 เครื่อง 40,000   1 40,000     

            
รวมท้ังสิ้น  40,000    40,000     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 ครุภัณฑเคร่ืองมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร 
        

 จัดซื้อครภุัณฑเครื่องมลัติมเีดีย
โปรเจคเตอร 

2 เครื่อง 1 เครื่องๆละ 20,000 บาท 40,000  

          
          
          

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 40,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือนและ
คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

ครุภัณฑเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร 

      40,000    40,000 

จัดซื้อครภุัณฑเครื่องมลัติมเีดีย
โปรเจคเตอร 

           

            
รวม       40,000    40,000 

 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434105800 จัดซื้อครภุัณฑเครื่องมลัติมเีดีย
โปรเจคเตอร 

1040000 2203 8323039400 ครุภณัฑ  40,000    40,000 

            
รวมท้ังสิ้น  40,000   40,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
คณะวิทยาการจัดการ มีครุภณัฑเครื่องมัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร ในการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน           

การประชุม และกิจกรรมตางๆของคณะ  

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 
11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
 11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80  
 11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80  
 11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80  
11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
 11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
  

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
1.  ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ยุทธศาสตรท่ี 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม ความสอดคลองเชิง

ยุทธศาสตร 
2.5. ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดนิ (พ.ศ.2555 – 2558) : นโยบายท่ี 4 : นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต  
2.6. ความสอดคลองกับกรอบแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2558 ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตใหบรรลุ

ตามคณุสมบัติของบัณฑติท่ีพึงประสงคและพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ ตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาต ิ
2.7. ความสอดคลองกับองคประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

2.3.3 องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
              ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณ การศึกษา และสภาพแวดลอมการเรยีนรู 

2.8. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประมาณผลการปฎิบัติราชการตามคาํรับรองการปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2556  (ก.พ.ร) 
2.4.4 มิติภายใน:  การประเมินประสิทธิภาพ 
2.4.5 ตัวช้ีวัดท่ี 7.1 :  รอยละความสาํเรจ็ของการเบิกจายงบประมาณตามแผน 

 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 
เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร 

2 เคร่ือง 20,000 20,000 คุณสมบัติ 

     ความสวาง (ANSI Lumens) 2700 
     ความละเอียด(pixel) 1024*768 (XGA) 
     คา Contrast เทากับ 3000 
     ขนาดภาพ(น้ิว) 40-300 
     ขนาดเครื่อง(มม.) H/W/D : 70x248x235 
     นํ้าหนัก 2.17kg 
     การรับประกัน ตัวเครื่อง 5 ป หลอดภาพ 6 

เดือน 
     จอรับภาพแบบแขวน มือดึง ขนาด70” 
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142434105900  โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติงาน อาคาร 41                   
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

 โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
วงเงินงบประมาณ: 200,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ                          ผูรับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 
  คณะวิทยาการจัดการ  รับผิดชอบดูแลและการใชประโยชน อาคาร 41   ซึ่งภายในอาคารประกอบดวยตาง ๆ เชน
หองหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสํานักงาน หองพักอาจารย และหองประชุมตาง ๆ  ซึ่งใน  จัดสรรหองยึดหลักการเพ่ือการใช
ประโยชนในการจัดการเรียนการสอน จัดประชุม จัดอบรม จัดสัมมนา  ของบุคลากร นักศึกษา ในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ และ
บุคลากรหรือนักศึกษาท่ีสังกัดคณะอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัยท่ีมาขอใชบริการเพ่ือจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดการเรียนการสอน
ใหกับนักศึกษา รวมท้ังใหบริการทางวิชาการกับบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีมาขอใชบริการดวย  ซึ่งหองท่ีจัดสรรเปนหองสํานักงานคณบดี 
หองผูบริหารในระดับคณะน้ันยังไมเหมาะสมในการใชประโยชน  เน่ืองจากลักษณะภายในของอาคารออกแบบไวเปนหองสําหรับ
จัดการเรียนการสอนเทาน้ัน และสืบเน่ืองจากท่ีมีปญหาอุทกภัยนํ้าทวมในป พ.ศ.2554  มหาวิทยาลัยมีนโยบายไมใหจัดหองสํานักงาน
ตาง ๆ ในช้ันลางของอาคารเพ่ือปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดจากนํ้าทวมไดอีก  คณะจึงมีความจําเปนตองปรับปรุงหองเพ่ือใหมีความ
พรอม และรูปแบบท่ีเหมาะสมตามกิจกรรมในการใชงานหองสํานักงานคณบดี และหองผูบริหารระดับคณะ  ซึ่งจะสงผลใหคณะ
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ทําใหบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการอ่ืน ๆ 
มีความพึงพอใจสูงข้ึน    
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือปรับปรุงหองสํานักงานคณบดี และหองผูบริหารระดับคณะ ภายในอาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ  ใหมีความพรอม
และเหมาะสมในการใชงาน 

2. เพ่ือรองรับการใหบริการของนักศึกษา และบุคลากรท่ีมาติดตอราชการใหเกิดความพึงพอใจ รอยละ 80 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1. ปรับปรุงหองสํานักงานคณบดี หองผูบริหารระดับคณะ  ภายในอาคาร 41  

จํานวน 2 หอง  เพ่ือใชเปนหองในการปฏิบัติงานและการใหบริการของสํานักงาน
คณบดี และหองของผูบริหารระดบัคณะ ในการปฏิบัติงานและการติดตอของผุ
บริหาร 

 
 
 
2  

 
 
 

หอง 

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
      คณะวิทยาการจัดการ มีหองสํานักงานคณบดี และหองผูบริหารระดับคณะ จํานวน 2 หอง ท่ีรองรับการ 

ปฏิบัติงานและการใหบริการกับนักศึกษาและคณาจารยท่ีมาติดตอสอบถาม ไดรอยละ 100 
   

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
3.1  ปรับปรุงแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาในแผนการดําเนินงาน 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 มีนาคม 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

จัดการ จํานวน  1  งาน 
            

2. ปรับปรุงหองผูบริหารระดับคณะ จํานวน 1 งาน             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 ปรับปรุงหองสํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 1 หอง 100,000   1 หอง 100,000     
2. ปรับปรุงหองผูบริหารระดับคณะ  1 หอง 100,000   1 หอง 100,000     

            
รวมท้ังสิ้น  200,000    200,000     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 ปรับปรุงหองสํานักงานคณบดี 

คณะวิทยาการจัดการ  
        

 งบลงทุน       100,000  
 1.1 งานปรับปรุงหองสํานักงาน

คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
  
1 

 
หอง. 

 
1 

 
งาน 

 
100,000 

 
บาท 

 
100,000 

 

          
2. ปรับปรุงหองผูบริหารระดับคณะ 1 หอง 1 งาน 100,000 บาท 100,000  
 งบลงทุน       100,000  
 2.1 ปรับปรุงหองผูบริหารระดับ

คณะ  
 
1 

 
หอง 

 
1 

 
งาน 

 
100,000 

 
บาท 

 
100,000 

 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 200,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 232 
 
8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือนและ
คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. ปรับปรุงหองสํานักงาน
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

         
100,000 

   
100,000 

2. ปรับปรุงหองผูบริหาร
ระดับคณะ  

        
100,000 

   
100,000 

            
รวม         200,000   200,000 

 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434105901 1. ปรับปรุงหองสํานักงาน
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

1040000 2203 8360001300 ท่ีดินและสิ่งกอสราง  100,000   100,000 

142434105902 2. ปรับปรุงหองผูบริหาร
ระดับคณะ  

1040000 2203 8360001400 ท่ีดินและสิ่งกอสราง  100,000   100,000 

รวมท้ังสิ้น  200,000   200,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. คณะวิทยาการจัดการมีหองสํานักงานคณบดี หองผูบริหารระดบัคณะ ท่ีมรีูปแบบท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการกับนักศึกษาและบุคลากร 
 2. นักศึกษาและบุคลากรท่ีมาติดตอสํานักงานคณบดี และติดตอผูบรหิาร มีความพึงพอใจสูงข้ึน 
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
 11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
 11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
 11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
 11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ 
  

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
1.  ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ยุทธศาสตรท่ี .4..: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 

2.  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1  ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2555 – 2558) : นโยบายท่ี 4 : นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต  
2.2  ความสอดคลองกับกรอบแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2558 ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลติบัณฑติใหบรรลุ
ตามคณุสมบัติของบัณฑติท่ีพึงประสงคและพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ ตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและ
ประเทศชาต ิ
2.3  ความสอดคลองกับองคประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
              ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณ การศึกษา และสภาพแวดลอมการเรยีนรู 

 - 
2.4  ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประมาณผลการปฎบัิติราชการตามคํารับรองการปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2556  (ก.พ.ร) 

มิติภายใน:  การประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ี 7.1 :  รอยละความสาํเรจ็ของการเบิกจายงบประมาณตามแผน 

 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
1010100  สํานักงานอธิการบดี กองกลาง 
142434202000  งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: 4. การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือตอบสนอง

ตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา   

2. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. รอยละผูสําเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. รอยละผูสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร,งบดําเนินงาน,งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 38,828,839  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : กองกลาง                                             ผูรับผิดชอบ : นางสุนทรี  โพธิกุล 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
 พัฒนาทองถ่ิน มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแก
สังคม เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลางมีหนาท่ีสนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยคือ 

 1.  สนับสนุนการใหการศึกษาและผลิตบัณฑติ 
 2.  สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
 3.  สนับสนุน รวมมือและใหบริการทางวิชาการ 
 4.  สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5.  สนับสนุนการเสรมิสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน 
 6.  สนับสนุนการผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.  สนับสนุนการประสานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
 8.  สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
 9.  สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ

 
2. วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2.  เพ่ือสงเสรมิกระบวนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัตริาชการ 
3.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนงใหมีศักยภาพสูงสุด 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนลูกจาช่ัวคราว 148 อัตรา 
1.2 จํานวนวัสดุอุปกรณและการเรียนการสอนสาํหรับบุคลากร 350 คน 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 85 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
รอยละการเบิกจายงบประมาณทันตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา.....12......เดือน วันท่ี...1.....เดือน..ตุลาคม....ป.2556    ถึง วันท่ี..30..เดือน..กนัยายน..ป..2557.  

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานบริหารจดัการมหาวิทยาลยั  38,828,839         
 งบบุคลากร           
  - คาจางช่ัวคราว  9,719,472.-  2,429,868.-  2,429,868.-  2,429,868.-  2,429,868.- 
 งบดําเนินงาน           
  - คาตอบแทน  1,224,580.-  477,580.-  249,000.-  249,000.-  249,000.- 
  - คาใชสอยและวัสด ุ  16,939,737  4,234,934.-  4,234,934.-  4,234,934.-  4,234,935.- 
  - คาสาธารณปูโภค  10,945,050  2,736,262.-  2,736,262.-  2,736,262.-  2,736,264.- 

รวมท้ังสิ้น  38,828,839  9,878,644.-  9,650,064.-  9,650,064.-  9,650,067. 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย   
 1.1 งบบุคลากร 9,719,472.-  
 คาจางช่ัวคราว       9,719,472.-  
 สายวิชาการ       1,246,800.-  
    - คณะครุศาสตร 1 อัตรา 12 เดือน 20,780 บาท 249,360.-  
    - คณะมนุษยศาสตร 4 อัตรา 12 เดือน 20,780 บาท 997,440.-  
 สายสนับสนุนวิชาการ       8,472,672.-  
    - สํานักงานอธกิารบดี         
         * ปวส ,ปวช. 13 อัตรา 12 เดือน 9,672 บาท 1,508,832.-  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

         * ตํากวา ปวช. 29 อัตรา 12 เดือน 6,864 บาท 2,388,672.-  
    - คณะครุศาสตร         
         * ปวส ,ปวช. 1 อัตรา 12 เดือน 9,672 บาท 116,064.-  
         * ตํากวา ปวช. 6 อัตรา 12 เดือน 6,864 บาท 494,208.-  
    - คณะมนุษยศาสตรฯ         
         * ปวส ,ปวช. 1 อัตรา 12 เดือน 9,672 บาท 116,064.-  
         * ตํากวา ปวช. 7 อัตรา 12 เดือน 6,864 บาท 576,576.-  
    - คณะวิทยาการจัดการ         
         * ตํากวา ปวช. 2 อัตรา 12 เดือน 6,864 บาท 164,736.-  
    - คณะวิทยาศาตรฯ         
         * ปวส ,ปวช. 1 อัตรา 12 เดือน 9,672 บาท 116,064.-  
         * ตํากวา ปวช. 7 อัตรา 12 เดือน 6,864 บาท 576,576.-  
    - สถาบันอยุธยาศึกษา         
         * ปวส ,ปวช. 1 อัตรา 12 เดือน 9,672 บาท 116,064.-  
         * ตํากวา ปวช. 2 อัตรา 12 เดือน 6,864 บาท 164,736.-  
    - สํานักวิทยบริการฯ         
         * ปวส ,ปวช. 12 อัตรา 12 เดือน 9,672 บาท 1,392,768.-  
         * ตํากวา ปวช. 9 อัตรา 12 เดือน 6,864 บาท 741,312.-  
 1.2 งบดําเนินงาน 29,109,367-  
 1.2.1 คาตอบแทน       1,224,580.-  
 คาตอบแทนพิเศษอาจารยชาวตางชาติ 11 อัตรา 1 เดือน 20,780 บาท 228,580.-  
 คาตอบแทนผูบรหิารท่ีไมใชขาราชการ   12 เดือน 58,000 บาท 696,000.-  
 คาวิชาชีพวิศวกร 5 อัตรา 12 เดือน 5,000 บาท 300,000.-  
 1.2.2 คาใชสอยและวัสด ุ       16,939,737.-  
   (1) คาจางเหมาบริการ       9,135,746.-  
      - คาบริการรักษาความปลอดภัย 1 งาน 12 เดือน 484,913 บาท 5,818,956.-  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

      - คาบริการรักษาความสะอาด 1 งาน   2,956,790 บาท 2,956,790.-  
      - คาเก็บขยะ 1 งาน 12 เดือน 30,000 บาท 360,000.-  
   (2) คาเบ้ียประกันสังคม   12 เดือน 37,695 บาท 452,340.-  
   (3) เงินสมทบกองทุนสํารอง เลี้ยงชีพ   12 เดือน 65,276 บาท 783,312.-  
   (4) คาเชาบาน ชาวตางชาติ 5 อัตรา 12 เดือน 8,000 บาท 480,000.-  
   (5) เงินคืนคาหนวยกิต       100,000.-  
   (6) คาธรรมเนยีมสําหรับการจางอาจารยชาวตางชาติ       60,000.-  
      - คาธรรมเนียมการยื่นคําขอ / ตอใบอนุญาตทํางาน (Workpermit) 12 อัตรา 1 ครั้ง 100 บาท 1,200.-  
      - คาธรรมเนียมการขอ / ตอใบอนุญาตทํางาน (Workpermit) 12 อัตรา 1 ครั้ง 3,000 บาท 36,000.-  
      - คาธรรมเนียมการยื่นคําขออยูตอ (Visa) 12 อัตรา 1 ครั้ง 1,900 บาท 22,800.-  
    (7) คาลิขสิทธ์ิ SAP 1 งาน     400,000.-  
    (8) คาออกแบบอาคารศิลปกรรม 1 งาน     2,650,000.-  
    (9) คาออกแบบอาคารครุศาสตร 1 งาน     900,000.-  
    (10) คาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ   12 เดือน 164,861.58 บาท 1,978,339.-  
 2.2 คาสาธารณูปโภค (คานํ้า คาไฟฟา คาโทรศัพท คาอากรไปรษณยี)   12 เดือน   10,945,050.-  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 38,828,839  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือน
และคาจาง

ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอยและ

วัสดุ 
คา

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

งานบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยั 

 9,719,472.-  1,224,580.- 16,855,737.- 10,945,050.-     38,828,839.- 

รวม  9,719,472.-  1,224,580.- 16,855,737.- 10,945,050.-     38,828,839.- 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434102001 คาจางบุคลากร 1010100 2101 5701010200 เงินเดือนและคาจาง 2,429,868 2,429,868 2,429,868 2,429,868 9,719,472 
 คาตอบแทน 1010100 2102 5702010200 ตอบแทน 477,580 249,000 249,000 249,000 1,224,580 
 คาใชสอยและวัสด ุ 1010100 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 4,234,934 4,234,934 4,234,934 4,234,935 16,939,737 
 คาสาธารณูปโภค 1010100 2102 5702030200 คาสาธารณูปโภค 2,736,262 2,736,262 2,736,262 2,736,264 10,945,050 

รวมท้ังสิ้น 9,878,644 9,650,064 9,650,064 9,650,067 38,828,839 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การปฏิบัติงานของบุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานกําหนดตําแหงท่ีสูงสุด  

2. กระบวนการปฏิบัติงานสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัตริาชการ. 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 แบบประเมินผูเขารับการอบรม 
11.2.2 คูมือการสรางแนวปฏิบัติท่ีดีดานการประกันคณุภาพการศกึษาตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
11.2.3 การบันทึกขอมูล โดยการใชแบบรายงานผลการดาํเนินงาน 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 

 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
นโยบายท่ี 1 : สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและยกระดับความเปน

เลิศเพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรท่ี1 : เสริมสรางศักยภาพทางการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งทางวิชาการ 
กลยุทธท่ี 1 : เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมคีุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความเปนเลิศ 

เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

  12.3.1   องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
             ตัวบงช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
  12.3.2 องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ. 
             ตัวบงช้ี 7. ภาวะผูนําสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
             ตัวบงช้ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
             ตัวบงช้ี 7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ 
             ตัวบงช้ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
  12.3.3 องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
             ตัวบงช้ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  12.3.4 องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
             ตัวบงช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

12.4  ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 
 12.4.1 มิติท่ี 3  :  มิติดานประสิทธิภาพการปฏบัิตริาชการ 
  ตัวช้ีวัดท่ี 6:  รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผน 

  ตัวช้ีวัดท่ี 7:  รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 
12.5  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 12.5.1 มาตรฐานท่ี 5:  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบงช้ีท่ี 12:  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน 
  ตัวบงช้ีท่ี 13:  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีสถาบัน 
  ตัวบงช้ีท่ี 14:  การพัฒนาคณาจารย 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 241 
 

142434202100  งานบริหารจัดการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: 4. การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือตอบสนอง

ตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา   

2. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. รอยละผูสําเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. รอยละผูสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 1,807,200  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : สํานักงานสภามหาวิทยาลัย                          ผูรับผดิชอบ : นางสุนทรี  โพธิกุล 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ทําการสอน  วิจัย  ใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือให
บรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลางมีหนาท่ีสนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย 

ตามโครงสรางและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2555 ใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสวนราชการภายในสํานักงานอธิการบดี มี
ฐานะเทียบเทากอง โดยใชอัตรากําลังในงานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  

ดังน้ันเพ่ือใหงานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีหนาท่ีเปนธุรการของสภามหาวิทยาลัย ใหการ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับสภามหาวิทยาลัย ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว ในการบริหาร
จัดการของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยน้ัน มีความจําเปนเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชงบประมาณไปในการดําเนินการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
ซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน ติดตอประสานงาน ท้ังทางโทรศัพท และการอํานวยความสะดวกใหกับผูทรงคุณวุฒิ  รวมไปถึงการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ในดานตาง ๆ เพ่ือตอบสนองเปาประสงคของการปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการบริหารงานกิจการคณะกรรมการ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนภารกิจ
และพันธกิจของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับสภามหาวิทยาลัย ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว 

2. เพ่ือใหการปฏิบัติการรวมกัน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับสภามหาวิทยาลัย ท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือใหการบริหารงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการเปนไปตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของราชการ 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดรถรับสงกรรมการผูทรงคณุวุฒิ 12 เดือน 
1.2 จัดใหมีการประชุมของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย 12 เดือน 
1.3 จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 4 คน 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. คณะกรรมการ ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ พึงพอใจในการรับบริการจากสํานักงานสภามหาวิทยาลัยคิดเปนรอยละ 85 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. การดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบตลอดปงบประมาณ 2557 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา.....12......เดือน วันท่ี...1.....เดือน..ตุลาคม....ป.2556    ถึง วันท่ี..30..เดือน..กนัยายน..ป..2557.  

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งานบริหารจัดการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานบริหารจดัการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย           
  - คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย  1,436,400  359,100.-  359,100.-  359,100.-  359,100.- 
  - คาใชสอยและวัสด ุ  370,800  92,700.-  92,700.-  92,700.-  92,700.- 

รวมท้ังสิ้น  1,807,200.-  451,800.-  451,800.-  451,800.-  451,800.- 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
(เดือน) 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย   
 1.1 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย       1,807,200-  
 1.1.1 คาตอบแทน       1,436,400.-  
   (1) การประชุมสภามหาวิทยาลยั   12 ครั้ง   513,600.-  
   (2) การประชุมคณะกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย   12 ครั้ง   228,000.-  
   (3) การประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ   12 ครั้ง   112,800.-  
   (4) การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ   12 ครั้ง   103,200.-  
   (5) การประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)   12 ครั้ง   147,600.-  
   (6) การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย   12 ครั้ง   96,000.-  
   (7) การประชุมคณะกรรมการประเมินสภามหาวิทยาลัย   12 ครั้ง   84,000.-  

 
  (8) การประชุมคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและ
คณบด ี

  12 ครั้ง   82,800.- 
 

   (9) การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง   12 ครั้ง   68,400.-  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
(เดือน) 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 1.1.2 คาใชสอยและวัสด ุ       370,800.-  
    (1) คาพาหนะสําหรับการประชุมของสํานักงานอธิการบด ี   12 เดือน   240,000.-  
    (2) คาใชสอยและวัสดุสําหรับการประชุมของสาํนักงานอธิการบด ี   12 เดือน   130,800.-  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,807,200.-  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 

     

8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

งานบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 

   1,436,400.- 370,800.-      1,807,200.- 

 รวม     1,436,400.- 370,800.-      1,807,200.- 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434102101 คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั 

1010100 2102 5702010200 ตอบแทน 359,100 359,100 359,100 359,100 1,436,400 

142434102102 คาใชสอยและวัสด ุ 1010100 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 92,700 92,700 92,700 92,700 370,800 
รวมท้ังสิ้น 451,800 451,800 451,800 451,800 1,807,200 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การปฏิบัติงานของบุคลากรมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานกําหนดตําแหงท่ีสูงสุด  

2. กระบวนการปฏิบัติงานสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัตริาชการ. 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 แบบประเมินผูเขารับการอบรม 
11.2.2 คูมือการสรางแนวปฏิบัติท่ีดดีานการประกันคณุภาพการศึกษาตามเกณฑของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
11.2.3 การบันทึกขอมูล โดยการใชแบบรายงานผลการดาํเนินงาน 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 

 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
นโยบายท่ี 1 : สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและยกระดับความเปน

เลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรท่ี1 : เสริมสรางศักยภาพทางการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งทางวิชาการ 
กลยุทธท่ี 1 : เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมคีุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความเปนเลิศ 

เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

  12.3.1   องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
             ตัวบงช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
  12.3.2 องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ. 
             ตัวบงช้ี 7.1 ภาวะผูนําสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
             ตัวบงช้ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
             ตัวบงช้ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ 
             ตัวบงช้ี 7.4  ระบบบรหิารความเสี่ยง 
  12.3.3 องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
             ตัวบงช้ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  12.3.4 องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
             ตัวบงช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

12.4  ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 
 12.4.1 มิติท่ี 3   :  มิติดานประสิทธิภาพการปฏบัิตริาชการ 
  ตัวช้ีวัดท่ี 6 :  รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผน 

  ตัวช้ีวัดท่ี 7 :  รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 
12.5  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 12.5.1 มาตรฐานท่ี 5 :  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบงช้ีท่ี 12 :  การปฏิบัตติามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน 
  ตัวบงช้ีท่ี 13 :  การปฏิบัตติามบทบาทหนาท่ีสถาบัน 
  ตัวบงช้ีท่ี 14 :  การพัฒนาคณาจารย 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434202200  งานพัฒนาและสนับสนนุการจัดทําผลงานทางวิชาการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
 โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมลีักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: สัดสวนของคณาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ในระดับผูชวยศาสตราจารย                                          

รองศาสตราจารย ศาสตราจารยจาํนวน 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 1,500,000 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: ฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต.) 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ (เลขานุการ ก.พ.ต.) 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือจะไดจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  จัดอยูในกลุม (Category) มหาวิทยาลัยมีการ
จัดการศึกษา 4 ป ดานสังคมศาสตร ซึ่งมหาวิทยาลัยมีเปาหมายท่ีจะกาวสูความเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา 
ดังน้ันการพัฒนาบุคลากรนอกเหนือจากการใหศึกษาตอระดับปริญญาเอก เปนการพัฒนาบุคลากรใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
สงผลใหมีการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ิมสูงข้ึน ปจจุบันมีจํานวน ขาราชการสายวิชาการ ในระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 46 
คน (รอยละ 40.00) และรองศาสตราจารย 10 คน (รอยละ 8.70)   
 ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงมีเปาหมายในแตละปท่ีจะพัฒนาบุคลากรใหมีตาํแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน รอยละ 10 ท้ังน้ีเพ่ือเปนการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย และยังมีผลพลอยไดคือมีปริมาณผลงาน ทางวิชาการของคณาจารยเพ่ิมข้ึนอีกดวย  

 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหบุคลากรสายวิชาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป  
 2. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการใหทักษะ ความรู และความเช่ียวชาญ ในการเขียนแผนการสอน คําอธิบายรายวิชา 
เอกสารประกอบการสอน ตํารา และผลงานวิจัย ในรูปแบบท่ีเปนมาตรฐาน  
 3. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการสามารถนําสงผลติผลงานทางวิชาการและสามารถนําสงผลงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนา
ตนเองเขาสูตําแหนงทางวิชาการ   
 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1  จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย 7 คน 
1.2 จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 3 คน 
1.3 จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย - คน 
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2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
                   2.1 อาจารยและบุคลากรสายวิชาการมีทักษะ ความรู และความเช่ียวชาญ สามารถพัฒนาเอกสารทาง 
                                   วิชาการอยางมีคณุภาพ ตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
  2.2 รอยละของผลงานทางวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเช่ือถือได (สมศ.) 
  2.3 สัดสวนของคณาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ในระดับผูชวยศาสตราจารย                                      
รองศาสตราจารย ศาสตราจารย     

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1 รอยละของผลงานทางวิชาการท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน 1 ตุลาคม 25556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557  

 

  

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลํา 
ดับ 

ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1.  จัดทําการขออนุมัติการเบิกเงินสนับสนุนการจดัทํา
ผลงาน   ทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. (สําหรับ
คณาจารยท่ียื่นเรื่องขอสงผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ)  

            

 คาตอบแทน    

- คาตอบแทนคาใชจายในการสนับสนุนการจดัทํา
ผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.    

            

 - คาตอบแทนคาใชจายในการสนับสนุนการจดัทํา
ผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.    

            

2. จัดทําการขออนุมัติการเบิกเงินคาตอบแทน
คณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน ระดับ ผศ. รศ. (คณะกรรมการ
ประเมินผลฯ ของคณาจารยท่ียื่นเรื่องขอผลงานทาง
วิชาการระดับ ผศ. รศ. )  

            

 คาตอบแทน 
- คาตอบแทนกรรมการ การประเมินผลการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน ระดับ ผศ.   

            

 - คาตอบแทนกรรมการ การประเมินผลการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน ระดับ รศ.    

            

3. จัดทําการขออนุมัตเิงินคาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานทาง
วิชาการฯ ระดับ ผศ.    

            

 คาตอบแทน 
- คาตอบแทนการประชุมกรรมการผูทรงคณุวุฒิเพ่ือ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.   

            

 - คาตอบแทนการอานผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.              
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ลํา 
ดับ 

ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 - คาตอบแทนการประชุม เลขานุการ ก.พ.ต.              
 - คาตอบแทนการประชุม ผูชวยเลขานุการ กพต.               
 คาใชสอย   

- คาตอบแทนคาวัสดุนํ้ามัน (พาหนะ) กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการระดับ 
ผศ. 

            

 - คาเบ้ียเลีย้ง สําหรับฝายเลขานุการ ก.พ.ต. (กรณีการ
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุมกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. )  

            

 - คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม 
(คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิประชุมประเมินผลงานทาง
วิชาการ ระดับ ผศ.) 

            

 - คาตอบแทนคาวัสดุนํ้ามัน (พาหนะรถมหาวิทยาลัย 
ฝายเลขานุการ ก.พ.ต. ไปราชการเพ่ือประชุมรวมกับ
กรรมการผูทรงคณุวุฒิเพ่ือประเมนิผลงานทางวิชาการ
ระดับ ผศ.)  

            

4. จัดทําการขออนุมัตเิงินคาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานทาง
วิชาการฯ ระดับ รศ.    

            

 คาตอบแทน 
- คาตอบแทนการประชุมกรรมการผูทรงคณุวุฒิเพ่ือ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.   

            

 - คาตอบแทน การอานผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.               
 - คาตอบแทนการประชุม เลขานุการ ก.พ.ต.              
 - คาตอบแทนการประชุม ผูชวยเลขานุการ กพต.               
 คาใชสอย   

- คาตอบแทนคาวัสดุนํ้ามัน (พาหนะ) กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการระดับ รศ. 

            

 - คาเบ้ียเลีย้ง สําหรับฝายเลขานุการ ก.พ.ต. (กรณีการ
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุมกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ. )  

            

 - คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม 
(คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิประชุมประเมินผลงานทาง
วิชาการ ระดับ รศ.) 

            

 - คาตอบแทนคาวัสดุนํ้ามัน (พาหนะรถมหาวิทยาลัย 
ฝายเลขานุการ ก.พ.ต. ไปราชการเพ่ือประชุมรวมกับ
กรรมการผูทรงคณุวุฒิเพ่ือประเมนิผลงานทางวิชาการ
ระดับ รศ.)  

            

5. การจัดทําการขออนุมัติเงินคาตอบแทนการประชุม
กรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต.)  

            

 คาตอบแทน 
- คาตอบแทนการประชุมกรรมการพิจารณาตําแหนง        
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ลํา 
ดับ 

ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ทางวิชาการ (ก.พ.ต.)   
 - คาตอบแทนการประชุม เลขานุการ ก.พ.ต.              
 - คาตอบแทนการประชุม ผูชวยเลขานุการ กพต.               
 คาใชสอย    

- คาตอบแทนคาวัสดุนํ้ามัน (พาหนะ) กรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต.)  

            

 - คาเบ้ียเลีย้ง สําหรับฝายเลขานุการ ก.พ.ต. (กรณีการ
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุมกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ก.พ.ต.)  

            

 - คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม 
(คณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ) 

            

 - คาตอบแทนคาวัสดุนํ้ามัน (พาหนะรถมหาวิทยาลัย 
ฝายเลขานุการ ก.พ.ต. ไปราชการเพ่ือประชุมรวมกับ
กรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ)  

            

 - คาทําเลมเอกสาร/ถายเอกสาร การประชุมกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ /  

            

 - คาทําเลมเอกสาร/ถายเอกสาร การประชุมกรรมการ
สภาวิชาการกรณเีสนอขอความเหน็ชอบการแตงตั้ง
ตําแหนง     ทางวิชาการ  

            

 - คาทําเลมเอกสาร/ถายเอกสาร การประชุมสภา
มหาวิทยาลยั กรณเีสนอขออนุมัตติําแหนงและแตงตั้ง
ตําแหนงทางวิชาการ   

            

6. การจัดฝกอบรม เรื่องพัฒนาการเขียนผลงานทาง
วิชาการ/การเสนอผลงานทางวิชาการ สําหรับอาจารย
ใหมในระดับตน/กลาง/สูง  

            

 คาตอบแทน   
- คาตอบแทนวิทยาการ 

            

 - คาตอบแทนผูชวยวิทยากร              
 คาใชสอย  

- คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องดื่ม 
            

 - แฟม/ CD /ปากกา/เขาเลม/คาถายเอกสาร             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1. กิจกรรมการสนับสนุนการทําผลงานทาง
วิชาการ ระดับ ผศ. รศ. 

          

 - คาตอบแทน ครั้ง/คน 
(10/10) 

520,000 2/2 120,000 4/4 200,000 3/3 160,000 1/110 40,000 

2. กิจกรรมการประเมินผลการสอน/เอกสาร
ประกอบการสอน ระดับ ผศ. /เอกสารคํา
สอน ระดับ รศ. 

          

 - คาตอบแทน ครั้ง/คน 
(8/8) 

40,800 2/2 8,400 4/4 16,200 1/1 12,300 1/1 3,900 

3. กิจกรรมการประชมุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพ่ือประเมินผลงาน  ทางวิชาการ ระดับ ผศ. 
/คาตอบแทนการประชุมกรรมการฝาย
เลขานุการ กพต. 

คร้ัง/คน 
(56/155)  

282,769 8/31 40,399 24/53 121,185 16/42 80,790 8/29 40,395 

 - คาตอบแทน  175,700  25,100  75,300  50,200  25,100 
 - คาใชสอย  107,065  15,295  45,885  30,590  15,295 

4. กิจกรรการประเมินผลงาน ทางวิชาการ 
ระดับ รศ.  

คร้ัง/คน 
(24/78) 

137,460 8/26 45,820 8/26 45,820 8/26 45,820   

 - คาตอบแทน  93,300  31,100  31,100  31,100   
 - คาใชสอย  44,160  14,720  14,720  14,720   

5. กิจกรรมการประชมุกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต. )  

คร้ัง/คน/เลม 
(41/441/166 

417,800 8/60 82,520 15/129/66 167,640 9/85/50 85,120 9/167/50 82,520 

 - คาตอบแทน  180,500  36,100  72,200  36,100  36,100 
 - คาใชสอย  237,300  46,420  95,440  49,020  46,420 
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

6. การจัดฝกอบรม เร่ืองพัฒนาการเขียน
ผลงานทางวิชาการ/การเสนอผลงานทาง
วิชาการ สําหรับอาจารยใหมในระดับตน/
กลาง/สูง 

คร้ัง/วัน/คน 
(8/2/304) 

101,175   4/1/152 50,588 4/1/152 50,588 
 

  

 - คาตอบแทน  26,400    13,200  13,200   
 - คาใชสอย  74,775    37,388  37,388   

รวมท้ังสิ้น  1,500,000  297,139  601,433  434,618  166,815 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1. กิจกรรมการสนับสนุนการทําผลงาน

ทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. 
      520,000  

 คาตอบแทน        520,000  
 - คาตอบแทนคาใชจายในการสนับสนุน

การทําผลงานฯ ระดับ ผศ. 
 
7 

 
คนๆ ละ 

 
1 

 
งวด ๆ ละ 

 
40,000 

 
บาท 

 
280,000 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - คาตอบแทนคาใชจายในการสนับสนุน
การทําผลงานฯ ระดับ รศ.  

3 คนๆละ 1 งวด ๆ ละ 80,000 บาท 240,000  

2. กิจกรรมการประเมินผลการสอน/
เอกสารประกอบการสอน ระดับ ผศ. /
เอกสารคําสอน ระดับ รศ. 

      40,800  

 คาตอบแทน       40,800  
 -คาตอบแทนกรรมการประเมินผลการ

สอนและเอกสารประกอบการสอนระดับ 
ผศ. 

 
21 

 
คนๆละ 

 
1 

 
ครั้ง ๆ ละ 

 
1,300 

 
บาท 

 
27,300 

 

 - คาตอบแทนกรรมการประเมินผลการ
สอนและเอกสารคําสอนระดับ รศ. 

9 คนๆละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1,500 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
13,500 

 

3. กิจกรรมการประชมุกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน  ทาง
วิชาการ ระดับ ผศ. /คาตอบแทนการ
ประชุมกรรมการฝายเลขานกุาร กพต. 

      282,765  

 คาตอบแทน       175,700  
 - คาตอบแทนการประชุมกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ.  
28 คนๆละ 1 คน ๆ ละ 1,000 บาท 28,000  

 -คาตอบแทนการอานผลงานทางวิชาการ 
ระดับ ผศ.  

21 คนๆละ 1 คนๆละ 6,000 บาท 126,000  

 - คาตอบแทนการประชุม เลขานุการ 
ก.พ.ต.  

7 ครั้ง/1คน  1 ครั้งละ 1,000 บาท 7,000  

 - คาตอบแทนการประชุม 
ผูชวยเลขานุการ กพต.   

7 7ครั้งๆละ 1 คนๆละ/3 
คน 

2,100 บาท 14,700  

 คาใชสอย          107,065  
 - คาตอบแทนคาวัสดุนํ้ามัน (พาหนะ) 

กรรมการผูทรงคณุวุฒิ เพ่ือประเมนิผล
งานทางวิชาการระดับ ผศ. 

28 คน   1,000 บาท 28,000  

 - คาเบ้ียเลีย้ง สําหรับฝายเลขานุการ 
ก.พ.ต. (กรณีการเดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุมกรรมการผูทรงคณุวุฒิเพ่ือ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. )  

7 ครั้ง   1,470 บาท 10,290  

 - คาอาหารกลางวัน /อาหารวางและ
เครื่องดื่ม (คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิ
ประชุมประเมินผลงานทางวิชาการ 

7 ครั้ง   7,825 บาท 54,775  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
ระดับ ผศ.) 

 - คาตอบแทนคาวัสดุนํ้ามัน (พาหนะรถ
มหาวิทยาลัย ฝายเลขานุการ ก.พ.ต. ไป
ราชการเพ่ือประชุมรวมกับกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานทาง
วิชาการระดับ ผศ.)  

7 ครั้ง   2,000 บาท 14,000  

4. กิจกรรการประเมินผลงาน ทางวิชาการ 
ระดับ รศ.  

      137,460  

 คาตอบแทน       93,300  
 - คาตอบแทนการประชุมกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานทาง
วิชาการ ระดับ รศ.   

12 คนๆละ 1 คนๆละ 
 

1000 บาท 12,000  

 - คาอานผลงานทางวิชาการ ระดบั รศ. 9 คนๆละ 1 คนๆละ 8000 บาท 72,000  
 - คาตอบแทนการประชุม เลขานุการ 

ก.พ.ต.  
3 ครั้งๆละ 1 ครั้งๆละ 1000 บาท 3,000  

 - คาตอบแทนการประชุม 
ผูชวยเลขานุการ กพต.   

3 ครั้งๆละ 1 ครั้งๆละ/3 
คน 

 บาท 6,300  
 

 คาใชสอย         44,160  
 - คาตอบแทนคาวัสดุนํ้ามัน (พาหนะ) 

กรรมการผูทรงคณุวุฒิ เพ่ือประเมนิผล
งานทางวิชาการระดับ รศ. 

12 คน   1000 บาท 12,000  

 - คาเบ้ียเลีย้ง สําหรับฝายเลขานุการ 
ก.พ.ต. (กรณีการเดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุมกรรมการผูทรงคณุวุฒิเพ่ือ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ. )   

3 ครั้ง   1,470 บาท 4,410  

 - คาอาหารกลางวัน /อาหารวางและ
เครื่องดื่ม (คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิ
ประชุมประเมินผลงานทางวิชาการ 
ระดับ  รศ.)    

3 ครั้ง   7,250 บาท 21,750  

 - คาตอบแทนคาวัสดุนํ้ามัน (พาหนะรถ
มหาวิทยาลัย ฝายเลขานุการ ก.พ.ต. ไป
ราชการเพ่ือประชุมรวมกับกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานทาง
วิชาการระดับ รศ.)  

3 ครั้ง   2,000 บาท 6,000  

5. กิจกรรมการประชมุกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต. ) 

      417,800  

 คาตอบแทน       180,500  
 - คาตอบแทนการประชุมกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต.)   
5 
 

ครั้งๆละ 1 ครั้งละ 
12คนๆละ 

33,000 บาท 165,000  

 - คาตอบแทนการประชุม เลขานุการ 
ก.พ.ต.  

5 
 

ครั้งๆละ 1 ครั้งละๆ 
/1 คน 

1,000 บาท 5,000  

 - คาตอบแทนการประชุม         
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
ผูชวยเลขานุการ กพต.   5 

 
ครั้งๆละ 1 ครั้งละๆ  

/3 คน 
2,100 บาท 10,500 

 คาใชสอย          237,300  
 - คาวัสดุนํ้ามัน (พาหนะ) กรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต.)   
 

12 
 

คน 
   

1000 
 

 
บาท 

12,000  

 - คาเบ้ียเลีย้ง สําหรับฝายเลขานุการ 
ก.พ.ต. (กรณีการเดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุมกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ ก.พ.ต.)  

5 ครั้ง    1,470 บาท 7,350  

 - คาอาหารกลางวัน/อาหารวางและ
เครื่องดื่ม (คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ) 

5 ครั้ง   10,150 บาท 50,750  

 - คาวัสดุนํ้ามัน (พาหนะรถมหาวิทยาลัย 
ฝายเลขานุการ ก.พ.ต. ไปราชการเพ่ือ
ประชุมรวมกับกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ)  

5 ครั้ง   2,000 บาท 10,000  

 - คาทําเลมเอกสาร/ถายเอกสาร การ
ประชุมกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ /  

5 ครั้ง   800 บาท 4,000  

 - คาทําเลมเอกสาร/ถายเอกสาร การ
ประชุมกรรมการสภาวิชาการกรณีเสนอ
ขอความเห็นชอบการแตงตั้งตาํแหนง
ทางวิชาการ  

2 ครั้ง   800 บาท 1,600  

 - คาทําเลมเอกสาร/ถายเอกสาร การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย กรณีเสนอขอ
อนุมัติตําแหนงและแตงตั้งตาํแหนงทาง
วิชาการ   

2 ครั้ง   1,800 บาท 3,600  

6. การจัดฝกอบรม เร่ืองพัฒนาการเขียน
ผลงานทางวิชาการ/การเสนอผลงาน
ทางวิชาการ สําหรับอาจารยใหมใน
ระดับตน/กลาง/สูง  

      101,175  

 คาตอบแทน       26,400  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 ครั้งๆละ 1 ครั้งละ 7,200 บาท 14,400  

 - คาตอบแทนผูชวยวิทยากร   2 ครั้งๆละ 1 ครั้งละ  6,000 บาท 12,000  
 คาใชสอย        74,775  
 - คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องดื่ม 2 ครั้ง   25,000 บาท 50,000  
 - คาวัสดุ/แฟม/ CD /ปากกา/เขาเลม/

คาถายเอกสาร 
2 ครั้ง     24,775  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,500,000.-  
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงิน 
เดือนและคาจาง

ประจํา 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบ 
แทนพนักงาน

ราชการ 

คาตอบแทน คาใชสอย 
 

คา  
สาธารณ ู

ปโภค 

ครุภณัฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

1.กิจกรรมการสนับสนุนการทํา
ผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ.    520,000       520,000 

2.กิจกรรมการประเมินผลการสอน/
เอกสารประกอบการสอน ระดับ 
ผศ. /เอกสารคาํสอน ระดับ รศ. 

   40,800       40,800 

3.กิจกรรมการประชุมกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน  
ทางวิชาการ ระดับ ผศ. /
คาตอบแทนการประชุมกรรมการ
ฝายเลขานุการ กพต. 

   175,700 107,065      282,765 

4.กิจกรรการประเมินผลงาน ทาง
วิชาการ ระดับ รศ.  

   93,300 44,160 4,000 4,000 4,000 -  137,460 

5.กิจกรรมการประชุมกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
(ก.พ.ต. )  

   180,500 237,300 4,000 4,000 4,000   417,800 

6.การจัดฝกอบรม เรื่องพัฒนาการ
เขียนผลงานทางวิชาการ/การเสนอ
ผลงานทางวิชาการ สําหรับอาจารย
ใหมในระดับตน/กลาง/สูง 

   26,400 74,775      101,175 

รวม    1,036,700 463,300      1,500,000 
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9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434102201 คาตอบแทนคาใชจายในการสนับสนุน
การทําผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. 
รศ.   

1010100 2302 5702010200 ตอบแทน 120,000 200,000 160,000 40,000 520,000 

142434102202 คาตอบแทนกรรมการประเมินผลการ
สอน/เอกสารประกอบการสอน ระดับ 
ผศ. /เอกสารคาํสอน ระดับ รศ.  

1010100 2302 5702010200 ตอบแทน 8,400 16,200 12,300 3,900 40,800 

142434102203 คาตอบแทนการประชุมกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน  ทาง
วิชาการ ระดับ ผศ. /คาตอบแทนการ
ประชุมกรรมการฝายเลขานุการ กพต.  

1010100 2302 5702010200 ตอบแทน 25,100 75,300 50,200 25,100 175,700 

    1010100 2302 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 15,295 45,885 30,590 15,295 107,065 
142434102204 คาตอบแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ

ประเมินผลงาน ทางวิชาการ ระดบั รศ. 
คาตอบแทนการประชุมกรรมการฝาย
เลขานุการ กพต. 

1010100 2302 5702010200 ตอบแทน 31,100 31,100 31,100  93,300 

    1010100 2302 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 14,720 14,720 14,720  44,160 
142434102205 คาตอบแทนการประชุมกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต. ) 
/คาตอบแทนการประชุมกรรมการฝาย
เลขานุการ กพต.  

1010100 2302 5702010200 ตอบแทน 36,100 72,200 36,100 36,100 180,500 

    1010100 2302 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 46,420 95,440 49,020 46,420 237,300 
142434102206 การจัดฝกอบรม เรื่องพัฒนาการเขียน

ผลงานทางวิชาการ/การเสนอผลงาน
ทางวิชาการ สําหรับอาจารยใหมใน

1010100 2302 5702010200 ตอบแทน  13,200 13,200  26,400 
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รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

ระดับตน/กลาง/สูง  
    1010100 2302 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  37,388 37,387  74,775 

รวมท้ังสิ้น 297,135 601,433 434,617 166,815 1,500,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. บุคลากรสายวิชาการตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการพัฒนาผลงานทางวิชาการและการเข
สูตําแหนงทางวิชาการ  
 2. บุคลากรสายวิชาการใหมีทักษะ ความรูและมีความเช่ียวชาญ ในการเขียนแผนการสอน คําอธิบายรายวิชา การเขียน
เอกสารประกอบการสอนตําราและงานวิจัย ใหเปนรูปแบบเดียวกัน 
 3. บุคลากรสายวิชาการสามารถนําสงผลงาน เพ่ือพัฒนาตนเองเขาสูตําแหนงวิชาการ ในระดับท่ีสูงข้ึนรอยละ 5 ตอ ปการศึกษา  

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 
11.1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี

11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย 
11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
11.2.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 นโยบายท่ี 4 :  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  นโยบายยอยท่ี 4.1: นโยบายการศกึษา 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

2.2.1  นโบยายท่ี 4 : รวมมือและสงเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครูผูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความตองการของสังคม  
 ยุทธศาสตรท่ี 4: ผลิต พัฒนาและสงเสริมวิทยฐานะคูรและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู

  กลยุทธท่ี 4 : สงเสริม และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา                             
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 12.3.1 องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต  
    ตัวบงช้ี 2.3 อาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
 12.3.2 องคประกอบท่ี 4 การวิจัย  
   ตัวบงช้ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
   ตัวบงช้ี 4.2 ระบบและกลไกการจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
   ตัวบงช้ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัย 
 12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 12.4.1 มาตรฐานท่ี 1 : ผลการจดัการศึกษาและการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ 
   ตัวบงช้ีท่ี 5 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการพิมพหรือเผยแพร 
   ตัวบงช้ีท่ี 6 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
   ตัวบงช้ีท่ี 7 : ผลงานวิชาการท่ีไดรบัการรับรองคุณภาพ  

 ตัวบงช้ีท่ี  8 : ผลการนําความรูและประสบการณจาการใหบริการวิชาการมาใชในการ พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
   ตัวบงช้ีท่ี    9 : ผลการเรียนรูและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกร 
 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

 12.5.1  มิติท่ี 1 : มิตดิานประสิทธิผล 
  ตัวช้ีวัดท่ี 4 : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันศึกษา 
    4.2 การผลิตบัณฑติ  
    4.4 การวิจัย  

13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434202300  งานเผยแพรและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: 4. การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือตอบสนอง

ตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา   

2. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. รอยละผูสําเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. รอยละผูสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 412,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : กองกลาง                                             ผูรับผิดชอบ : งานประชาสมัพันธ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

งานประชาสัมพันธ  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการประชาสัมพันธระดับมหาวิทยาลัย   ได
ตระหนักถึงความสําคัญในการผลักดันแนวนโยบายตางๆ กิจกรรมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ังมุงเนนการสราง
ความสัมพันธและสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางบุคลากรในมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมีหลักการท่ีตองการใหทุกคนรับทราบขอมูล ขาวสาร ความรู ความเขาใจท่ีถูกตองอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 
รวมท้ังสรางแรงจูงใจ และเพ่ือใหเกิดการยอมรับ เช่ือถือและเช่ือมั่นและใหความรวมมือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย  

ดังน้ันเพ่ือชวยใหการปฏิบัติงานประชาสัมพันธมีการดําเนินงานตามภารกิจ บรรลุวัตถุประสงคและเกิดประโยชนสูงสุดตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานประชาสัมพันธจึงตองจัดทําโครงการเผยแพรและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ข้ึน  

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสรมิและสนับสนุนนโยบาย ภารกิจ และการดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 
2. เพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร  หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษา  ประชาชน และ

หนวยงานภายนอกกับมหาวิทยาลยั 
3.  เปนศูนยกลางประสานงานดานประชาสมัพันธและติดตอสอบถามสําหรับหนวยงาน และบุคคลท้ังภายในและภายนอก ท่ี

เขามาตดิตอกับมหาวิทยาลัย 
4.  เปนศูนยกลางของขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลยั เพ่ือใหบริการประชาสมัพันธในดานตางๆ เชนการรับสมัครนักศึกษา 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดทําจดหมายขาวรายสัปดาหและรายป 49 ฉบับ 
1.2 จัดรายการเสียงตามสายเผยแพรภายในมหาวิทยาลยั 265 วัน 
1.3 จัดทําวารสาร  ของมหาวิทยาลยั   1 ครั้ง 
1.4 จัดทําขอความประชาสัมพันธ/ปาย/โปสเตอร ออกแบบหนาจอเว็บไซต 12 ครั้ง 
1.5 จัดทําสื่อประชาสัมพันธการรับสมคัรนักศึกษา 1 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรับรู ขาวสารและกําหนดการตาง ๆ ถูกตองตรงกัน และอางอิงได 
2.2. สรางความเขาใจ ความเช่ือมั่นและความสมัพันธอันดีระหวางบุคลากร นักศึกษา ประชาชน และอ่ืน ๆ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
ดําเนินการไดตามเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา.....12......เดือน วันท่ี...1.....เดือน..ตุลาคม....ป.2556    ถึง วันท่ี..30..เดือน..กนัยายน..ป..2557.  

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.1 จัดทําจดหมายขาวรายสัปดาหและรายป             
1.2 จัดรายการเสียงตามสายเผยแพรภายใน

มหาวิทยาลยั 
            

1.3 จัดทําวารสาร ของมหาวิทยาลัย             
1.4 จัดทําขอความประชาสัมพันธ/ปาย/โปสเตอร 

ออกแบบหนาจอเว็บไซต 
            

1.5 จัดทําสื่อประชาสัมพันธการรับสมคัรนักศึกษา             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 

รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 

ไตรมาส 1 (ต.ค.-
ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 (ม.ค.-
มี.ค.) 

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

ปริมาณ งบประมา
ณ 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมา
ณ 

 งานเผยแพรและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 412,000         

 งบดําเนินงาน           
  - จัดทําสื่อประชาสัมพันธกิจกรรมวันสําคญัของมหาวิทยาลยั    5,000  45,000  181,300  36,400 
  - จัดทําสื่อประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา      106,300    38,000 

รวมท้ังสิ้น  412,000  5,000  151,300  181,300  74,400 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย (เดือน) รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 งานเผยแพรและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 1..1 จัดทําสื่อประชาสัมพันธกิจกรรมวันสําคัญของมหาวิทยาลัย       267,700.-  
 1.1.1 คาใชสอยและวัสด ุ       267,700  
      - วารสารประชาสมัพันธ 200 เลม   200 บาท 40,000.-  
      - ลงโฆษณาหนังสือพิมพ 1 งาน   96,300 บาท 96,300.-  
      - ปายประชาสมัพันธ 16 งาน   6,250 บาท 100,000.-  
      - คาวัสด ุ 10 งาน   3,140 บาท 31,400.-  
 1.2 จัดทําสื่อประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา       144,300.-  
 1.2.1 คาใชสอยและวัสด ุ       144,300.-  
       - ลงโฆษณาหนังสือพิมพ     96,300 บาท 96,300.-  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย (เดือน) รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

       - แผนพับประชาสัมพันธ     18,000 บาท 18,000.-  
       - ลงโฆษณาวิทยุกระจายเสียง     10,000 บาท 10,000.-  
       - ปายประชาสัมพันธ     20,000 บาท 20,000.-  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 412,000.-  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือน
และคาจาง

ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

งานเผยแพรและ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    412,000.-      412,000.- 

รวม     412,000.-      412,000.- 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434102301 จัดทําสื่อประชาสัมพันธกิจกรรมวัน
สําคัญของมหาวิทยาลัย 

1010100 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 5,000 45,000 181,300 36,400 267,700 

142434102302 จัดทําสื่อประชาสัมพันธการรับ
นักศึกษา 

1010100 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  106,300  38,000 144,300 

รวมท้ังสิ้น 5,000 151,300 181,300 74,400 412,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากร นักศึกษา ประชาชน หนวยงานภายนอก รับรูขาวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

2. บุคลากร นักศึกษา ประชาชน หนวยงานภายนอกมีความเขาใจและความสัมพันธอันดีกับมหาวิทยาลยั 
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 ใชแบบสรุปและประเมินผลการดาํเนินงาน 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 

 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
นโยบายท่ี 1 :  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและยกระดับ

ความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรท่ี1 : เสริมสรางศักยภาพทางการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งทางวิชาการ 
กลยุทธท่ี 1 :  เรงขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความ

เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

  12.3.1   องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
             ตัวบงช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
  12.3.2 องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ. 
             ตัวบงช้ี 7.1 ภาวะผูนําสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
             ตัวบงช้ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
             ตัวบงช้ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ 
             ตัวบงช้ี 7.4  ระบบบรหิารความเสี่ยง 
  12.3.3 องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
             ตัวบงช้ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  12.3.4 องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
             ตัวบงช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

12.4  ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ ประจําป พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 
 12.4.1 มิติท่ี 3   :  มิติดานประสิทธิภาพการปฏบัิตริาชการ 
  ตัวช้ีวัดท่ี 6 :  รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผน 

  ตัวช้ีวัดท่ี 7 :  รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 
12.5  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 12.5.1 มาตรฐานท่ี 5 :  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบงช้ีท่ี 12 :  การปฏิบัตติามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน 
  ตัวบงช้ีท่ี 13 :  การปฏิบัตติามบทบาทหนาท่ีสถาบัน 
  ตัวบงช้ีท่ี 14 :  การพัฒนาคณาจารย 
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 265 
 

142434206000  โครงการเสริมสรางพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: 4 การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
นโยบาย : รวมมือและสงเสริมการผลิตและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร                    
ทางการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความตองการของสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

    (หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล) 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 329,360.- บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานอธิการบดี กองกลาง นางสุนทรี  โพธิกุล 

สโมสรบุคลากรและเจาหนาท่ี          นายธนชาต  เจริญสุข 
  

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมีศักยภาพ สามารถแขงขันไดท้ังในระดับพ้ืนท่ีและในระดับสากลเปนสิ่งท่ีมีความจําเปน

อยางยิ่งในปจจุบันซึ่งเปนยุคแหงการแขงขันไรพรหมแดน (Globalization) เศรษฐกิจบนฐานความรู (Knowledge based 
economy) ท่ีตองอาศัยเทคโนโลยี ความสามารถของบุคลากร องคความรู และการบริหารจัดการองคการท่ีดี แมวาการพัฒนา
องคกรข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการแตปจจัยท่ีสาํคัญท่ีสุดคือ บุคลากร องคกรท่ีมีโครงสรางของบุคลากรท่ีมีความสามารถยอมเปน
องคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

คน คือ หัวใจสําคัญประการหน่ึงขององคการ ท่ีจะชวยผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติ หลายองคการ แมวาจะมีผูนําท่ีมี
ความรูความสามารถเพียงใดก็ตาม แตหากประกอบดวยบุคลากรท่ีไรคุณภาพ ก็ยากยิ่งนักท่ีจะสรางความสําเร็จตามเปาหมายได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge Based Society) และสังคมขาวสาร (Information Society) ท่ี
ความสําเร็จลวนเกิดจากพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานในระดับความรู (Knowledge worker) ดังน้ัน การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
จึงนับเปนความจําเปนขององคการ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ทําใหองคการสามารถดําเนินการอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในอนาคต ทําใหองคการสามารถดําเนินการอยางมั่นคงทามกลางสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง และทําใหองคการมีแผน
ดําเนินการอยางละเอียดท่ีจะปฏิบัติงานดานบุคคลอยางมีข้ันตอน เหลาน้ี ทําใหหลายองคการพยายามสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เขาทํางานดวยวิธีการตางๆ ท่ีจะไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขามาเปนสวนหน่ึงขององคการ ท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจเพ่ืองาน ตลอดจน
มีทัศนคติท่ีดีตอองคการ รวมถึงการมุงมั่นใหบริการแกผูเขามาติดตอสื่อสารดวยความเต็มใจเพ่ือสรางความพึงพอใจแกผูท่ีเขามา
ติดตอประสานงาน อันเปนการธํารงรักษาลูกคาไวใหองคการ เพ่ือใหองคการคงอยูอยางยั่งยืนในระยะยาว ท้ังน้ี องคการท่ีประสพ
ความสําเร็จในการคัดเลือกพนักงานท่ีดีไวในองคการ ยอมมีความทาทายอีกระดับหน่ึง ท่ีจะธํารงรักษาพนักงานท่ีมีความรู
ความสามารถใหคงไวซึ่งคุณภาพในการทํางานตลอดไป โดยผูบริหารตางพยายามแสวงหามาตรการท่ีจะใหพนักงานทํางานอยางมี
ความสุขและอุทิศตนใหกับการทํางานอยางเต็มท่ีและหลายองคการไดเลือกรูปแบบและแนวทางการพัฒนาบุคลากรแตกตางกันไป 
เชน การเสริมความรูทางวิชาการใหแกบุคลากร ไมวาจะเปน ความรูดานการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสมัยใหม การ
เสริมสรางความชํานาญดานสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยเฉพาะดานคอมพิวเตอร หรือการเสริมสรางและพัฒนาทักษะดานการใช
ภาษาตางประเทศ รวมไปถึงการจัดอบรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจอ่ืนๆ เปนตน 
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สํานักงาน ก.พ.ร. ไดพัฒนาเครื่องมือชวยในการบริหารจัดการองคกร โดยกําหนดเปนหมวดการพัฒนาองคกรตามเกณฑ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งใหความสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาองคกร 7 หมวด ไดแก หมวดท่ี 1 การ
นําองคกร หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวดท่ี 3 การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย หมวดท่ี 4 การวัด วิเคราะห
และการัดการความรู หมวดท่ี 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล หมวดท่ี 6 การจัดการกระบวนการ หมวดท่ี 7 ผลลัพธการดําเนินงาน 
ในสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการในหมวดท่ี 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล กําหนดใหมีการพัฒนาระบบงาน และระบบ
การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ ชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยางเต็มท่ี เพ่ือมุงเนนไปในทิศทาง
เดียวกันกับเปาประสงค และแผนปฏิบัติการ โดยรวมของสวนราชการอยางไร รวมท้ัง ตรวจประเมินความใสใจในการสรางและ
รักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน สรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนําไปสูผลการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ
และความเจริญกาวหนาของบุคลากรและสวนราชการ 

สโมสรบุคลากรและเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดําเนินการจัดตั้งข้ึน เพ่ือเปนหนวยงานกลางใน
การประสานและพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดําเนินการเก่ียวกับสวัสดิการ และสิทธิประโยชนของ
บุคลากรทุกคนท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเพ่ือสรางความรัก สามัคคี ความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคลากร สงเสริมใหบุคลากรไดรวมกันทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอตนเอง มหาวิทยาลัยและสังคม สงเสริมใหบุคลากรไดออก
กําลังกาย และสรางเสริมสุขภาพ พลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ 

การดําเนินการจัดทําโครงการกิจกรรมสโมสรบุคลากรและเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนการ
ดําเนินการภายใตแผนกลยุทธดานการพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย ซึ่งอนุมัติโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2553 วันท่ี 21 กรกฎาคม 2553 โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคการ
ถายทอดกลยุทธสูการปฏิบัติในวัตถุประสงคท่ี 3 พัฒนาระบบการสรางความผาสุกและ การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับ
บุคลากร กิจกรรมท่ีจัดภายใตโครงการท่ีมุงเนนใหบุคลากรไดรวมกันทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอตนเอง มหาวิทยาลัยและสังคม 
สงเสริมใหบุคลากรไดออกกําลังกาย และสรางเสริมสุขภาพ  พลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ โดยมีจุดประสงคหลักในการสรางความ
รัก ความสามัคคี ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ผูกพันตอองคกร ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วัตถุประสงค   
           1. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรไดรวมกันทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอตนเอง มหาวิทยาลัยและสังคม 
            2. เพ่ือสรางความรัก ความสามัคคี ความผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 
1.1 บุคลากรเขารวมแตละกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 85 

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 บุคลากรมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม รอยละ 80 
2.2 บุคลากรมีความรู ความเขาใจหลังเขารวมกิจกรรม รอยละ 80 
2.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล) 

เพ่ิมข้ึน 

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
3.1 การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
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4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

มหาวิทยาลยัราชภฏักลุมภูมิศาสตรภาคกลาง 
ครั้งท่ี 24 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

            

2 กิจกรรมรวมสืบสานประเพณีสงกรานตไทยและ
กีฬาบุคลากร 

            

3 กิจกรรมกีฬาพนักงาน และเจาหนาท่ี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ัวประเทศ ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ท่ี กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 กิจกรรมกีฬาพนักงานและเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุมภมูิศาสตรภาคกลาง ครั้งท่ี 24 ณ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏรําไพพรรณ ี

1 ครั้ง 145,920 1 ครั้ง 145,920       

2 กิจกรรมรวมสืบสานประเพณีสงกรานตไทยและกีฬา
บุคลากร 

1 ครั้ง 73,450     1 ครั้ง 73,450   

3 กิจกรรมกีฬาพนักงาน และเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ท่ัวประเทศ ณ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค 

1 ครั้ง 109,990     1 ครั้ง 109,990   

รวมท้ังสิ้น 3 คร้ัง 329,360 1 คร้ัง 145,920   2 คร้ัง 183,440   
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ปริมาณ หนวยๆ ละ ปริมาณ หนวยๆ ละ อัตรา หนวย

1 กิจกรรมกีฬาพนักงาน และเจาหนาที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง 

ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

     145,920

1.1 คาตอบแทน         6,000

     1.1.1 คาตอบแทนฝกซอมของนักกีฬา 6 ทีมๆละ 1,000 บาท         6,000

1.2 คาใชสอย      115,120

     1.2.1 คาน้ํามันรถบัส 3 คันๆ ละ 15,000 บาท        45,000 รถมหาวิทยาลัย

     1.2.2 คาน้ํามันรถตู 1 คันๆ ละ 4,000 บาท         4,000 รถมหาวิทยาลัย

     1.2.3 งบประมาณสมทบการจัดแขงขัน 28,000 บาท        28,000

     1.2.4 คาที่พัก         6,800

            - ผูบริหาร และขาราชการ 4 คนๆ ละ 2 คืนๆละ 850 บาท         6,800

     1.2.5 คาเบี้ยเลี้ยงบุคลากร        31,320

            - ผูบริหาร 4 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 270 บาท         1,080

            - อาจารย 6 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 240 บาท         1,440

            - บุคลากรสายสนับสนุน 120 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 240 บาท        28,800

1.3 คาวัสดุ        24,800

     1.3.1 คาชุดนักกีฬา 66 ชุดๆละ 300 บาท        19,800

     1.3.2 คาวัสดุในการรวมกิจกรรมขบวน

พาเหรด

        5,000

2 กิจกรรมรวมสืบสานประเพณีสงกรานตไทย 

และกีฬาบุคลากร

       73,450

2.1 คาใชสอย        67,250

      2.1.1 คาเสื้อ 269 ตัวๆละ 250 บาท        67,250 รถมหาวิทยาลัย

2.2 คาวัสดุ         6,200

     2.2.1 คาปายประชาสัมพันธ         1,200

     2.2.2 คาวัสดุอื่นๆ         5,000

 รวมเปนเงิน

งบประมาณ
หมายเหตุลําดับ รายการ

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย
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ปริมาณ หนวยๆ ละ ปริมาณ หนวยๆ ละ อัตรา หนวย

3 กิจกรรมกีฬาพนักงาน และเจาหนาที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

     109,990

3.1 คาตอบแทน         6,000

     3.1.1 คาตอบแทนฝกซอมของนักกีฬา 6 ทีมๆละ 1,000 บาท         6,000

3.2 คาใชสอย        79,190

     3.2.1 คาน้ํามันรถบัส 2 คันๆ ละ 5,000 บาท        10,000 รถมหาวิทยาลัย

     3.2.2 คาน้ํามันรถตู 1 คันๆ ละ 2,000 บาท         2,000 รถมหาวิทยาลัย

     3.2.3 งบประมาณสมทบการจัดแขงขัน 35,000 บาท        35,000

     3.2.4 คาที่พัก         2,550

            - ผูบริหาร และขาราชการ 3 คนๆ ละ 1 คืนๆละ 850 บาท         2,550

     3.2.5 คาเบี้ยเลี้ยงบุคลากร        29,640

            - ผูบริหาร 3 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 280 บาท            840

            - บุคลากรสายสนับสนุน 120 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 240 บาท        28,800

3.3 คาวัสดุ        24,800

     3.3.1 คาชุดนักกีฬา 66 ชุดๆละ 300 บาท        19,800

     3.3.2 คาวัสดุอื่นๆ         5,000

     329,360

 รวมเปนเงิน

งบประมาณ
หมายเหตุลําดับ

            รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายการ
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม เงินเดือนและ
คาจางประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแท
นพนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. กิจกรรมกีฬาพนักงานและเจาหนาท่ี 
มหาวิทยาลยั  ราชภัฏกลุมภมูิศาสตร            
ภาคกลาง ครั้งท่ี 24 ณ มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏราํไพพรรณ ี

   6,000 139,920      145,920 

2. กิจกรรมรวมสืบสานประเพณีสงกรานต
ไทยและกีฬาบุคลากร 

    73,450      73,450 

3. กิจกรรมกีฬาพนักงาน และเจาหนาท่ี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ัวประเทศ ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค 

   6,000 103,990      109,990 

รวมท้ังสิ้น    12,000 317,360      329,360 
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9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการคาใชจาย 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434206000 1. กิจกรรมกีฬาพนักงานและจาหนาท่ี 
มหาวิทยาลยั  ราชภัฏกลุมภมูิศาสตร            
ภาคกลาง ครั้งท่ี 24 ณ มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏราํไพพรรณ ี

1010100 2202 5702010100 คาตอบแทน 6,000    6,000 
5702020100 คาใชสอยและวัสด ุ 139,920    139,920 

142434206000 2. กิจกรรมรวมสืบสานประเพณี
สงกรานตไทยและกีฬาบุคลากร 

1010100 2202 5702020100 คาใชสอยและวัสด ุ   73,450  73,450 

142434206000 3. กิจกรรมกีฬาพนักงาน และ
เจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ท่ัวประเทศ ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค 

1010100 2202 5702010100 คาตอบแทน   6,000  6,000 
5702020100 คาใชสอยและวัสด ุ   103,990  103,990 

รวมท้ังสิ้น 145,920  183,440  329,360 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยามีความรัก ความสามัคคี ความผาสุก และความพึงพอใจตอองคกร 
2. บุคลากรเขารวมกันทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 

 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลตุามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
11.1.2 บรรลตุามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
11.1.3 บรรลตุามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
 การสํารวจขอมูล โดยใชบันทึกขอมูลบุคลากรมคีวามพรอมและสะดวกในการไปประชุม อบรม สมัมนาและศึกษาดูงาน 

โดยมีคาเบ้ียเลี้ยง คาท่ีพัก ฯลฯ เพ่ือใชในการไปอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน รายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

12. การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1.  ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม (ราง) ประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
        ยุทธศาสตรท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม  

2.  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1  ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 นโยบาย 4 : รวมมือและสงเสริมการผลิต
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความตองการของสังคม 
2.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 
2.3 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดตาม (ราง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ระดับ

ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล) 
2.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีของการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. (ประจําปการศึกษา 2556) 
 ตัวบงช้ีท่ี  2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

                        ตัวช้ีวัดท่ี  7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
2.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดตาม (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2555- 2558 

 ตัวบงช้ีท่ี 9.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพ้ืนฐาน รอยละ 80 โดยประมาณ 
 

13. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทันที 
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142434206100  โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ   
ประเภทงบประมาณ ลกัษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: 4. การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือตอบสนอง

ตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา   

2. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. รอยละผูสําเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. รอยละผูสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 75,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : งานประชาสัมพันธ                       ผูรับผิดชอบ : กองกลางสํานักงานอธิการบด ี
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

  งานประชาสัมพันธ เปนหนวยงานภายในกองกลาง สังกัดสํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานท่ีตองสนับสนุนงาน
ดานการประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารและผลิตสื่อประชาสัมพันธตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน จดหมายขาว ไวนิลงานวัน
สําคัญของมหาวิทยาลัย สื่อประชาสัมพันธผานจอทีวี แผนพับ โปสเตอร การด การผลิตสื่อมัลติมีเดีย และสื่ออ่ืนท่ีไดมอบหมาย ใหแก 
4 คณะ และ 8 หนวยงาน เน่ืองดวยในปจจุบันงานประชาสัมพันธยังไมมีครุภัณฑในการผลิตสื่อโดยตรง เพ่ือใหการดําเนินงานของฝาย
ประชาสัมพันธเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองจัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือใชปฏิบัติ และครุภัณฑในการผลิต
สื่ออยางเหมาะสมและพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย 4 คณะ และ 8 หนวยงาน จึงควรมีครุภัณฑท่ีเหมาะสมกับ
การผลิตสื่อประชาสัมพันธดังกลาว 9. สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 
 
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหงานประชาสัมพันธมคีรุภณัฑใชในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ 
 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนครุภณัฑคอมพิวเตอรท่ีใชในผลิตสื่อประชาสัมพันธ 2 ชุด 
    

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1.   การผลติสื่อประชาสมัพันธ  มีความถูกตองและเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 
2.2.   มีการประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
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2.3.   กิจกรรมตางๆ ไดรับความสนใจจากผูท่ีเก่ียวของ 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธไดทันตามเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา.....3......เดือน วันท่ี...1.....เดือน..ตุลาคม....ป.2556    ถึง วันท่ี..31..เดือน..ธันวาคม..ป..2556.  

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อครภุัณฑ             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการ  75,000.-    75,000.-  -  - 

รวมท้ังสิ้น  75,000.-    75,000.-  -  - 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
3 งบลงทุน 75,000.-  
 3.1 คาครุภัณฑ       75,000.-  
    - เครื่องคอมพิวเตอร 2 ชุดๆละ 1 ชุดๆละ 37,500 บาท 75,000.- ไตรมาส 2 
          
          
          
          
          
          
          

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 75,000.-  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. สนับสนนุการจัดการศึกษา       75,000     
            
            

รวม       75,000     
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434206101 สนับสนุนการจัดการศึกษา 1010100 2203 8329001E00 เครื่อง
คอมพิวเตอร 

 75,000    75,000 

            
รวมท้ังสิ้น  75,000   75,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
มีครุภณัฑเพ่ือใชในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ 

 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
      มีครุภณัฑเพ่ือสนับสนุนการดาํเนินงานของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ   
2. เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
                3.1.   การสํารวจขอมูลโดยใชแบบบันทึกขอมูลครุภณัฑ 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 

1.  ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ยุทธศาสตรท่ี 4 : การศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คณุภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 

2.  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.7. ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1   นโยบายท่ี 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
          นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 

2.8. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
 2.2.1  นโยบายท่ี 1 :  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑ 
           มาตรฐาน และยกระดับสูความเปนเลิศ  เพ่ือตอบสนองตามความตองการ 
                             ของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ  รองรบัการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษา  เพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี 1 : เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน             
                               และยกระดับสูความเปนเลิศ  เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม   
                               ทองถ่ินและประเทศชาติ 

2.9. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดความสาํเร็จตามผลผลิตของสาํนักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ             
        พ.ศ. 2557 (สงป.) 

2.3.1  ผลผลติท่ี  : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
         ตัวช้ีวัดท่ี 9 : จํานวนผูสําเร็จการศกึษา (ดานสังคม) 

2.10. ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
  องคประกอบท่ี  2 : การผลิตบัณฑิต 
           ตัวบงช้ี  2.5 : หองสมุด  อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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รายละเอียดรายการคาครุภณัฑ 
 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย รวมเงิน 
มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด / 
ลักษณะของโครงสรางและคําชี้แจง / เหตุผล

ความจําเปน 
ครุภัณฑ 

1 เครื่อง
คอมพิวเตอร 

2 เครื่อง 37,500 75,000 มาตฐานฯ 
-Intel Core I7 
-4 GB DDR3-1600 
-1TB 7200 PRM 
-จอ LED 23” 

     คําชี้แจงฯ 
-ใชในการใหบริการนักศึกษา 

 
142434206200  โครงการสนบัสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: 4. การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือตอบสนอง

ตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา   

2. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
3. จํานวนนักศกึษาท่ีคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. รอยละผูสําเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. รอยละผูสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 3,593,300  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : กองกลาง                                             ผูรับผิดชอบ : นางสุนทรี  โพธิกุล 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ พั ฒ น า
ทองถ่ิน มวัีตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลางมีหนาท่ีสนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยคือ 

 1.  สนับสนุนการใหการศึกษาและผลิตบัณฑติ 
 2.  สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
 3.  สนับสนุน รวมมือและใหบริการทางวิชาการ 
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 4.  สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5.  สนับสนุนการเสรมิสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน 
 6.  สนับสนุนการผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.  สนับสนุนการประสานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
 8.  สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
 9.  สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําร ิ

 
2. วัตถุประสงค 

1.   เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2.   เพ่ือสงเสริมกระบวนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 
3.   เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนงใหมีศักยภาพสูงสุด 
 

3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.2 จํานวนวัสดุ อุปกรณ สําหรับบุคลากร 12 เดือน 

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพ่ิมข้ึน 

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
รอยละการเบิกจายงบประมาณทันตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา.....12......เดือน วันท่ี...1.....เดือน..ตุลาคม....ป.2556    ถึง วันท่ี..30..เดือน..กนัยายน..ป..2557.  

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

จัดการ 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการ  3,593,300.-  -  3,593,300.-  -  - 

รวมท้ังสิ้น  3,593,300.-  -  3,593,300.-  -  - 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอ
หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 งบลงทุน 3,593,300.-  
 3.1 คาครุภัณฑ       3,261,300.-  
    - เครื่องวัดระยะเลเซอร 1 เครื่อง     20,600.- ไตรมาส 2 
    - เครื่องสแกนผนัง (Detector) 1 เครื่อง     45,000.- ไตรมาส 2 
    - กลองวัดระดับพรอมอุปกรณ 1 ชุด     24,000.- ไตรมาส 2 

 
   - ตูทํานํ้าเย็นพรอมเครื่องกรอง
นํ้า 

1 ชุด     560,000.- ไตรมาส 2 

 
   - เครื่องปรับอากาศ อาคาร 2 
ช้ัน 1 

1 งาน     1,311,700.- ไตรมาส 2 

    - รถตู 1 คัน     1,300,000.- ไตรมาส 2 
 3.2 ท่ีดินและสิ่งกอสราง       332,000.-  

 
   - ปรับปรุงหองนํ้าสาธารณะหลงั
อาคาร 1 

1 งาน     332,000.- ไตรมาส 2 

          
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 3,593,300.-  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือน
และคาจาง

ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. สนับสนนุการจัด
การศึกษา 

      3,261,300 332,000   3,593,300 

รวม       3,261,300 332,000   3,593,300 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434206200 สนับสนุนการจัดการศึกษา 1010100 2203 8328207300 เครื่องวัดระยะเลเซอร  20,600    20,600 
142434206200 สนับสนุนการจัดการศึกษา 1010100 2203 8326042100 เครื่องสแกนผนัง 

(Detector) 
 

45,000 
   

45,000 

142434206200 สนับสนุนการจัดการศึกษา 1010100 2203 8327005100 กลองวัดระดับพรอมอุปกรณ  24,000   24,000 
142434206200 สนับสนุนการจัดการศึกษา 1010100 2203 8331017100 ตูทํานํ้าเย็นพรอมเครื่อง

กรองนํ้า 
 

560,000 
  

560,000 

142434206200 สนับสนุนการจัดการศึกษา 1010100 2203 8320021400 เครื่องปรับอากาศ อาคาร 2 
ช้ัน 1 

 
1,311,700 

  
1,311,700 

142434206200 สนับสนุนการจดัการศึกษา 1010100 2203 8321002100 รถตู  1,300,000   1,300,000 
    8360001500 ปรับปรุงหองนํ้าสาธารณะ

หลังอาคาร 1 
 332,000   332,000 

รวมท้ังสิ้น  3,593,300   3,593,300 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ 

2. กระบวนการปฏิบัตงิานสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัตริาชการ. 

3. บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานกําหนดตําแหงท่ีสูงสุด  
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 แบบประเมินผูเขารับการอบรม 
11.2.2 คูมือการสรางแนวปฏิบัติท่ีดีดานการประกันคณุภาพการศึกษาตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
11.2.3 การบันทึกขอมูล โดยการใชแบบรายงานผลการดาํเนินงาน 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 

 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
นโยบายท่ี 1 :  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและยกระดับความ

เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี1 : เสริมสรางศักยภาพทางการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งทางวิชาการ 
กลยุทธท่ี 1 :  เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความ

เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

  12.3.1   องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
             ตัวบงช้ี 1.1        กระบวนการพัฒนาแผน 
  12.3.2 องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ. 
             ตัวบงช้ี 7.1        ภาวะผูนําสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
             ตัวบงช้ี 7.2        การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
             ตัวบงช้ี 7.3        ระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารและการตัดสินใจ 
             ตัวบงช้ี 7.4        ระบบบริหารความเสี่ยง 
  12.3.3 องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
             ตัวบงช้ี 8.1        ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  12.3.4 องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
             ตัวบงช้ี 9.1        ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

12.4  ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2556 
(ก.พ.ร) 

 12.4.1 มิติท่ี 3   :  มิติดานประสิทธิภาพการปฏบัิตริาชการ 
  ตัวช้ีวัดท่ี 6 :  รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผน 

  ตัวช้ีวัดท่ี 7 :  รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 
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12.5  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 12.5.1 มาตรฐานท่ี 5 :  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบงช้ีท่ี 12 :  การปฏิบัตติามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน 
  ตัวบงช้ีท่ี 13 :  การปฏิบัตติามบทบาทหนาท่ีสถาบัน 
  ตัวบงช้ีท่ี 14 :  การพัฒนาคณาจารย 
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย รวมเงิน 
มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด / 
ลักษณะของโครงสรางและคําชี้แจง / เหตุผล

ความจําเปน 
ครุภัณฑ 

1 เครื่องวัดระยะ
เลเซอร 

1 เครื่อง 20,600 20,600 มาตฐานฯ 
-ความแมนยําในการวัด +/- 10 มม. 
-ระยะการวัด 0.05-250 เมตร 
-เก็บหนวยความจําได 30 หนวยความจํา 
-พรอมเปารับเลเซอรวัดระยะ 1 อัน 
-แวนตามองเลเซอร 2 อัน 

     คําชี้แจงฯ 
-ใชในงานอาคารสถานท่ีและภมูิสถาปตย 

2 เครื่องสแกนผนัง 1 เครื่อง 45,000 45,000 มาตรฐานฯ 
-สแกนความลึกสูงสดุ 150 มม. 
-ตรวจจับวัสดุ ประเภท โลหะ สายไฟ ไม ทอ
พลาสติก 
-ความแมนยํา +/- 5 มม. 

     คําชี้แจงฯ 
-ใชในงานอาคารสถานท่ีและภมูิสถาปตย 

3 กลองวัดระดับ
พรอมอุปกรณ 

1 ชุด 24,000 24,000 มาตรฐานฯ 
-ความแมนยํา 1.6 มม./30 เมตร 
-กําลังขยายภาพ 26 เทา 
-ระยะการทํางาน 100 เมตร 
-ระยะโฟกัสใกลสุด 0.3 เมตร 
-ขาตั้งมีระยะความสูง 122-295 ซม. ขนาด
เกลียว 5/8” x 11 
-ไมสตาฟมีระยะสูงสุด 5 เมตร 

     คําชี้แจงฯ 
-ใชในงานอาคารสถานท่ีและภมูิสถาปตย 

4 ตูทํานํ้าเย็นพรอม
เครื่องกรองนํ้า 

1 ชุด (20 
เครื่อง) 

28,000 560,000 มาตรฐานฯ 
-มีเครื่องกรองนํ้าในตัวระบบ NANO 
-ความจุถังนํ้าจํานวน 45 ลิตร 
-กอกนํ้าเย็น จํานวน 2 กอก 

     คําชี้แจงฯ 
-ใหบริการนํ้าดืม่แกนักศึกษาและบุคลากร 

5 เครื่องปรับอากาศ 1 งาน 1,311,700 1,311,700 มาตรฐานฯ 
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อาคาร 2 ช้ัน 1 
พรอมติดตั้ง 

-เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไมต่ํากวา 
30,000 บีทียู จํานวน 8 ชุด 
-เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไมต่ํากวา 
36,000 บีทียู จํานวน 8 ชุด 
-เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไมต่ํากวา 
50,000 บีทียู จํานวน 8 ชุด 
-พัดลมระบายอากาศขนาด 8 น้ิว 
-งานระบบไฟฟาของเครื่องปรับอากาศและพัด
ลมระบายอากาศ 

     คําชี้แจงฯ 
-เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีอาคาร 2 ช้ัน 1 
เน่ืองจากของเดิมชํารุดจากอุทกภยั 

6 รถตู 1 คัน 1,300,000 1,300,000 มาตรฐานฯ 
1.1 รายละเอียดท่ัวไป 
เปนรถโดยสารขนาดไมนอยกวา 16 ท่ีน่ัง 
ประเภท 4 ลอ ชนิดหลังคาสูง มีการติดตั้งเบาะ
ท่ีน่ังและพนักพิงอยางดีพรอมใชงาน, ติดฟลม
กรองแสงชนิดลดความรอนและแสงยูวี ราคา
รวมเครื่องปรับอากาศ พรอมอุปกรณตกแตง 
1.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
     - 1.2.1 จํานวนท่ีน่ังโดยสารไมนอยกวา 16 
ท่ีน่ัง พรอมเข็มขัดนิรภยัทุกท่ีน่ังโดยสาร 
     - 1.2.2 เครื่องยนตดเีซล ระบบจายนํ้ามัน
เช้ือเพลิงหัวฉีดแบบคอมมอลเรล  
     - 1.2.3 ความจุกระบอกสูบไมเกิน 2,500 ซี
ซี แบบ 4 สูบแถวเรียง เทอรโบ อินเตอร
คูลเลอร  
     - 1.2.4 มาตรฐานไอเสียไมต่ํากวา Euro 3 
     - 1.2.5 ระบบบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนดพี
เนียน พรอมพวงมาลยัเพาเวอรชวยผอนแรง  
     - 1.2.6 ระบบเบรก ลอหนาแบบดิสกเบรก
พรอมครีบระบายความรอนและลอหลังแบ
บดรัมเบรก/วาลวควบคมุแรงดันนํ้ามัน พรอม
ดวยระบบปองกันลอล็อคแบบ ABS และระบบ
เสรมิแรงเบรก BA 
     - 1.2.7 ระบบสงกําลังแบบเกียรธรรมดา 5 
เกียร 
     - 1.2.8 กระจกไฟฟาแบบเลื่อนข้ึน ? ลง 
อัตโนมัติพรอมระบบกันหนีบดานคนขับ กระจก
มองขางพับและปรับดวยไฟฟา และ กระจกมอง
หลังปรับลดแสงสะทอน 
     - 1.2.9 ระบบปรับอากาศท้ังหองโดยสาร 
แบบ 2 ตอน 
     - 1.2.10 ระบบล็อคประตูแบบเซนทรัลล็อค 
พรอมระบบรีโมทควบคุมการลอ็คประต ู
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อุปกรณเสรมิ  
     - 1.2.11 คอนโซลหลังท่ีน่ังคนขับแบบ
มาตรฐาน 
     - 1.2.12 พ้ืนหองโดยสารปูพ้ืนไมอัดและปู
ทับดวยยางแผนเรียบ 
     - 1.2.13 วิทยุ CD MP3 + USB หรือดีกวา 
     - 1.2.14 ผามานรางคู 
     - 1.2.15 บุภายในตามขอบตัวถังรอบคัน 
ดวยหนังเทียม พรอมประตูทาย  
     - 1.2.16 ฟลมกรองแสง 40% หนาเต็ม 
และ 60%รอบคัน ผายางปูพ้ืน 
     - 1.2.17 ถังดับเพลิงขนาด 5 ปอนด 
1.3 รายละเอียดอ่ืน ๆ  
     - 1.3.1 ผูจําหนายตองดําเนินการจด
ทะเบียนและตอ พ.ร.บ. พรอมรับผิดชอบหากมี
คาใชจาย 
     - 1.3.2 มีศูนยบริการมาตรฐานท่ีไดรับการ
แตงตั้งจากโรงงานผูผลติทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 
     - 1.3.3 รับประกันสินคาไมนอยกวา 3 ป 
หรือไมนอยกวา 100,000 กิโลเมตร 
     - 1.3.4 การติดตั้งชุดเครื่องเสยีงและระบบ
มัลตมิีเดยี ผูจําหนายตองเสนอรูปแบบ
รายละเอียดการตดิตั้งและตําแหนงท่ีติดตั้งของ
อุปกรณแตละช้ินใหคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ
พิจารณา 
     - 1.3.5 การติดตั้งเบาะท่ีน่ังโดยสารตอน
หลังน้ัน ผูจําหนายตองเสนอรูปแบบ
รายละเอียดการตดิตั้ง รูปทรงความกวางของตัว
เบาะและตําแหนงท่ีตดิตั้งตลอดจนวัสดุท่ีใช ให
คณะกรรมการท่ีเก่ียวของพิจารณา เน่ืองจาก
รถยนตคันดังกลาว นอกจะใชในงานราชการ
ของวิทยาเขตฯแลว ยังใชสําหรบัรบัรองคณะ
บุคคลสาํคัญและผูบริหารระดับสูง 

ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
1 ปรับปรุงหองนํ้า

สาธารณะ 
1 งาน 332,000 332,000 มาตฐานฯ 

-เปลี่ยนสุขภัณฑหองนํ้า 
-ปรับปรุงผนังหองนํ้าสําเร็จรูป 
-ปรับปรุงประตูหองนํ้า 
-งานทาสี 
-งานปรับปรุงระบบไฟฟาและแสงสวาง 
-งานปรับปรุงหลังคาหองนํ้า 

     คําชี้แจงฯ 
-เน่ืองจากหองนํ้าสาธารณะหลังอาคาร 1 
เสียหายจากอุทกภัยยังไมไดรับงบประมาณใน
การปรับปรุง 
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10102000  สํานักงานอธิการบดี(กองนโยบายและแผน) 
142434202400  งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:       350,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:      หนวยงาน : กองนโยบายและแผน            ผูรับผิดชอบ : นางสาวเพลินตา  โมสกุล 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

 กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานสนับสนุนภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แหง พรบ. ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีภาระหนาท่ีประกอบดวย       การดําเนินงานบริหารงานท่ัวไป งาน
แผนงานและงบประมาณ งานสถิติการศกึษาและสารสนเทศ งานประกันคุณภาพ และงานวิเทศสัมพันธ   

จากภาระหนาท่ีดังกลาว จําเปนตองมีวัสดุ อุปกรณ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตลอดจนการบริการดานตางๆ  
ใหบรรลุตามพันธกิจ และเพ่ือใหการดําเนินงานของกองนโยบายและแผน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณท่ีเพียงพอตอการดําเนินงานตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
2. เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามพันธกิจของกองนโยบายและแผน 
3. เพ่ือใหบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ไดรับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามหนาท่ี 

3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก 1 ป งปม. 
1.2 มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 ป งปม. 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  ระดับความสําเรจ็ในการบรหิารจัดการกองนโยบายและแผน 
2.3  สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหนาท่ีใหสอดคลองเปาประสงคและตัวช้ีวัดของเกณฑการประเมินตางๆ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.2. การดําเนินงานของกองนโยบายและแผน ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา :  12  เดือน    วันเริ่มตน : 1 ตุลาคม 2556    วันสิ้นสุด : 30 กันยายน 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 วางแผนการดําเนินงาน/เสนอโครงการเพ่ือขอ

อนุมัติ 
            

2 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน             
2.1 มีวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก             
2.2 ซอมแซมครภุณัฑ             
2.3 มีการสงเสรมิบุคลากรเขารับการพัฒนาศักยภาพ 

และกรปฏิบัตริาชการตามหนาท่ี 
            

2.4 มีคาสาธารณูปโภคในการดําเนินงาน             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานบริหารจดัการกองนโยบายและแผน 4 ครั้ง 350,000 1 ครั้ง 57,850 1 ครั้ง 124,250 1 ครั้ง 126,050 1 ครั้ง 41,850 

รวมท้ังสิ้น  350,000  57,850  124,250  126,050  41,850 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน         
1.1 คาวัสดุ       169,800  

 - คาวัสดุสํานักงาน 6 ครัง้ๆ ละ   12,350 บาท 74,100  
 - คาหมึกเครื่องพิมพ 2 ครั้งๆ ละ   22,650 บาท 45,300  
 - คากระดาษถายเอกสาร 2 ครั้งๆ ละ   24,200 บาท 48,400  
 - คาถายเอกสาร 2 ครั้งๆ ละ   1,000 บาท 2,000  

1.2 คาใชสอย       155,000  
 - คาเบ้ียเลีย้ง ท่ีพัก และยานพาหนะ 25 ครั้งๆ ละ   5,000 บาท 125,000  
 - คาซอมแซมครภุัณฑ 2  ครั้งๆ ละ   15,000 บาท 30,000  

1.3 คาสาธารณูปโภค       25,200  
 - คาโทรศัพท 1 หมายเลข 12 เดือนๆ ละ   1,500 บาท 18,000  
 - คาแสตมป 1 ครั้งๆ ละ 2,400 ดวงๆ ละ 3 บาท 7,200  
          

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 350,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือนและ
คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

งานบริหารจดัการกองนโยบายและแผน     324,800 25,200     350,000 
รวม     324,800 25,200     350,000 

 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434102401 งานบริหารจดัการกองนโยบายและแผน 1010200 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     51,850    118,250    120,050      35,850  326,000 
142434102402 คาโทรศัพท 1010200 2102 5702030200 คาสาธารณูปโภค       6,000        6,000        6,000        6,000  24,000 

รวมท้ังสิ้น 57,850 124,250 126,050 41,850 350,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. มีวัสดุ อุปกรณท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน 
2. สามรถดําเนินงานไดครบทุกพันธกิจของกองนโยบายและแผน 
3. บุคลการภายในกองนโยบายและแผน มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึน 

 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.3  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
 11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
 11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
 11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.4  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
 11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงานของกองนโยบายและแผน 
 11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับบริการของกองนโยบายและแผน 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายท่ี 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต  
 นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2569 
 นโยบายท่ี 1 : สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและยกระดับสู
ความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ิน และประเทศชาติ รองรับการเขา    สูประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษา เพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
 กลยุทธท่ี 1 : เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับ       สูความ
เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 
(ก.พ.ร.) 

 มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 7 : รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ 
 

 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434202500  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดบัคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:       300,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:      หนวยงาน : กองนโยบายและแผน     ผูรับผดิชอบ : น.ส.เพลินตา  โมสกุล 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของ
การศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
ประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือเปนกลไกการผดุงรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 มีสาระสําคัญระบุใหทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 จากพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของกําหนดใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในแตละปการศึกษา 
จะตองมีการดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในทุกสิ้นปการศึกษา อีกท้ังเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ใหมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะ
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําหลักการดานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชประโยชน
ในการดําเนินงานกิจการนักศึกษา และมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา และการดําเนินงานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ จึงตองดําเนินการจัดทําโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและเปนไปตาม
เปาหมายของมหาวิทยาลัย 

 
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายในมีผลการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.2 นักศึกษาในกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ 80 รอยละ 

    

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1   นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกันคณุภาพ รอยละ 80  
2.1   นักศึกษาสามารถวิเคราะหแผนและการจดัทําแผนของโครงการ โดยจดัทําโครงการตามข้ันตอนระบบการพัฒนา

คุณภาพ PDCA 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
     3.1 ดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา.....12......เดือน วันท่ี...1.....เดือน..ตลุาคม....ป.2556    ถึง วันท่ี..30..เดือน...กันยายน..ป..2557.  

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/

สาขาวิชา 
            

2 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
สํานัก สถาบัน 

            

3 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลยั 

            

4 อบรมเรื่องประกันคณุภาพกับเครอืขายประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/

สาขาวิชา 
1 ครั้ง 110,000.-       1 ครั้ง 110,000.- 

2 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สํานัก 
สถาบัน 

1 ครั้ง 87,600.-       1 ครั้ง 87,600.- 

3 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลยั 1 ครั้ง 56,000.-       1 ครั้ง 56,000.- 
4 อบรมเรื่องประกันคณุภาพกับเครอืขายประกันคณุภาพ

การศึกษา 
1 ครั้ง 46,400.-   1 ครั้ง 46,400.-     

รวมท้ังสิ้น  300,000.-    46,400.-    253,600.- 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
ภาควิชา/สาขาวิชา 

      110,000.-  

 1.1 คาตอบแทน         
  - คาตอบแทนประธานกรรมการ 1 คน 55 สาขา 500 บาท 27,500.-  
  - คาตอบแทนกรรมการ  3 คน 55 สาขา 500 บาท 82,500.-  

2 
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
คณะ สํานัก สถาบัน 

          87,600.-  

 2.1 คาตอบแทน             

  
- คาตอบแทนประธานกรรมการ 
(ระดับคณะ) 

1 คน 4 คณะ 5,000 บาท 20,000.-  

  
- คาตอบแทนประธานกรรมการ 
(ระดับสํานัก สถาบัน) 

1 คน 4 
สํานัก/
สถาบัน 

2,500 บาท 10,000.-  

  - คาตอบแทนกรรมการ (ระดบัคณะ) 3 คน 4 คณะ 2,000 บาท 24,000.-  

  
- คาตอบแทนกรรมการ (ระดบัสํานัก 
สถาบัน) 

3 คน 4 
สํานัก/
สถาบัน 

1,000 บาท 12,000.-  

 2.2 คาใชสอย         
  - คาอาหาร 4 คน 8 มื้อ 300 บาท 9,600.-  
  - คาท่ีพัก 8 คน 1 วัน 1,500 บาท 12,000.-  

3 
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัย 

      56,000.-  

 3.1 คาตอบแทน         
  - คาตอบแทนประธานกรรมการ 1 คน   14,000 บาท 14,000.-  

  
- คาตอบแทนกรรมการ 
(บุคคลภายนอก) 

2 คน   10,000 บาท 20,000.-  

  
- คาตอบแทนกรรมการ (บุคคล
ภายใน) 

2 คน   5,000 บาท 10,000.-  

 3.2 คาใชสอย         
  - คาอาหาร 5 คน 2 มื้อ 300 บาท 3,000.-  
  - คาท่ีพัก 3 คน 2 วัน 1,500 บาท 9,000.-  

4 
อบรมประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในใหแกนักศึกษา 

      46,400.-  

 4.1 คาตอบแทน         
  - คาตอบแทนวิทยากร 4 คน 12 ชม. 600 บาท 28,800.-  
 4.2 คาวัสด ุ         
  - คาวัสดุอบรม 40 คน   140 บาท 5,600.-  
 4.3 คาใชสอย         
  - คาอาหารกลางวัน 40 คน 2 มื้อ 100 บาท 8,000.-  
  - คาอาหารวาง 40 คน 4 มื้อ 25 บาท 4,000.-  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 300,000.-  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. ประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับภาควิชา/
สาขาวิชา 

   110,000.-       110,000.- 

2.ประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ สํานัก 
สถาบัน 

   66,000.- 21,600.-      87,600.- 

3.ประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

   44,000.- 12,000.-      56,000.- 

4.อบรมเรื่องประกันคุณภาพ
กับเครือขายประกันคณุภาพ
การศึกษา 

   28,800.- 17,600.-      46,400.- 

รวม    248,800.- 51,200.-      300,000.- 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 299 
 

 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434102501 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับภาควิชา/สาขาวิชา 

1010200 2202 5702010200 ตอบแทน    110,000 110,000 

142434102502 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ สํานัก สถาบัน 

1010200 2202 5702010200 ตอบแทน    66,000 66,000 

   1010200 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    21,600 21,600 
142434102503 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย 
1010200 2202 5702010200 ตอบแทน    44,000 44,000 

   1010200 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    12,000 12,000 
142434102504 อบรมเรื่องประกันคณุภาพกับ

เครือขายประกันคณุภาพการศึกษา 
1010200 2202 5702010200 ตอบแทน  28,800   28,800 

    1010200 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  17,600   17,600 
รวมท้ังสิ้น  46,400  253,600 300,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
มหาวิทยาลยัมีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในระบบการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายในมี

ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว 
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80 
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยการใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน 

11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยการใชแบบสอบถามเก่ียวกับความรูความเขาใจดานการประกันคณุภาพ 
 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 

 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
นโยบายท่ี 1 :  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและยกระดับความ

เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี1 : เสริมสรางศักยภาพทางการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งทางวิชาการ 
กลยุทธท่ี 1 :  เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความ

เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

  องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  ตัวบงช้ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
  องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 
ตัวบงช้ี 9.1  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

 12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) - 
 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 
(ก.พ.ร.)  

มิติท่ี 2 :  มิติภายนอก 
ตัวช้ีวัดท่ี 12 :  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

12.6  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
 

 12.7 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434202600  งานสนับสนนุการพัฒนาสถาบันสูสากล 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบแผนดิน  
 งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

 โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:       400,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน 

นางสาวเพลินตา  โมสกุล     ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

งานวิเทศสัมพันธ สังกัดกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจ หนาท่ีและความรับผิดชอบ
ในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถาบันสูสากล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความเปนสากลของมหาวิทยาลัย ในดานการจัดทํา
แผนพัฒนาสถาบันสูสากล ซึ่งเปนแผนระยะยาวในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับทางวิชาการ ตลอดจนการเตรียมการ
ตอนรับแขกชาวตางประเทศตางๆ  

นโยบายดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานท่ีสําคัญประการหน่ึง คือ            
การสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาและการวิจัยกับองคกร/สถาบันการศึกษาตางประเทศ เปาหมายท่ีสําคัญในการทําใหเกิด           
ความรวมมือระหวางกลุม มีหลายกิจกรรม เชน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพ่ือกระชับความสัมพันธอยางยั่งยืน การสงเสริมความเขาใจ
อันดีท่ีจะนําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัย  

เพ่ือใหบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานวิเทศสัมพันธจึงไดจัดทําโครงการสนับสนุนพัฒนา
สถาบันสูสากล โดยมีกิจกรรมตางๆ เพ่ือดําเนินการตามเปาหมายท่ีวางไว   

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสถาบันสูสากล 

2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามความรวมมือเดิมกับหนวยงานท้ังในและตางประเทศ สานสมัพันธแลกเปลี่ยน
องคความรูและวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศกึษาระหวางองคกร 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล 1 แผน 
1.2 เตรียมการตอนรับแขกชาวตางประเทศท่ีมาเยือนมหาวิทยาลัย 10 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากลไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
2.2 ระดับความพึงพอใจแขกชาวตางประเทศท่ีมาเยือนมหาวิทยาลัย 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1 การเบิกจายเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
       ระยะเวลา  12  เดือน        วันเริ่มตน: 1  ตุลาคม   2556 วันสิ้นสุด: 30  กันยายน   2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลํา 
ดับ 

ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล             
2 เตรียมการตอนรับแขกชาวตางประเทศท่ีมาเยือน

มหาวิทยาลยั 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามความรวมมือ              

กับหนวยงานท้ังในและตางประเทศ เพ่ือสานสมัพันธ 
แลกเปลีย่นองคความรูและวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาระหวางองคกร 

          

 1.1 การรับรองชาวตางประเทศ 10 ครั้ง 200,000 2 ครั้ง 40,000 2 ครั้ง 40,000 2 ครั้ง 40,000 4 ครั้ง 80,000 
 1.2 การเดินทางไปตางประเทศ 1 ครั้ง 200,000 1 ครั้ง 81,500   1 ครั้ง 118,500   

รวมท้ังสิ้น  400,000  121,500  40,000  158,500  80,000 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 สงเสริม สนับสนนุการดําเนินงานตามความรวมมือกับหนวยงานท้ังในและตางประเทศเพ่ือสานสัมพันธ แลกเปลี่ยนองคความรูและวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและนกัศึกษาระหวางองคกร 

400,000  

 1.1 คาใชจายในการรับรองชาวตางประเทศ         
 งบดําเนินงาน       200,000  
      - คาใชสอย    10 ครั้งๆละ 20,000 บาท 200,000  
 1.2 คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ         
 งบดําเนินงาน       200,000  
       - คาใชสอย   2 ครั้งๆละ   200,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 400,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา 
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1.สงเสรมิ สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามความรวมมือกับหนวยงานท้ังใน
และตางประเทศ เพ่ือสานสมัพันธ 
แลกเปลีย่นองคความรูและวัฒนธรรม 
รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
นักศึกษาระหวางองคกร 

    400,000      400,000 

รวม     400,000      400,000 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434102601 การรับรองชาวตางประเทศ 1010200 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     40,000      40,000      40,000      80,000  200,000 
142434102602 การเดินทางไปตางประเทศ 1010200 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     81,500      118,500    200,000 

รวมท้ังสิ้น 121,500 40,000 158,500 80,000 400,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการจัดทําแผนพัฒนาสถาบันสูสากล จํานวน 1 ฉบับ 
2. การดําเนินงานตามความรวมมอืกับหนวยงานท้ังในและตางประเทศ เพ่ือสานสันพันธแลกเปลี่ยนองคความรูและ
วัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาระหวางองคกรเปนไปดวยความเรยีบรอย 
 

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 
11.1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี

11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
11.2.1 การรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 12.1.1  นโยบายท่ี 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป พ.ศ. 2555-2569  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 12.2.1  นโบยายท่ี 1: สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและ
ยกระดับสูความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตรท่ี 1: เสรมิสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี 1: เรงรัดและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความ
เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ 
 12.2.2  นโบยายท่ี 9: สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากล
บนพ้ืนฐานการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาองคกรสูความเปนสากล 
  กลยุทธท่ี 11: เรงรัดพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากลบนพ้ืนฐานของการบริหารและจดัการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
  
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434206300  โครงการพัฒนาคณะครุศาสตรสูสากล 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: 1  เสรมิสรางศักยภาพการจดัการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
แผนงบประมาณ: .2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง

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

ภาษา การแลกเปลีย่นอาจารยและนักศึกษา 
2. ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 65 

งบประมาณหมวดรายจาย: ดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 200,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู ผูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหการศึกษาและทําการสอนวิชาชีพครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา 
วิจัยทางการศึกษา ใหบริการทางวิชาการดานการศึกษาแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือการศึกษา บริหารและจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ในปงบประมาณ 2556 ไดกําหนดยุทธศาสตรในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเนน 
เอกลักษณ เพ่ือมุงสูความเปนสากล เพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดการแสวงหาความรวมมือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาใน
ตางประเทศ โดยเฉพาะในเอเชียซึ่งในปงบประมาณท่ีผานมาคณะครุศาสตรจัดการไดเดินทางไปพบปะเจรจากับวิทยาลัยหลวงพระบาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แลวน้ัน สําหรับปงบประมาณ 2556 ควรตองมีการประสานงานติดตอเพ่ือเจรจาแลกเปลี่ยน
ทางดานวิชาการ และเดินทางเยือนระหวางกันจึงควรสานตอโครงการดังกลาว  

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว คณะครุศาสตรจึงเห็นสมควรจัดโครงการพัฒนาคณะครุศาสตรสูสากลเพ่ือดําเนินงานให
บรรลุวัตถุประสงค และเตรียมการเพ่ือรองรับการแลกเปลี่ยนทางดานการศึกษา เพ่ือพัฒนาไปสูความรวมมือในลักษณะอ่ืนๆ ตามพันธ
กิจของคณะครุศาสตรตอไป 

 
2. วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือใหเกิดการแลกเปลีย่นและพัฒนาการศึกษาสูสากล 
2. เพ่ือรักษาไวซึ่งการปฏบัิติการตามขอตกลงรวมกันระหวางคณะครุศาสตรและสถาบันอ่ืนๆ  
3. เพ่ือใหบุคลากรมีประสบการณการปฏิบัติงานตามพันธกิจท่ีเปนมาตรฐานและกาวสูความเปนสากล 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1. อาจารยและนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการจัดการเรยีนการสอน ณ วิทยาลัย

หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขอตกลงความรวมมือระหวางกัน  
1/5 ครั้ง/คน 

2. อาจารยจากวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 มาพัฒนาดานการจดัการเรียนการสอน 

1/3 ครั้ง/คน 

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสากล 
2.2 รอยละของจํานวนเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ  
2.3 รอยละของจํานวนบุคลากร จากองคกรตางประเทศ เขามาแลกเปลี่ยนองคความรูและวัฒนธรรมกับ บุคลากร/

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
3.  เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. การเบิกจายเปนไปตามแผนท่ีกําหนด  
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มาพัฒนา
ดานการจดัการเรียนการสอน 

            

2 จัดสงอาจารยและนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู
เก่ียวกับการจดัการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยหลวง
พระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
ทําขอตกลงความรวมมือระหวางกัน  
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 แลกเปลีย่นอาจารยจากวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  มาพัฒนาดานการจดัการเรียน
การสอน 

3 คน   3 81,400     

2 จัดสงอาจารยและนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ
การจัดการเรยีนการสอน ณ วิทยาลัยหลวงพระบาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทําขอตกลง
ความรวมมือระหวางกัน  

5 คน     5 118,600   

รวมท้ังสิ้น      81,400  118,600   
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1. แลกเปลี่ยนอาจารยจาก

วิทยาลัยหลวงพระบาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  มาพัฒนาดาน
การจัดการเรียนการสอน 

      81,400  

1.1 คาใชสอย       67,800  
 -คาพาหนะ (เครื่องบินไปกลับ

ตางประเทศ)  
3 คนๆละ   12,000 บาท 36,000  

 -คาพาหนะ (ในประเทศ)       12,000  
 -คาท่ีพักในประเทศไทย 2 หองๆละ 2 คืนๆละ 1,200 บาท 4,800  

 -คาอาหารวาง และอาหาร
กลางวัน/อาหารเย็น 

      15,000  

1.2 คาวัสดุ       13,600  
 -คาของท่ีระลึก กระดาษ แฟม  

หมึกพริ้นเตอร ฯลฯ/วัสดุนํ้ามัน 
      13,600  

2. จัดสงอาจารยและนกัศึกษาไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน ณ 
วิทยาลัยหลวงพระบาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและทําขอตกลง
ความรวมมือระหวางกัน  

      118,600  

2.1 คาใชสอย       117,100  
 -คาพาหนะ (เครื่องบินไปกลับ)  5 คนๆละ   12,000 บาท 60,000  
 -คาท่ีพัก (ตางประเทศ) 3 หองๆละ 3 คืนๆละ 3,100 บาท 27,900  
 -คาเบ้ียเลี้ยง (ตางประเทศ) 3 คนๆละ 4 วันๆละ 2,100 บาท 25,200   
 -คาใชจายเดินทางไปราชการ 

เชน คาเบ้ียเลี้ยง คาบํารุงรักษา
รถ คาทางดวน คานํ้ามันรถยนต  

      4,000  

2.2 คาวัสดุ       1,500  
 -คาของท่ีระลึก  1 ช้ิน     1,500  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 200,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. แลกเปลี่ยนอาจารยจาก
วิทยาลัยหลวงพระบาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  มาพัฒนาดาน
การจัดการเรยีนการสอน 

    81,400      81,400 

2. จัดสงอาจารยและนักศึกษา
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ
การจัดการเรยีนการสอน ณ 
วิทยาลัยหลวงพระบาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและทําขอตกลง
ความรวมมือระหวางกัน 

    118,600      118,600 

รวม     200,000      200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 311 
 

9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434206301 1. แลกเปลี่ยนอาจารยจาก
วิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  มา
พัฒนาดานการจดัการเรียนการ
สอน 

1010200 2202 5702020100 คาใชสอยและวัสด ุ  81,400   81,400 

142434206302 2. จัดสงอาจารยและนักศึกษาไป
แลกเปลีย่นเรยีนรูเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัย
หลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและทํา
ขอตกลงความรวมมือระหวางกัน 

1010200 2202 5702020100 คาใชสอยและวัสด ุ   118,600  118,600 

รวมท้ังสิ้น  81,400 118,600  200,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. อาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนการสอนกับวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตาม

ขอตกลงความรวมมือระหวางกัน จํานวน 1 ครั้ง  
2. อาจารยในตางประเทศไดรับการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนกับคณะครุศาสตรตามขอตกลงความรวมมือระหวางกัน

กับวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จํานวน 1 ครั้ง  
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1   เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2   วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
11.2.1 การรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

11.3  การประเมินผลการดําเนินงาน 
11.3 ตัวช้ีวัดความสําเรจ็ของโครงการ 

11.3.1 1. อาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนการสอนกับวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามขอตกลงความรวมมือระหวางกัน จํานวน 1 ครั้ง  

11.3.2  อาจารยในตางประเทศไดรับการพัฒนาดานการจดัการเรียนการสอนกับคณะครุศาสตรตาม
ขอตกลงความรวมมือระหวางกันกับวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 1 ครั้ง  

  
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

12.1.1  นโยบายท่ี 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายยอยท่ี 4  :  การศึกษา 

 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป พ.ศ. 2555-2569  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
  12.2.1 นโยบายท่ี 1 สงเสริม  สนับสนุน การพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และ
ยกระดับสูความเปนเลิศเพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสรมิสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเขมแข็งดานวิชาการ 
    กลยุทธท่ี 1 เรงรัดและพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐานและมคีวามเปนเลิศ รวมท้ังตอบสนอง

ความตองการของสังคม ทองถ่ิน และประเทศชาต ิ
 12.2.2  นโยบายท่ี 9  สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย       สูความเปน

สากลบนพ้ืนฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล     
ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาองคกรสูความเปนสากล 
    กลยุทธท่ี 11  เรงพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากลบนพ้ืนฐานการบริหารและการจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434206400  โครงการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูสากล 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมลีักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
โครงการใหม คือ โครงการท่ีจดัทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

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

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
ผลผลิต: โครงการเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปเขารับการอบรมดานภาษา 

การแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินการ 
วงเงินงบประมาณ: 200,000  บาท (งบ บ.กศ)  
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ผูรับผิดชอบ : ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวส ุ  
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในเวลาอันใกลคือ เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 น้ี ประเทศ 10 ประเทศจะมีการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน(ASEAN 
Community) มีการประกาศใชกฎบัตรอาเซียนเพ่ือสรางอาเซียนใหมีสถานะเปนนิติบุคคลและกําหนดใหมี 3 เสาหลักของประชาคม
อาเซียน คือ 1) เสาหลักการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Security Community) มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนสงเสริมสันติภาพ
ความมั่นคงในการปกครอง มุงเนนธรรมาภิบาลเกิดความรวมมืออันจะนําไปสูการเกิดสันติสุขในอาเซียน 2) เสาหลักดานสังคมและ
วัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community) มีจุดประสงคท่ีจะทําใหเห็นความสําคัญของประชากร และสัมพันธภาพระหวาง
ประชากรอาเซียนรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา และทางดานภาคธุรกิจ และ 3) เสาหลักดานเศรษฐกิจ (ASEAN 
Economic Community) มีวัตถุประสงคมุงเนนพัฒนาอาเซียนใหเปนตลาดและฐานดานการผลิตเดียว (Single market and 
Production Base) ซึ่งจะมีการเคลื่อนยายสินคา  บริหารการลงทุนและแรงงานมีฝมือโดยเสรีอิทธิพลของการรวมตัวดังกลาวจะสงผล
กระทบใหมีการเคลื่อนยายแรงงาน ทุน และทรัพยากรตลอดจนสินคาและบริการอยางเสรีรวมท้ังการปรับเปลี่ยนทําใหประชาคม
อาเซียนเปนสังคมพหุลักษณบนพ้ืนฐานของความหลากหลายทางดานเช้ือชาติ  ภาษา และวัฒนธรรมซึ่งยอมหมายถึงความทาทายใน
การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองมีการเตรียมความพรอมใหสอดรับกับการเกิดข้ึนของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยาไดกําหนดยุทธศาสตรในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
จัดการศึกษาตามจุดเนนเอกลักษณ เพ่ือมุงสูความเปนสากลเพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดการแสวงหาความรวมมือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ โดยเฉพาะในเอเชียซึ่งในปงบประมาณท่ีผานมาคณะครุศาสตรจัดการไดเดินทางไปพบปะเจรจากับ
วิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแลวน้ัน สําหรับปงบประมาณ 2557 ควรตองมีการประสานงานติดตอเพ่ือ
เจรจาแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการและเดินทางเยือนระหวางกันจึงควรสานตอโครงการดังกลาว 

ดวยหลักการและเหตผุลดังกลาวคณะมนุษยศาสตรจึงเห็นสมควรจัดโครงการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรสูสากลเพ่ือดําเนินงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคและเตรียมการเพ่ือรองรับการแลกเปลี่ยนทางดานการศึกษาเพ่ือพัฒนาไปสูความรวมมือในลักษณะอ่ืนๆตามพันธ
กิจของคณะมนุษยศาสตรตอไป 
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2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหเกิดการแลกเปลีย่นและพัฒนาการศึกษาสูสากล 
2. เพ่ือรักษาไวซึ่งการปฏบัิติการตามขอตกลงรวมกันระหวางคณะมนุษยศาสตรและสถาบันอ่ืนๆ 
3. เพ่ือใหบุคลากรมีประสบการณการปฏิบัติงานตามพันธกิจท่ีเปนมาตรฐานและกาวสูความเปนสากล 
4. ศึกษาวิถีชีวิตพอเพียง ดานสังคมและวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางดานศักยภาพชุมชน 
 

3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1. จัดสงอาจารยไป ศึกษาและทําวิจยัรวมกันทางดานสังคมวัฒนธรรมและการ
ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ณ วิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวขอตกลงความรวมมอืระหวางกัน 

6 คน 

    
2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 2.1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) ตาม

ตัวช้ีวัดท่ี 5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสากล 
 2.2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการความรวมมือของคณะมนุษยศาสตร 

2.3 รายงานผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน 
3.  เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. เปนไปตามแผนการดําเนินงานอยางตอเน่ืองตลอดปงบประมาณ 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสดุ: 30 กันยายน 2557 
           

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

สังคมวัฒนธรรมและการดาํเนินชีวิตแบบพอเพียง 
ณ วิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวขอตกลงความรวมมอืระหวางกัน 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 จัดสงอาจารยไป ศึกษาและทําวิจยัรวมกันทางดานสังคม
วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ณ วิทยาลัย
หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ขอตกลงความรวมมือระหวางกัน 

1 ครั้ง 200,000     1 ครั้ง 200,000   

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

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 จัดสงอาจารยไป ศึกษาและทํา

วิจัยรวมกันทางดานสังคม
วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต
แบบพอเพียง ณ วิทยาลัยหลวง
พระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวขอตกลงความ
รวมมอืระหวางกัน 

      200,000  

1.1 คาใชสอย         
 -คาพาหนะ (เครื่องบินไปกลับ) 6 15,000     90,000  
 -คาเบ้ียเลี้ยง 2,100x6x7 วัน       88,200  
 -คาของท่ีระลึก  1 ช้ิน     1,000  

1.2 คาวัสด ุ         
 -คา กระดาษ แฟม  

หมึกพริ้นเตอรฯลฯ/วัสดุนํ้ามนั 
      20,800  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 200,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือนและ
คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. จัดสงอาจารยไป ศึกษาและ
ทําวิจัยรวมกันทางดานสังคม
วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต
แบบพอเพียง ณ วิทยาลัยหลวง
พระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ขอตกลงความรวมมือระหวาง
กัน 

    200,000      200,000 

รวม     200,000      200,000 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434206401 จัดสงอาจารยไป ศึกษาและทํา
วิจัยรวมกันทางดานสังคม
วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต
แบบพอเพียง ณ วิทยาลัยหลวง
พระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวขอตกลงความ
รวมมือระหวางกัน 

1010200 2202 5702020100 คาใชสอยและวัสด ุ   200,000  200,000 

รวมท้ังสิ้น   200,000  200,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพ่ือรักษาไวซึ่งการปฏบัิติการตามขอตกลงรวมกันระหวางคณะมนุษยศาสตรและสถาบันอ่ืนๆ 

2. เพ่ือใหบุคลากรมีประสบการณการปฏิบัติงานตามพันธกิจท่ีเปนมาตรฐานและกาวสูความเปนสากล 
3. ศึกษาวิถีชีวิตพอเพียง ดานสังคมและวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางดานศักยภาพชุมชน 

 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย 
11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
11.2.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
3.1 จํานวนอาจารยท่ีเดินทางไปและเดินทางมาตามโครงการความรวมมือ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 
1.ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1 การจดัสงอาจารยไปศกึษาและวิจัยรวมกันกับวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามขอตกลงความ
รวมมือระหวางกัน 1 ครั้ง 

1.2 อาจารยจากวิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมารับการพัฒนาการศึกษาและวิจัยรวมกันกับ
คณะมนุษยศาสตรตามขอตกลงความรวมมือระหวางกัน จํานวน 1 ครั้ง 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 3: สังคมและคณุภาพชีวิต 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป พ.ศ.2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
 12.2.1 นโยบายท่ี 1  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐานและยกระดับสูความเปนเลิศ
เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคมทองถ่ินและประเทศชาติรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เสรมิสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเขมแข็งดานวิชาการ 
กลยุทธท่ี 1  การศึกษาท่ีมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐานและมีความเปนเลิศ รวมท้ังตอบสนองความตองการ

ของสังคม ทองถ่ิน และประเทศชาต ิ
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

12.3.1 องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
ตัวบงช้ีท่ี 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ตัวบงช้ีท่ี 2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจรยิธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

12.3.2 องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 ตัวบงช้ีท่ี 10  การสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม 
 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
ตัวช้ีวัดท่ี 9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434206500  โครงการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการสูสากล 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 200,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน  คณะวิทยาการจัดการ                           ผูรับผิดชอบ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาการจัดการ  ไดดําเนินการโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาไปสูการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือ
องคกรในตางประเทศ  โดยไดบรรลุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ 
สถาบันการศึกษาตางประเทศ เชน สถาบันการศึกษาในเวียดนาม, อินเดีย, จีน โดยมีกรอบขอตกลงความรวมมือทางวิชาการท้ังในดาน
การจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณาจารย การทําวิจัย และอ่ืน ๆ ซึ่งในปงบประมาณท่ีผานมา คณะวิทยาการจัดการ
ไดมีการดําเนินการตามขอตกลงดังกลาวแลวระดบัหน่ึงรวมท้ังไดมีการลงนามเพ่ิมเตมิ มีวัตถุประสงคจะขยายโครงการความรวมมือ ไปยัง
ประเทศอ่ืนๆตอไปอีก ท้ังน้ีเพ่ือพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการของคณะ ซึ่งมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในกรณีท่ี
ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558  

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นสมควรจัดโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาไปสูการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือองคกรในตางประเทศอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการขับเคลื่อนและดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคภายใต
กรอบขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางๆ ดังกลาว  และเตรียมการเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
รวมท้ังแสวงหาและพัฒนาองคความรูใหมๆ เพ่ือเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูสูระดับสากล เนนยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน การจัดการศึกษาตามจุดเนน เอกลักษณ เพ่ือมุงสูระดับสากล สอดคลองกับนโยบายเชิงกลยุทธในการบริหารมหาวิทยาลัย 
ดานการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ การจัดการเรียนการสอน ติดตอประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัยหรือองคกรตางประเทศ/
นานาชาติในการพัฒนาการจัดการศึกษารวมท้ังการพัฒนาหลักสูตรรวมกัน ไมวาจะเปนหลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม โดยเนนการ
ใชศักยภาพท่ีเอ้ือประโยชนตอการจัดการศึกษารวมกัน และเพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดการแสวงหาความรวมมือ การแลกเปลี่ยนทางการกับ
สถาบันในตางประเทศ  โดยเฉพาะในแถบทวีปเอเชีย หรือกลุมประเทศอาเซียน  การเดินทางไปศึกษาดูงาน เยี่ยมชม แลกเปลี่ยน การสง
บุคลากรไปศึกษา/อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นในตางประเทศ  พัฒนาไปสูความรวมมือในลักษณะอ่ืนๆ ตามพันธกิจของคณะวิทยาการ
จัดการตอไป 
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2. วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือสรางเครือขายความรวมมอืทางวิชาการระดับสากล เพ่ือความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาสําหรับบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ 
3.  เพ่ือเผยแพร และประชาสัมพันธหลักสตูรของคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหเปนท่ีรูจัก

อยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน 
 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 สงบุคลากรในคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

เจรจาเพ่ือหาขอตกลงทางวิชาการสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 
1 ครั้ง 

1.2 ดําเนินการประชุมตอนรับคณะผูบริหารและคณาจารย เพ่ือแลกเปลีย่นและลง
นามขอตกลงทางวิชาการระหวางผูบริหารและคณาจารย ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาในและตางประเทศ 

1 ครั้ง 

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ระดับความรวมมือในการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
2.2 บุคลากรท่ีรวมโครงการไดพัฒนาศักยภาพ คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
2.3  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
การดําเนินงานเสรจ็ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 เมษายน 2557 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2557    

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

แลกเปลีย่นความคดิเห็น และเจรจาเพ่ือหา
ขอตกลงทางวิชาการรวมกัน  

            

2 ดําเนินการประชุมตอนรับคณะผูบริหารและ
คณาจารย เพ่ือแลกเปลี่ยนและลงนามขอตกลง
ทางวิชาการระหวางผูบริหารและคณาจารย ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยากับ
สถาบันการศึกษาในและตางประเทศ 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 สงบุคลากรในคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน 

ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเจรจาเพ่ือ
หาขอตกลงทางวิชาการสถาบันการศึกษาใน
ตางประเทศ 

1 ครั้ง 150,000 

    

1 ครั้ง 150,000 

  

2 ดําเนินการประชุมตอนรับคณะผูบริหารและ
คณาจารย เพ่ือแลกเปลี่ยนและลงนามขอตกลง
ทางวิชาการระหวางผูบริหารและคณาจารย ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยากับ
สถาบันการศึกษาในและตางประเทศ 

1 ครั้ง 50,000 

    

1 ครั้ง 50,000 

  

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

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 สงบุคลากรในคณะเดินทาง

ไปศึกษาดูงาน ประชุม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และเจรจาเพ่ือหาขอตกลง
ทางวิชาการ
สถาบันการศึกษาใน
ตางประเทศ 

      150,000  

 คาใชสอย 
-  คาเบ้ียเลี้ยงอาจารยใน
ตางประเทศ 

 
11 

 
คน 

 
3 

 
วัน 

 
2,100 

 
บาท 

 
69,300 

 

 -  คาเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ 2 คน 2 วัน 240 บาท 960  
 -  คาเบ้ียเลี้ยงอาจารยใน

ประเทศ 
11 คน 2 วัน 240 บาท 5,280  

 -  คาพาหนะ 11 คน 1 ครั้ง 5,700 บาท 62,700  
 -  คานํ้ามันรถ 2 ครั้ง 2 คัน 2,200 บาท 8,800  
 -  คาทางดวน   8 ครั้ง 120 บาท 960  
 -  คาบํารุงรักษารถยนต 2 วัน 2 คัน 500 บาท 2,000  

2 ดําเนินการประชุมตอนรับ
คณะผูบริหารและคณาจารย 
เพ่ือแลกเปลี่ยนและลงนาม
ขอตกลงทางวิชาการ
ระหวางผูบริหารและ
คณาจารย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ
สถาบันการศึกษาในและ
ตางประเทศ 

      50,000  

 คาใชสอย 
-  เบ้ียเลี้ยง 

 
4 

 
วันละ 

   
240 

 
บาท 

 
960 

 

 -  คาพาหนะ คานํ้ามันรถ คา
ทางดวน ในการรับสงรับรอง
แขก 

4 ครั้ง   5,000 บาท 20,000  

 -  คาท่ีพัก 8 หอง 3 คืน 650 บาท 15,600  

 -  คาอาหาร 4 มื้อ   2,500 บาท 10,000  

 - คาของท่ีระลึก 1 ครั้ง   3,440 บาท 3,440  
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม เงินเดือนและ
คาจางประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงานราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 
1. สงบุคลากรในคณะเดินทางไป
ศึกษาดูงาน ประชุม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และเจรจาเพ่ือหา
ขอตกลงทางวิชาการ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

    150,000      150,000 

2. ดําเนินการประชุมตอนรับคณะ
ผูบริหารและคณาจารย เพ่ือ
แลกเปลีย่นและเจรจาหาขอตกลง
ทางวิชาการระหวางอาจารยและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยากับ
สถาบันการศึกษาในและตางประเทศ 

    50,000      50,000 

รวม     200,000       
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434206501 1. สงบุคลากรในคณะเดินทางไปศกึษาดูงาน  1010200 2102 5702020100 
 

คาใชสอย
และวัสด ุ

  
150,000 

 
150,000 

142434206502 2. ดําเนินการประชุมตอนรับคณะผูบริหารและคณาจารย  1010200 2102 5702020100 
 

คาใชสอย
และวัสด ุ

  
50,000 

 
50,000 

รวมท้ังสิ้น   200,000  200,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษาตางประเทศ 
2. บุคลากร นักศึกษา ไดเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ สรางเครือขายท้ังดานการจดัการเรียนการสอน การ

แลกเปลีย่นคณาจารย ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
3. ประชาสมัพันธหลักสูตรทุกหลักสตูรของคณะใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางยิ่งข้ึน   
4. ไดแนวปฏิบัติท่ีดีในการจดัการเรียนการสอน 

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 
11.1   เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี

11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2   วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย 
11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
11.2.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

12.1.1 นโยบายท่ี 4 สังคมและคุณภาพชีวิต 
          นโยบายยอยท่ี 4.1 การศึกษา 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

12.2.1  นโบยายท่ี1 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและยกระดับสูความ
เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี 1 เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและยกระดับสูความ
เปนเลิศเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมทองถ่ินและประเทศชาติ 

12.3   ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ประจาํป พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร) 
 12.3.1  มิติภายนอก : การประเมนิประสิทธิผล 

  ตัวช้ีวัดที 3 : ระดับความสาํเรจ็ของการเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน (รอยละของ
นักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ) 
12.4   ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 12.4.1  มาตรฐานดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน  
  ตัวบงช้ีท่ี 14 : การพัฒนาคณาจารย 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434206600 โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูสากล 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

 โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 200,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาทางวิทยาศาสตรสาขาตางๆ ควบคูกับการดําเนินกิจกรรมวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม และการ
บริการวิชาการ เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนทองถ่ินเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน ท้ังน้ี เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดลอมทางองกร 
(corporate environments) พบวา ปจจุบันคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความพรอมหลายท้ังดานโครงสราพ้ืนฐาน ทรัพยากร
บุคคล และทรัพยากรทางภูมิปญญาท่ีสามารถยกระดับข้ึนเปนสถาบันการศึกษาระดับทองถ่ินท่ีมีขีดความสามารถระดับสากลได  

อยางไรก็ตาม ในการบรรลุถึงขีดความสามารถระดับสากลน้ัน นอกจากจะตองพ่ึงพาขีดความสามารถและฐานทรัพยากรท่ีมี
อยูในองคกรแลว ยังจําเปนตองพ่ึงพาขีดความสามารถและฐานทรัพยากรจากภายนอกองคกรดวย โดยเฉพาะจากสถาบันทางการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรในตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาและการวิจัยและพัฒนา อันเปนท่ียอมรับใน
ระดับวากลมากอน ซึ่งฐานทรัพยากรจากภายนอกองคกรท่ีกลาวถึงน้ีนอกจากจะหมายถึงปจจัยทางกายภาพตางๆ แลวยังหมายความ
รวมถึง องคความรู ประสบการณ และกระบวนทัศนการบริหารจัดการองคกรดวย ดังน้ัน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันสูสากล จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะตองมีการแสวงหาความรวมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบัน หรือองคการท่ีทาง
วิทยาศาสตรตางประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนขีดความสามารถดานตางๆ กอใหเกิดการเก้ือกูลและสรางความสําเร็จรวมกันในระยะยาว
ตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของดานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยหรือสถาบันทางวิทยาศาสตรตางประเทศในระยะยาว 
2. เพ่ือดําเนินการหารือความรวมมือกับมหาวิทยาลยั หรือสถาบันทางวิทยาศาสตรตางประเทศ 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนการศึกษาดูงาน แลกเปลีย่นงานวิชาการ หรือแสวงหาความรวมมือกับ

มหาวิทยาลยั หรือสถาบันทางวิทยาศาสตรตางประเทศ 
1 ครั้ง 

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
ความสําเร็จในการไดขอมลูขอแลกเปลี่ยนความรวมมือท่ีนําไปสูการลงนามความรวมมือระหวางสถาบันในอนาคตได  
ไมต่ํากวารอยละ 80 

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
3.1 การดําเนินงานเปนไปตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา 12 เดือน วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม ป 2556  ถึง วันท่ี 30 เดือน กันยายน ป 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

วิทยาศาสตรตางประเทศท่ีมีศักยภาพ 
            

2 ติดตอมหาวิทยาลยัหรือสถาบันทางวิทยาศาสตร
ตางประเทศท่ีคดัเลือก 

            

3 ศึกษาดูงานยังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันทาง
วิทยาศาสตรตางประเทศ 

            

4 หารือความรวมมือกับมหาวิทยาลยัหรือสถาบัน
ทางวิทยาศาสตรตางประเทศ 

            

5 พิจารณาความเปนไปไดในการจดัทําขอตกลง
ความรวมมือกับสถาบันทางวิทยาศาสตร
ตางประเทศ 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ศึกษาดูงาน และหารือความรวมมอืกับ

มหาวิทยาลยั หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร
ตางประเทศ 

1 ครั้ง 200,000     1 ครั้ง 200,000   

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

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1  ศึกษาดูงาน และหารือความรวมมือกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันทางวิทยาศาสตรตางประเทศ 200,000  
 1.1 คาใชสอย       200,000  
 - คาเดินทาง 1 ครั้ง ๆ ละ 4 คน ๆละ 24,500 บาท 98,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง 5 วัน 4 คน 2,100 บาท 42,000  
 - คาท่ีพัก 4 คน 4 คืน 3,750 บาท 60,000  
          

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 200,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

ศึกษาดูงาน และหารือความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันทางวิทยาศาสตร
ตางประเทศ 

    200,000      200,000 

รวม     200,000      710,000 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434206601 ศึกษาดูงาน และหารือความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันทางวิทยาศาสตร
ตางประเทศ 

1010200 2102 5702020100 
 

คาใชสอยและวัสด ุ   200,000   200,000 

รวมท้ังสิ้น   200,000  200,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คณาจารยมีการพัฒนาทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

2. ผลการปฏิบัติการทางวิชาการและการประกันคณุภาพการศึกษาสูงข้ึน  
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ไมนอยกวารอยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ไมนอยกวารอยละ 80 
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ไมนอยกวารอยละ 80 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ  
11.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
    นโยบายท่ี 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี 4.1 :  นโยบายการศึกษา 
    นโยบายท่ี 6 : นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

นโยบายยอยท่ี 6.1 : เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการของ
ประเทศ 

 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
 นโยบายท่ี 1 : สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐานและยกระดับสู

ความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาตริองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 :  เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี 1 : เรงรัดและพัฒนานาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และ 
  ยกระดับสูความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของสังคม  ทองถ่ิน และ 
 ประเทศชาติ 

 นโยบายท่ี 9 : สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากลบน
พ้ืนฐานการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 3 :  การพัฒนาองคกรสูความเปนสากล 
กลยุทธท่ี 11 : เรงรัดพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากลบนพ้ืนฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรร

มาภิบาล 
12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 

 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 
(ก.พ.ร.) 
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434206700  โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการงานกองนโยบายและแผน 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมลีักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
โครงการใหม คือ โครงการท่ีจดัทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.  ผูสําเรจ็การศึกษาไดงานทําหรอืศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3.  ผูสําเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
4.  จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
5.  ผูสําเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6.  จํานวนนักศึกษาคงอยู 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:       15,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:      หนวยงาน : กองนโยบายและแผน            ผูรับผิดชอบ : นางสาวเพลินตา โมสกุล 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานสนับสนุนภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แหง พรบ. ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีภาระหนาท่ีประกอบดวยการดําเนินงานบริหารงานท่ัวไป งานแผนงาน
และงบประมาณ งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ งานประกันคุณภาพ และงานวิเทศสัมพันธ   

กองนโยบายและแผน จําเปนตองมีวัสดุ อุปกรณ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริการดานตางๆ 
ของกองนโยบายและแผน  ตามภาระหนาท่ีเพ่ือใหบรรลุพันธกิจ และเพ่ือใหการดําเนินงานของกองนโยบายและแผน เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย ตลอดแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณท่ีเพียงพอตอการดําเนินงานตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
2. เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามพันธกิจของกองนโยบายและแผน 

 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดซื้อครภุัณฑกลองถายรูประบบดิจิตอล 1 เครื่อง 

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  ระดับความสําเรจ็ในการบรหิารจัดการกองนโยบายและแผน 
2.2  สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลยัตามภาระหนาท่ีใหสอดคลองเปาประสงคและตัวช้ีวัดของเกณฑการประเมิน
ตางๆ 

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
การดําเนินงานของกองนโยบายและแผน ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา :  12 เดือน          วันเริ่มตน : 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด : 30 กันยายน 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจาย(งบแผนดิน)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 | 333 
 

6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซื้อครภุัณฑ           
 กลองถายรูประบบดิจติอล 1 ครั้ง 15,000   1 ครั้ง 15,000     

รวมท้ังสิ้น  15,000    15,000     
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 334 
 

7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 จัดซื้อครภุัณฑ   
 กลองถายรูประบบดิจติอล 1 เครื่อง 1 เครื่องละ 15,000 เครื่อง 15,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 15,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. จัดซื้อครุภัณฑ            
กลองถายรูประบบดิจติอล       15,000    15,000 
            

รวม       15,000    15,000 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434206701 กลองถายรูประบบดิจติอล 1010200 2103 8323009600 ครุภณัฑ  15,000   15,000 
รวมท้ังสิ้น  15,000   15,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. มีวัสดุ อุปกรณเพียงพอตอการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน 
2. สามารถดําเนินงานไดครบตามพันธกิจของกองนโยบายและแผน 

 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยสอบถามความตองการของบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน 
11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงานของกองนโยบายและแผน 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 
   นโยบายท่ี 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
   นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2569 
นโยบายท่ี 1 : สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความเปนเลิศ เพ่ือ
ตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ิน และประเทศชาติ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษา เพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
 กลยุทธท่ี 1 : เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมคีุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความเปนเลิศ 
เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 
(ก.พ.ร.) 

               มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัดท่ี 7: รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ 
12.6  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 

 12.7 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 
13. ความพรอมของโครงการ 

ดําเนินการไดทันที 
 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ลําดับ รายการ จํานวน/

หนวยนับ 
ราคาตอ
หนวย
(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือ
ขนาด/ลักษณะของโครงสรางและคํา

ชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 
1. กลองถายรูประบบ

ดิจิตอล 
1 เครื่อง 15,000 15,000 - ความละเอียด 18 megapixels 

- จอแสดงผล ขนาด 3.2 น้ิว หมุนพับได 
- บันทึกภาพน่ิงตอเน่ืองไดสูงสดุท่ี
ความเร็ว 7 เฟรมตอวินาที 
-- ออฟติคอลซูม 41.7 เทา 
- ขนาด 125*84*102 mm 
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142434206800  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (งบ บ.กศ.) 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบรายจายอ่ืนๆ 
วงเงินงบประมาณ: 4,654,383 บาท  
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน    ผูรับผิดชอบ น.ส.เพลินตา โมสกุล                 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 ท่ีใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยมี
วัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และเพ่ือใหการพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคลองกับการ
พัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งไดกลาวถึงภาพอนาคตท่ีมี
ผลกระทบตออุดมศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงประชากร การกระจายอํานาจการปกครอง หรือความเปลี่ยนแปลงดานเยาวชน 
นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต เปนตน โดยมีเปาหมายในระยะยาวในการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ี
มีคุณภาพสูตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในโลกาภิวัฒนรวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถ่ินไทย โดยใชกลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐานและ
เครือขายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดยหากวัดการพัฒนาในมุมมองท้ัง 
4 ดาน ตามแนวคิด BSC (Balance Scored Card) จึงจําเปนตองมีการดําเนินพันธกิจเพ่ือเปาหมายการพัฒนาไปพรอมๆกันพิจารณา
ท้ัง 4 มุมมอง ไดแก มุมมองมิติดานการเงิน มุมมองมิติดานลูกคา มุมมองมิติดานกระบวนการภายใน มุมมองมิติดานการเรียนรูและการ
พัฒนา 

และเพ่ือใหการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงคและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ดังท่ีไดกลาวในขางตน และเพ่ือใหยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ รวมไปถึงไดบรรลุเปาหมายตางๆของมหาวิทยาลัยตาม
กรอบของ BSC โดยมีเปาหมายสูงสุดท่ีการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรใหมีคุณภาพตามความตองการสังคมและสามารถแขงขันไดใน
ระดับสากล มีความจําเปนตองดําเนินการจัดทําโครงการเพ่ือเปนหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสําเร็จตามท่ีไดกลาวในขางตนตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับพันธกิจหลักตามยุทธศาสตรในแตละดานของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรท่ีตรงตามความตองการของสังคม 

3. เพ่ือเปนโครงการหลักในกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวของกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จํานวนนักศึกษาดานสังคมเขารวมกิจกรรม 400 คน 
3 จํานวนบุคลากรเขารวมกิจกรรม 100 คน 

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
2.2 ขีดความสามารถท่ีเพียงพอตอการผลติบัณฑิตใหมคีุณภาพตรงตามความตองการของสังคมและสามารถแขงขันได 

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
3.1 กิจกรรมและการเบิกจายเงินแลวเสร็จตามระยะเวลาของแผน 

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลา 9 เดือน วันเร่ิมตน: 1 มกราคม 2557  วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เตรียมการและเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 
 1.1 ศึกษา วิเคราะหแนวทางการเขียนโครงการ             
 1.2 กําหนดแนวทางและกิจกรรมยอยในโครงการ             
 1.3 นําเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ             

2. นําโครงการสูการปฏิบัติ 
 2.1ดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
            

 2.5ควบคุม ติดตาม ในแตละกิจกรรม             
3 ประเมินผลโครงการ 
 3.1รวบรวมขอมูลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม             
 3.2ประเมินผลการดําเนินโครงการ             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1. สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 4,654,383         

รวมท้ังสิ้น  4,654,383         
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 สนับสนุนการพัฒนา

มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

     
 
 
 

 4,654,383 
 
 
 

 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 4,654,383  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

สนับสนุนการพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

         4,654,383 4,654,383 

รวม          4,654,383 4,654,383 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434206801 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1010200 2105 5705020100 คาใชจายอ่ืนๆ     4,654,383 

รวมท้ังสิ้น     4,654,383 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1 มหาวิทยาลัยพัฒนาตามยุทธศาสตรภายใตขอบเขตของพันธกิจเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรอยาง

มีคุณภาพ 
10.2 บัณฑิ ตทางสั งคมศาสตร มี คุณลั กษณะตรงตามความต อ งการของสั งคมและสามารถแข ง ขัน ได 

ในทุกระดับ 
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย 
11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
11.2.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
นโยบายท่ี 4 สังคมและคณุภาพชีวิต ประเด็นนโยบายยอยท่ี 4.1 การศึกษา 
  
 12.2 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต  

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ตัวบงช้ีท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
ตัวบงช้ีท่ี 2.7 ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 

 12.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ี 1 เสรมิสรางศักยภาพการจดัการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดาน
วิชาการ และยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาองคการสูความเปนสากล  
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
 
หมายเหตุ 
 โครงการ/กิจกรรม/งาน ท่ีสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะตองไดรับการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลยัจึงจะสามารถดําเนินการได 
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10103000  สํานกังานอธิการบดี(กองบริการการศึกษา) 
142434202700  งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป  ภาคปกติ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
 งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเรจ็การศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:       802,680  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา    ผูรับผิดชอบ : นางลักขณา  เตชวงษ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ัน ๆ  ซึ่งตองมีการดําเนินการพัฒนาอาจารยท้ังดานวิชาการ วิธีการสอน การวัดผลอยางตอเน่ือง จัด
ใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ใหมีการรายงานผลการจัดการศึกษา การประเมินหลักสูตรอยางตอเน่ืองอยางนอยทุก ๆ 5 
ปน้ัน เพ่ือใหการบริหารจัดการ การเรียนการสอนโดยเฉพาะอยางยิ่งหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยมีความคลองตัว และมี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การจัดทําสื่อการสอน เอกสารคําสอน ตลอดจนเอกสารการประเมินผลการศึกษา ให
ครบถวนเพียงพอและเหมาะสมกับนักศึกษา อันจะสงผลใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร   จึงจําเปนตองมี
การดําเนินการบรหิารคาใชจายเพ่ือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

   
2. วัตถุประสงค 
      เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 5,600 คน 
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2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป  ถูกตองเปนไปตามโครงสรางท่ีหลักสตูรกําหนด  นักศึกษาสาํเร็จการศึกษา

ตามแผนการเรียนท่ีกําหนด 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
ดําเนินการไดตามเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
       ระยะเวลา  12  เดือน        วันเริ่มตน: 1  ตุลาคม   2556 วันสิ้นสุด: 30  กันยายน   2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณและคาตอบแทนอาจารย

พิเศษ  เพ่ือใชในการจัดการเรยีนการสอน 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซื้อวัสด/ุคาถายเอกสาร   4  ครั้ง 730,680 1 50,000 1 286,000 1 100,000 1 330,680 
2 คาวิทยากร/อาจารยพิเศษ 4 วิชา 36,000     4 36,000   

รวมท้ังสิ้น  802,680  50,000  286,000  136,000  330,680 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 งบดําเนินงาน         
 คาวัสดุ         

1 จัดซื้อวัสดุ   2 ภาคเรยีน 1 ภาคเรยีน 363,340 บาท 726,680  
 คาถายเอกสาร 2 ภาคเรยีน 1 ภาคเรยีน 20,000 บาท 40,000  
 คาตอบแทน         
2 คาวิทยากร  อาจารยพิเศษ 4 วิชา 1 วิชา 9,000 บาท 36,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 802,680  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือนและ
คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

- จัดซื้อวัสดุ  คาถายเอกสาร     766,680      766,680 

- คาวิทยากร  อาจารยพิเศษ    36,000       36,000 
รวม    36,000 766,680      802,680 

 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434102701 จัดซื้อวัสด/ุคาถายเอกสาร   1010300 2202 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     50,000    286,000    100,000    330,680  766,680 
142434102702 คาวิทยากร/อาจารยพิเศษ 1010300 2202 5702010200 ตอบแทน        36,000    36,000 

รวมท้ังสิ้น 50,000 286,000 136,000 330,680 802,680 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1  ผูรับบริการมคีวามพึงพอใจในการเขารับบริการดานสิ่งสนับสนุน 
10.2  นักศึกษาไดรับการพัฒนาผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากผุเช่ียวชาญ  การศึกษาตามแผนท่ีกําหนด 
 

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 
11.1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี

11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80 
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  รอยละ 80  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย 
11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
11.2.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
11.2.4 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจ 
 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 12.1.1  นโยบายท่ี 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 
 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

12.2.1  นโยบายท่ี 1 :  สงเสรมิสนับสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
                             และยกระดับสูความเปนเลิศ  เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม   
                             ทองถ่ินและประเทศชาติ  รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษา  เพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี 1 : เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน             
                               และยกระดับสูความเปนเลิศ  เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม  ทองถ่ินและประเทศชาติ 
 

           12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 12.3.1  องคประกอบท่ี 2 :  การผลิตบัณฑติ 
             ตัวบงช้ีท่ี 2.5 :  หองสมุด  อุปกรณการศึกษา  และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

  
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434202800  งานบริหารจัดการการเรียนการสอน  ภาคปกติ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:       110,500   บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา    ผูรับผิดชอบ : นางลักขณา  เตชวงษ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

กองบริการการศึกษา เปนหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
การพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนขอมูลทางการศึกษาและการใหบริการแกนักศึกษา  อาจารย  และบุคลากร  ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกลาว เปนงานท่ีตองจัดทําขอมูล การติดตอประสานงานการออกเอกสารตางๆ  จํานวนมาก และ
การไปราชการเพ่ือติดดอประสานงานกับหนวยงานตางๆ เก่ียวกับการศึกษา ดังน้ันเพ่ือใหการดําเนินงานของกองบริการเปนไปดวย
ความเรียบรอย  จึงจําเปนตองจัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือใชปฏิบัติ ใหเหมาะสมและพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  สงผลใหการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

   
2. วัตถุประสงค 

 เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนนักศึกษาภาคปกติ   
 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาภาคปกตลิงทะเบียน  5,600 คน 
1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  860 คน 
1.3 จํานวนนักศึกษาเขาใหมป 2557 1500 คน 
 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.1. จัดตารางเรียน ตารางสอน และประมวลการศึกษาของนักศึกษา ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
1.2.   นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนท่ีกําหนด 
1.3.   นักศึกษาเขาใหมทุกคนมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
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3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ เพ่ือใชกอนเปดภาคเรียนทุกภาคเรยีน 
3.2. เสนอรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา หลงัจากสอบปลายภาคภายใน 30 วัน 
3.3. ดําเนินการรับสมัคร ตามระยะเวลาท่ีประกาศกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
       ระยะเวลา  12  เดือน        วันเริ่มตน: 1  ตุลาคม   2556 วันสิ้นสุด: 30  กันยายน   2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

สําหรับนักศึกษา 
            

2 จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณสํานักงาน             
3 ใหบริการนักศึกษา  เชน การลงทะเบียน/การ

โอน/ยกเวนอธิบายหลักสูตรและแผนการเรียน/
การประมวลผลการศึกษา   

            

4 ขออนุมัติผลการสาํเรจ็การศึกษา             
5 ไปราชการ             
6 รับสมคัรนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2557             
7 จายคาสาธารณูปโภค              
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 2 ครั้ง 25,500   1 10,500 1 15,000   
2 ไปประชุม/ไปราชการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 4 ครั้ง 45,000 1 3,000 1 3,000 1 36,000 1 3,000 
3 คาสาธารณูปโภค/โทรศัพท/แสตมป 12 ครั้ง 25,000 3 3,000 3 9,000 3 3,000 3 10,000 
4   การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 ครั้ง 15,000     1 15,000   

รวมท้ังสิ้น    6,000  22,500  69,000  13,000 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 งบดําเนินงาน         
 คาวัสดุ         

1 จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 2 ครั้ง     25,500  
 คาใชสอย           
2 ไปประชุม/ไปราชการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 4 ครั้ง     45,000  
3 คาสาธารณูปโภค/โทรศัพท/แสตมป 12 ครั้ง     25,000  
 คาตอบแทน           
4 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10 คนๆละ 10 วันๆละ 150 บาท 15,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 110,500  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือนและ
คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

- จัดซื้อวัสดสุํานักงาน     25,500      25,500 

- ไปประชุม/ไปราชการ/อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน 

    45,000      45,000 

- คาสาธารณูปโภค/โทรศัพท/แสตมป      25,000     25,000 
- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    15,000       15,000 

รวม    15,000 70,500 25,000     110,500 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434102801 จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 1010300 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  10,500 15,000  25,500 
142434102802 ไปประชุม/ไปราชการ/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
1010300 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 3,000 3,000 36,000 3,000 45,000 

142434102803 คาสาธารณูปโภค/โทรศัพท/
แสตมป 

1010300 2102 5702030200 คาสาธารณูปโภค 3,000 9,000 3,000 10,000 25,000 

142434102804 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1010300 2102 5702010200 ตอบแทน   15,000  15,000 
รวมท้ังสิ้น 6,000 22,500 69,000 13,000 110,500 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
มีวัสดุ เอกสารการสอน อุปกรณการสอน เพ่ือใชในการจัดการเรยีนการสอนอยางเพียงพอและเหมาะสม 
 

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 
11.1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี

11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  รอยละ 80  
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  รอยละ 80   
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  รอยละ 80  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย 
11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
11.2.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
11.2.4 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจ 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 12.1.1  นโยบายท่ี 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 
 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

12.2.1  นโยบายท่ี 1 :  สงเสรมิสนับสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
                             และยกระดับสูความเปนเลิศ  เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม   
                             ทองถ่ินและประเทศชาติ  รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษา  เพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี 1 : เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน             
                               และยกระดับสูความเปนเลิศ  เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม  ทองถ่ินและประเทศชาติ 
 

            12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 12.3.1  องคประกอบท่ี 2 :  การผลิตบัณฑติ 
             ตัวบงช้ีท่ี 2.4 :  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร  สายสนุนสนุน 
             ตัวบงช้ีท่ี 2.5 :  หองสมุด  อุปกรณการศึกษา  และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

  
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434206900  โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการศึกษาและบริหารจัดการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบแผนดิน  
 งบ บ.กศ.  
 งบ กศ. บป.  
 งบบัณฑิตศึกษา  
 งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:       89,500 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา    ผูรับผิดชอบ : นางลักขณา  เตชวงษ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

กองบริการการศึกษา เปนหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  การ
พัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนขอมูลทางการศึกษาและการใหบรกิารแกนักศึกษา  อาจารย  และบุคลากร  ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกลาว เปนงานท่ีตองจัดทําขอมูล การติดตอประสานงานการออกเอกสารตางๆ  จํานวนมาก ดังน้ันเพ่ือให
การดําเนินงานของกองบริการเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงจําเปนตองจัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือใชปฏิบัติ และครุภัณฑในการใหบริการ
แกนักศึกษาใหเหมาะสมและพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  สงผลใหการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพจึงมี
ความจําเปนท่ีจะตองจัดซื้อครุภัณฑดังกลาว 

   
2. วัตถุประสงค 
      เพ่ือใหกองบริการการศึกษามคีรุภณัฑสาํหรับบริการนักศึกษา 
 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนครุภณัฑคอมพิวเตอรท่ีใชในการบริการนักศึกษา 2 ชุด 
1.2 จํานวนครุภณัฑเครื่องโทรสาร 3 เครื่อง 
1.3 จํานวนครุภณัฑเครื่องปริ๊นเตอร 1 เครื่อง 
1.4 จํานวนครุภณัฑคอมพิวเตอรโนตบุค 1 เครื่อง 
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2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  จัดตารางเรยีน ตารางสอน และประมวลการศึกษาของนักศึกษา ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
2.2  นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนท่ีกําหนด 
2.3  นักศึกษาเขาใหมทุกคนมีคุณสมบัตเิปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
3.1  จัดตารางเรยีน ตารางสอน ตารางสอบ เพ่ือใชกอนเปดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
3.2  เสนอรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา หลังจากสอบปลายภาคภายใน 30 วัน 
3.3  ดําเนินการรับสมัคร ตามระยะเวลาท่ีประกาศกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
       ระยะเวลา  3  เดือน        วันเริ่มตน: 1  มกราคม   2557 วันสิ้นสุด: 31  มีนาคม   2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อครภุัณฑ             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซ้ือครุภัณฑ           
 - เครื่องคอมพิวเตอร 1  เครื่อง 22,500   1 22,500     
 - เครื่องคอมพิวเตอร 1  เครื่อง 17,500   1 17,500     
 - เครื่องโทรสาร 1  เครื่อง 9,500   1 9,500     

 - เครื่องปริน๊เตอร 1  เครื่อง 15,000   1 15,000     
 - คอมพิวเตอรโนตบุค 1  เครื่อง 25,000   1 25,000     
            
            
            
            
            
            
            
            

รวมท้ังสิ้น      89,500     
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 งบลงทุน         
1 จัดซ้ือครุภัณฑ         
 - เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่องๆ ละ 1 22,500 22,500 บาท 22,500  
 - เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่องๆ ละ 1 17,500 17,500 บาท 17,500  
 - เครื่องโทรสาร 1 เครื่องๆ ละ 1 9,500 9,500 บาท 9,500  
 - เครื่องปริ๊นเตอร 1 เครื่องๆ ละ 1 15,000 15,000 บาท 15,000  
 - คอมพิวเตอรโนตบุค 1 เครื่องๆ ละ 1 25,000 25,000 บาท 25,000  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 89,500  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

จัดซ้ือครุภัณฑ            

- เครื่องคอมพิวเตอร       22,500    22,500 
- เครื่องคอมพิวเตอร       17,500    17,500 
- เครื่องโทรสาร       9,500    9,500 
- เครื่องปริ๊นเตอร       15,000    15,000 
- คอมพิวเตอรโนตบุค       25,000    25,000 

รวม       89,500    89,500 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434206901 เครื่องคอมพิวเตอร 1010300 2103 8329001F00 เครื่องคอมพิวเตอร  22,500    22,500 
142434206902 เครื่องคอมพิวเตอร 1010300 2103 8329001G00 เครื่องคอมพิวเตอร  17,500   17,500 
142434206903 เครื่องโทรสาร 1010300 2103 8320017200 เครื่องโทรสาร  9,500   9,500 
142434206904 เครื่องปริ๊นเตอร 1010300 2103 8329002300 เครื่องปริ๊นเตอร  15,000   15,000 
142434206905 คอมพิวเตอรโนตบุค 1010300 2103 8329001H00 คอมพิวเตอรโนตบุค  25,000   25,000 

รวมท้ังสิ้น  89,500   89,500 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 มีครุภณัฑเพ่ือใชในการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนอยางเพียงพอและเหมาะสม 

 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80 
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  รอยละ 80  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย 
11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
11.2.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
11.2.4 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลครภุัณฑ 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 12.1.1  นโยบายท่ี 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

12.2.1  นโยบายท่ี 1 :  สงเสรมิสนับสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
                             และยกระดับสูความเปนเลิศ  เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม   
                             ทองถ่ินและประเทศชาติ  รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษา  เพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี 1 : เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน             
                               และยกระดับสูความเปนเลิศ  เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม  ทองถ่ินและประเทศชาติ 

            12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 12.3.1  องคประกอบท่ี 2 :  การผลิตบัณฑติ 
             ตัวบงช้ีท่ี 2.5 :  หองสมุด  อุปกรณการศึกษา  และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

  
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร 1  เครื่อง 22,500 22,500 มาตรฐานฯ 
     Inter Core i5 
     Inter H61 Chipset 
     4 GB DDR3-1600 
     1TB 7200 PRM 
     จอ LED 20” 

2 เครื่องคอมพิวเตอร 1  เครื่อง 17,500 17,500 Inter Core i3 
     Inter H61 Chipset 
     2 GB DDR3-1600 
     500GB 7200 PRM 
     จอ LED 20” 

3 เครื่องโทรสาร 1  เครื่อง 9,500 9,500 ความเร็วในการสง 2.5 วินาที/แผน 
     หนวยความจํา 16 MB 
     สงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน 
     ทํางานเปน 

4 เครื่องปริ๊นเตอร 1  เครื่อง 15,000 15,000 ความเร็วในการพิมพ 33 แผน/นาที 
     ความละเอียด 1200X1200 dpi 
     หนวยความจํา 128 MB 

5 คอมพิวเตอรโนตบุค 1  เครื่อง 25,000 25,000      Inter Core i5 
           4 GB DDR3 
          500GB HDD 
          จอ  14”HD 
     คําชี้แจงฯ 
     ใชในการใหบริการนักศึกษา 

รวม 89,500  
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10104000  สํานกังานอธิการบดี(กองพัฒนานักศึกษา) 
142434202900  งานพัฒนากิจการนักศึกษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสงัคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 350,900 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : กองพัฒนานักศึกษา      ผูรับผิดชอบ : นางสารภี  พูลศริ ิ
  
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

กองพัฒนานักศึกษา   เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา   จัดบริการสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหแกนักศึกษา  จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และจัดกิจกรรม กีฬา และนันทนาการใหนักศึกษาไดมีสวนรวมเพ่ือสนองตอบ
นโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค  และตามวิสัยทัศน    ของกองพัฒนานักศึกษา ท่ีวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะตองเปนคนเกง  คนดี และมีบุคลิกภาพดี  เปนท่ียอมรับของสังคม  อีกท้ังยังรวมถึงการจัดบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับนักศึกษา ไดเขามาใชบริการตามความตองการอยางเพียงพอ  ดังน้ันงานพัฒนากิจการนักศึกษา  จึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษามีศักยภาพ มีทักษะ ความรู ความสามารถตางๆ นอกจากการศึกษาเลาเรียน 
และกิจกรรมท่ีเอ้ือตอการเรยีนรูตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดใหแกนักศึกษาแลว  และสิ่งสําคัญท่ีจะทําการขับเคลื่อนสงผลการดําเนินงาน
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  ก็คือบุคลากรภายในกองพัฒนานักศึกษาซึ่งจะตองไดรับการอบรม พัฒนาความรูในงานกิจการ
นักศึกษาและนําความรูมาพัฒนางานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพและการติดตอสื่อสารประสานงานกับหนวยงานภายในและ
ภายนอกไดสะดวกและรวดเร็ว  

ดังน้ันเพ่ือใหงานบริการและสวัสดิการแกนักศึกษาซึ่งเปนสวนหน่ึงของงานกิจการนักศึกษาสามารถอํานวยความสะดวกใหแก
นักศึกษาอยางครบถวนจึงควรเตรียมความพรอมในการจัดหา วัสดุอุปกรณและซอมแซมครุภัณฑ ใหพรอมตอการใหบริการแกนักศึกษา  
และปรับปรุงพ้ืนท่ีในสวนการใหบริการของกองพัฒนานักศึกษาใหมีความสวยงาม ถูกสุขอนามัย สรางความประทับใจแกผูเขาใชบริการ
และสามารถเพ่ิมประโยชนใชสอยในตัวพ้ืนท่ีรอบอาคาร เพ่ือรองรับจํานวนนักศึกษาท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต  
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุนการติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรูและทักษะ และสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนางานได 
3. เพ่ือแกปญหาในเรื่องสถานท่ีไมเพียงพอในการใหบริการแกนักศึกษาในอนาคต 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารับบริการ 2,500 คน 
1.2 จํานวนคณาจารย เจาหนาท่ี ท่ีเขารับบริการ 100 คน 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.3. นักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี มีความพึงพอใจในการใหบริการมากกวารอยละ 85 

3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.3. โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ 85 
 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 พฤศจิกายน 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 
   
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1.1 ซอมแซมครุภัณฑสํานกังาน             
 -ดําเนินการซอมแซมครุภณัฑสาํนักงาน             

1.2 เบิกจายคาสาธารณูปโภค             
 -ขออนุมัติเบิกจายคาสาธารณูปโภค             

2. งานสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของบุคลากร             
 -ทําเรื่องขออนุมัติและเบิกจายการเดินทางไป

ราชการ ศึกษาดูงาน อบรม ประชุม สัมมนา ของ
อาจารยและเจาหนาท่ีกองพัฒนานักศึกษา 

            

3. งานปรับปรุงหองใหบริการนักศึกษา             
 -ดําเนินการปรับปรุงหองใหบริการนักศึกษา             
4 งานปรับปรุงหองพยาบาล             
 -ดําเนินการปรับปรุงหองพยาบาล             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 พัฒนางานกิจการนักศึกษา           
1.1 ซอมแซมครุภัณฑสํานกังาน           

 -ดําเนินการซอมแซมครุภณัฑสาํนักงาน 2 ครั้ง 41,300   1ครั้ง 21,300 1ครั้ง 20,000   
1.2 เบิกจายคาสาธารณูปโภค           

 -ขออนุมัติเบิกจายคาสาธารณูปโภค 12 ครั้ง 15,000 3 ครั้ง 3,750 3 ครั้ง 3,750 3 ครั้ง 3,750 3 ครั้ง 3,750 
2. งานสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของบุคลากร           
 -ทําเรื่องขออนุมัติและเบิกจายการเดินทางไปราชการ 

ศึกษาดูงาน อบรม ประชุม สัมมนา ของอาจารยและ
เจาหนาท่ีกองพัฒนานักศึกษา 

30 ครั้ง 100,000 5 ครั้ง 20,000 9 ครั้ง 28,000 8 ครั้ง 27,000 8 ครั้ง 25,000 

3. งานปรับปรุงหองใหบริการนักศึกษา           
 -ดําเนินการปรับปรุงหองใหบริการนักศึกษา 1 ครั้ง 99,600     1 ครั้ง 99,600   

4. งานปรับปรุงหองพยาบาล           
 -ดําเนินการปรับปรุงหองพยาบาล 1 ครั้ง 95,000 1 ครั้ง 95,000       

รวมท้ังสิ้น  350,900  118,750  53,050  150,350  28,750 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนางานกิจการ
นักศึกษา 

      56,300  

 คาใชสอย         
1.1 คาซอมแซมครุภณัฑ 2 ครั้ง     41,300  

 คาสาธารณูปโภค         
1.2 -คาโทรศัพท 12 เดือน     15,000  
2. งานสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู

ของบุคลากร 
      100,000  

 คาใชสอย         
 -คาเบ้ียเลี้ยง       15,000  
 -คาท่ีพัก       10,000  
 -คานํ้ามัน       40,000  
 -คาบํารุงรถ       25,000  
 -คาทางดวน       5,000  
 -คาลงทะเบียน       5,000  

3. งานปรับปรุงหองใหบริการ
นักศึกษา 

      99,600  

 คาใชสอย         
 -คาจางเหมาบริการ 1 ครั้ง     99,600  

4. งานปรับปรุงหองพยาบาล       95,000  
 คาใชสอย         
 -คาจางเหมาบริการ 1 ครั้ง     95,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 350,900  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. แผนการใชจายเงิน (จําแนกตามประเภทงบรายจาย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือน
และคาจาง

ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

กิจกรรมหลกัท่ี 1 พัฒนางานกิจการนักศึกษา            
1.1 คาซอมแซมครภุัณฑ     41,300      41,300 
1.2 คาสาธารณูปโภค      15,000     15,000 
กิจกรรมหลกัท่ี 2  งานสงเสริมและพัฒนาการ
เรียนรูของบุคลากร 

    100,000      100,000 

กิจกรรมหลกัท่ี 3 งานปรับปรุงหองใหบริการ
นักศึกษา 

    99,600      99,600 

กิจกรรมหลกัท่ี 4  งานปรับปรุงหองพยาบาล     95,000      95,000 
     335,900 15,000     350,900 
 
9. แผนการใชจาย (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตามหนาท่ี/
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434102901 คาซอมแซมครุภณัฑ 1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ       21,300      20,000    41,300 
142434102902 คาสาธารณูปโภค 1010400 2502 5702030200 คาสาธารณูปโภค       3,750        3,750        3,750        3,750  15,000 
142434102903 งานสงเสรมิและพัฒนาการเรียนรู

ของบุคลากร 
1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     20,000      28,000      27,000      25,000  100,000 

142434102904 งานปรับปรุงหองใหบริการ
นักศึกษา 

1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ         99,600    99,600 

142434102905 งานปรับปรุงหองพยาบาล 1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     95,000        95,000 
รวม 118,750 53,050 150,350 28,750 350,900 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สนับสนุนการติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรูและทักษะ และสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนางานได 
3. แกปญหาในเรื่องสถานท่ีในการใหบริการไมเพียงพอรองรับนักศึกษาในอนาคต 

 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
             1.1  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปรมิาณทุกรายการรอยละ80 
             1.2  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคณุภาพทุกรายการรอยละ80 
             1.3  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการรอยละ85 

2. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
            2.1  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ 
 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1  ความสอดคลองกับแผนบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
                     นโยบายท่ี 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี 4.1 การศกึษา 
 12.2  ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
                      ยุทธศาสตรท่ี 1 :เสรมิสรางศักยภาพการจัดการศกึษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
            กลยุทธท่ี 1: เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

     องคประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
     ตัวบงช้ี 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
     ตัวบงช้ี 3.2: ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 366 
 

142434203000  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ.2557 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
 งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 350,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : กองพัฒนานักศึกษา                               ผูรบัผิดชอบ:กองพัฒนานักศึกษา 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาซึ่งมีท้ังนักศึกษาภาคปกติและ
นักศึกษาภาค กศ.บป.  และในแตละปการศึกษาจะมีจํานวนบัณฑิตและมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลายสาขาท่ีเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร  ท้ังน้ี สําหรับในป พ.ศ. 2557 บัณฑิตและมหาบัณฑิต ท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีจํานวนท้ังสิ้น 1,030  คน แบงเปน บัณฑิต(ระดับปริญญาตรี) จํานวน 900 คน  และมหาบัณฑิต               
(ระดับปริญญาโท) จํานวน 130  คน 
             ซึ่งในปการศึกษา 2555-2556  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมงกุฎราชกุมาร  เสด็จแทนพระองคในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกบัณฑิตผูสาํเรจ็การศกึษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
วิทยาลัยพลศึกษาในโครงการสมทบ เขตภาคกลาง ประจําปการศึกษา 2555-2556  ในชวงกําหนดการท่ีทางสํานักพระราชวังกําหนด 
ณ อาคารใหมสวนอัมพร กรุงเทพมหานคร  ใหกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังน้ันเพ่ือให
การดําเนินการจัดกิจกรรมการฝกซอมและงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ในป พ.ศ. 2557 เปนไปดวยความเรียบรอยและ       
บรรลุวัตถุประสงคจึงขอดําเนินงานตามโครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรใหกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต 

2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบัณฑิต และมหาบัณฑิตไดเขารวมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

3. เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีในฝายพิธีการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 900 คน 
1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    130 คน 
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2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 บัณฑิตท่ีเขารับพระราชทานปรญิญาบัตรมีความพึงพอใจมากกวารอยละ 80  

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ 85 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา    6   เดือน วันท่ี  1 เดือน  เมษายน  2257         ถึง วันท่ี  30  เดือน กันยายน ป 2557  

 

          
   
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กิจกรรมการฝกซอมยอย ฝกซอมรวม และ

ฝกซอมใหญ 
            

 -ประชุมวางแผนการดําเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจดักิจกรรมฝกซอมบัณฑิต             
 -ประเมินผลการดําเนินงาน             
2 งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร             
 -ประชุมวางแผนการดําเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจดังานพระราชทานปริญญาบัตร             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 กิจกรรมการฝกซอมยอย ฝกซอมรวม และฝกซอมใหญ 3 วัน 252,400       3 วัน 252,400 
2 งานพิธีรับพระราชทานปรญิญาบัตร 1 วัน 97,600       1 วัน 97,600 
            

รวมท้ังสิ้น  350,000        350,000 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลกัท่ี  1  การฝกซอม

ยอย ฝกซอมรวม และฝกซอม
ใหญ 

      252,400  

1.1 คาตอบแทน        18,000  
 -คาตอบแทนนักศึกษาตนแบบ 3 วัน ๆ ละ 60 คน ๆ ละ 100 บาท 18,000  

1.2 คาใชสอย       80,000  
 -คาดอกไมตกแตงหอประชุม,

ภายใน, ภายนอกมหาวิยาลัย 
      80,000  

1.3 คาวัสดุ       154,400  
 -คาวัสดุจัดทําแบบสํารวจบัณฑิต       3,000  
 -คาวัสดุอุปกรณ       41,400  
 -คาวัสดุประชาสัมพันธ       10,000  
 -คาปายประชาสัมพันธภายใน

มหาวิทยาลยัและหนา
มหาวิทยาลยั 

      35,000  

 -คาวัสดุตกแตงสถานท่ีภายใน
มหาวิทยาลยั 

      45,000  

 -คาคูมือฝกซอมบัณฑติ 1,000 เลมๆ ละ   20 บาท 20,000  
2 กิจกรรมหลกัท่ี 2  งานพิธี         

รับพระราชทานปริญญาบัตร 
      97,600  

2.1 คาตอบแทน       60,600  
 -คาเบ้ียเลี้ยงผูบริหาร 20 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 270 บาท 5,400  
 -คาเบ้ียเลี้ยงอาจารย 200 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท 48,000  
 -คาเบ้ียเลี้ยงเจาหนาท่ี 30 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท 7,200  

2.2 คาใชสอย       37,000  
 -คาเชารถบัส  1 วัน ๆ ละ 1  คัน ๆ ละ 8,000 บาท 8,000   
 -คาเชารถตู 1 วัน ๆ ละ 1  คัน ๆ ละ 2,500 บาท 2,500   
 -คานํ้ามันรถบัส 1 วัน ๆ ละ 2 คัน ๆ ละ 4,000 บาท 8,000  
 -คานํ้ามันรถตู 1 วัน ๆ ละ 5 คัน ๆ ละ 1,500 บาท 7,500  
 -คาทางดวน       5,000  
 -คาบํารุงรถ       6,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 350,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. แผนการใชจายเงิน (จําแนกตามประเภทงบรายจาย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

กิจกรรมหลกัท่ี  1  การฝกซอม
ยอย ฝกซอมรวม และฝกซอมใหญ 

   18,000 234,400      252,400 

กิจกรรมหลกัท่ี 2  งานพิธี       
รับพระราชทานปริญญาบัตร 

   60,600 37,000      97,600 

    78,600 271,400      350,000 
 
9. แผนการใชจาย (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตามหนาท่ี/
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434103001 กิจกรรมการฝกซอมยอย 
ฝกซอมรวม และฝกซอมใหญ 

1010400 2502 5702010200 ตอบแทน    18,000 18,000 

    1010400 2502 5702030200 คาสาธารณูปโภค    234,400 234,400 
142434103002 งานพิธีรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร 
1010400 2502 5702010200 ตอบแทน    60,600 60,600 

    1010400 2502 5702010200 ตอบแทน    37,000 37,000 
รวมท้ังสิ้น 0 0 0 350,000 350,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สนับสนุนการดําเนินการฝกซอมรบัพระราชทานปรญิญาบัตรใหกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต  

2. สงเสริมและสนับสนุนบัณฑิตและมหาบัณฑิตเขารวมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

3. สงเสริมการปฏิบัตหินาท่ีในฝายพิธีการงานพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
            1.1  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการรอยละ80 
            1.2  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการรอยละ80 
            1.3  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการรอยละ80 

2. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1  ความสอดคลองกับแผนบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
                     นโยบายท่ี 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี 4.1 การศกึษา 
 12.2  ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
                      ยุทธศาสตรท่ี 1 :เสรมิสรางศักยภาพการจัดการศกึษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
            กลยุทธท่ี 1: เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

     องคประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
     ตัวบงช้ี 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
     ตัวบงช้ี 3.2: ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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1424342031000  งานสงเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 80,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : กองพัฒนานักศึกษา                                    ผูรับผิดชอบ : นางอรนุช  เจียมพงษ 
  
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษาระดับปริญญาและ
เปนนิติบุคคล เพ่ือทําหนาท่ีเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาท่ี   ในการสงเสริมการเปน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย   และภูมิปญญาสากล  เพ่ือสราง
และพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตท่ีมีความรูคูความดี  สรางสํานึกในคุณคาของวัฒนธรรมทองถ่ินและของชาติ  เสริมสรางความ
เขมแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย  ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  ศึกษาแสวงหา
แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน  และเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมท้ัง
ศึกษา สงเสริม  สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ    ท้ังน้ีโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินและสังคม 
สอดคลองกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

กองพัฒนานักศึกษาเปนหนวยงานหน่ึงท่ีทําหนาท่ีในการสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในดานของการใหบริการทาง
กายภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา และมีพันธกิจหลักในการสงเสริมทางดานการจัดกิจกรรมให
นักศึกษาครบถวนท้ัง 5 ดาน ใหสอดคลองตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังน้ันสุขภาพท่ีดีเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมให
นักศึกษาสามารถศึกษาและรวมทํากิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในขณะท่ีนักศึกษาทํากิจกรรมอยูภายใน
มหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บปวย หรือไดรับอุบัติเหตุ มหาลัยจึงควรจัดใหมีแพทยและพยาบาลมาบริการใหคําปรึกษา ตรวจรักษา
เบ้ืองตน มีสวัสดิการตรวจสุขภาพใหแกนักศึกษาช้ันปท่ี 1 มีบุคลากรอยูประจําในการอํานวยความสะดวกและใหบริการแกนักศึกษา 
และจัดเตรียมยาและเวชภัณฑท่ีจําเปนในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนแกผูเขามาใชบริการ ท้ังน้ียังครอบคลุมไปถึงการใหบริการดาน
สุขภาพแกคณาจารยและบุคลากรทุกฝายของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสามารถดําเนินงานบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพดวยเชนกัน 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมการใหบริการดานการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน การตรวจสุขภาพ อนามัยใหแกนักศึกษา คณาจารย และ
เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาภาคปกติ อาจารย เจาหนาท่ี เขารับบริการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนดาน

สุขภาพและอนามัย 
1,200 คน 

 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. นักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี มีความพึงพอใจในการใหบริการมากกวารอยละ 85 
 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ 85 

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา: 11 เดือน วันเริ่มตน: 1 พฤศจิกายน 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 
   
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จางแพทยและพยาบาล             
 -ดําเนินการจางแพทยและพยาบาล             
2 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ             
 -ดําเนินการจดัซื้อยาและเวชภณัฑ             

3. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ             
 -ดําเนินการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จางแพทยและพยาบาล           
 -ดําเนินการจางแพทยและพยาบาล 8 ครั้ง 55,000 2 ครั้ง 12,000 2 ครั้ง 15,000 1 ครั้ง 7,000 3 ครั้ง 21,000 
2 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ           
 -ดําเนินการจดัซื้อยาและเวชภณัฑ 15 รายการ 20,000     15 รายการ 20,000   
3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ           
 -ดําเนินการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ 10 รายการ 5,000   10 

รายการ 
5,000     

  รวมท้ังสิน้   80,000  12,000  20,000  27,000  21,000 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมหลกัท่ี 1 จางแพทย    และพยาบาล        55,000  
 คาตอบแทน         
 -คาตอบแทนแพทยและพยาบาล       55,000  
2 กิจกรรมหลกัท่ี 2 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ       20,000  
 คาวัสดุ         
 -ยาและเวชภณัฑ       20,000  
3 กิจกรรมหลกัท่ี 3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ       5,000  
 คาวัสดุ         
 -วัสดุอุปกรณ       5,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 80,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. แผนการใชจายเงิน (จําแนกตามประเภทงบรายจาย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

กิจกรรมหลกัท่ี 1 จางแพทย    
และพยาบาล  

           

-คาตอบแทนแพทยและ
พยาบาล 

   55,000       55,000 

กิจกรรมหลกัท่ี 2 จัดซ้ือยาและ
เวชภัณฑ 

           

-ยาและเวชภณัฑ     20,000      20,000 
กิจกรรมหลกัท่ี 3 จัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ 

           

-วัสดุอุปกรณ     5,000      5,000 
    55,000 25,000      80,000 
 
9. แผนการใชจาย (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434103101 ดําเนินการจางแพทยและ
พยาบาล 

1010400 2502 5702010200 ตอบแทน 12,000 15,000 7,000 21,000 55,000 

142434103102 ดําเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ 1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ   20,000  20,000 
142434103103 ดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  5,000   5,000 

รวมท้ังสิ้น  12,000 20,000 27,000 21,000 80,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีการสงเสริมการใหบริการดานการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน การตรวจสุขภาพ สุขอนามัยใหแกนักศึกษาภาคปกติ อาจารย 
เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย 
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
             1.1  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปรมิาณทุกรายการรอยละ 80 
             1.2  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคณุภาพทุกรายการรอยละ85 
              1.3  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการรอยละ 85 

2. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
             2.1  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ 
 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1  ความสอดคลองกับแผนบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
                     นโยบายท่ี 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี 4.1 การศกึษา 
 12.2  ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
                      ยุทธศาสตรท่ี 1 :เสรมิสรางศักยภาพการจัดการศกึษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
            กลยุทธท่ี 1: เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

     องคประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
     ตัวบงช้ี 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
     ตัวบงช้ี 3.2: ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434203200  งานใหคําปรึกษาและบริการดานขอมลูขาวสาร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 150,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : กองพัฒนานักศึกษา                                   ผูรับผดิชอบ : นายสิทธ์ิพงษ  พงษสุข 
  
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลเอาใจใสนักศึกษา  ซึ่งอยู
ในชวงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ อาจเกิดความขัดแยงและความสับสนในการตัดสินใจ บุคลิกภาพ การปรับตัวกับ
สิ่งแวดลอมใหมๆ การปรับตัวจากบานและครอบครัวสูการใชชีวิตลําพังในหอพัก การปรับตัวในการคบเพ่ือนใหม เพ่ือนเพศเดียวกัน
และตางเพศ ตลอดจนความวิตกกังวลในการหางานทํากอนจบการศึกษา การเตรียมความพรอมใหกับผูจะเขาสูตลาดแรงงานในอนาคต
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษาไดรูจักตนเอง มีความรู ความสามารถในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือประกอบอาชีพท่ีตรง
กับความถนัด ทักษะความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง ทําใหนักศึกษามีความสุขในการเรียนและการทํางาน สามารถพัฒนา
ตนเองใหกาวหนาในอาชีพอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต รวมถึงการบริการดานขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 
เชน ทุนการศึกษา การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ี
จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา และการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ     ทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ 
อีกท้ังยังมีการสงเสริมบทบาทใหกับอาจารยท่ีปรึกษาไดดูแลชวยเหลือนักศึกษา ใหคําปรึกษาและขอช้ีแนะใหกับนักศึกษาไดอยาง
ใกลชิดและท่ัวถึง 

ซึ่งสิ่งเหลาน้ีอาจเปนอุปสรรคตอการเรียนในมหาวิทยาลัยได ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงจัดบริการแนะแนวและใหคําปรึกษา 
เพ่ือใหความชวยเหลือและแนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล เขาใจ และตระหนักรูในตนเอง สามารถเขาใจปญหาและ หาทางออก
ไดอยางเหมาะสม เพ่ือนักศึกษาจะประสบความสําเร็จเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย และมีคุณภาพเปนปญญาของแผนดิน
ไดอยางสมบูรณ 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมอาจารยใหไดรับรูบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาและสามารถใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือนักศึกษาไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

2. เพ่ือสงเสริมในดานบริการการใหคําปรึกษาท้ังดานการศึกษา อาชีพ และปญหาสวนตัวรวมถึงไดรับบริการขอมูลขาวสาร
ดานวิชาการ วิชาชีพท่ีเปนประโยชน ใหแกนักศึกษา 

3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและศิษยเกาใหมีโอกาสไดเขารับการฝกอบรม เพ่ิมพูนความรู และฝกประสบการณทาง
วิชาชีพในดานท่ีตนเองถนัด 
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4. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาใหไดรับความรูและแนวทางในการตัดสินใจศึกษาตอ หรือเลือกท่ีจะไปประกอบอาชีพ
หลังจากสําเร็จการศึกษา 

5. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและศิษยเกามีโอกาสไดรับการฝกอบรม ความรู ความสามารถ ทักษะทางดานวิชาการ
อยางเหมาะสม 

 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาไดรับบริการการใหคําปรึกษา 50 คน 
1.2 นักศึกษาและศิษยเกาไดเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ 100 คน 
1.3 นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา 500 คน 
1.4 นักศึกษาและศิษยเกาไดรับการฝกอบรมพัฒนาประสบการณทางวิชาการ 50 คน 
 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
      2.1 นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจจากการจัดอบรมไมนอยกวา รอยละ 80 
      2.2 นักศึกษาท่ีไดเขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80 
 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ 85 

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา: 8 เดือน วันเริ่มตน: 1 พฤศจิกายน 2556 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2557 
   
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

นักศึกษาและศิษยเกา 
            

 - วางแผนการดําเนินงาน             
 - ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร             
 - ดําเนินการจดักิจกรรม             
 - ติดตามประเมินผล             

2. กิจกรรมพัฒนาความรูและประสบการณทาง
วิชาชีพแกนกัศึกษาและศิษยเกา 

            

 - วางแผนการดําเนินงาน             
 - ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร             
 - ดําเนินการจดักิจกรรม             
 - ติดตามประเมินผล             
3 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา             
 - วางแผนการดําเนินงาน             
 - ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร             
 - ดําเนินการจดักิจกรรม             
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ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

4. กิจกรรมงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ             
 - วางแผนการดําเนินงาน             
 - ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร             
 - ดําเนินการจดักิจกรรม             
 - ติดตามประเมินผล             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1. กิจกรรมพัฒนาประสบการณทางวิชาการแกนักศึกษาและ
ศิษยเกา 

1 ครั้ง 69,500 1 ครั้ง 69,500       

2. กิจกรรมพัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษาและศิษยเกา 

1 ครั้ง 56,500   1 ครั้ง 56,500     

3. กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา 1 ครั้ง 12,600   1 ครั้ง 12,600     
4. กิจกรรมงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1 ครั้ง 11,400   1 ครั้ง 11,400     

รวมท้ังสิ้น  150,000  69,500  80,500     
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1. กิจกรรมหลักท่ี 1พัฒนาประสบการณทางวิชาการแกนักศึกษาและศิษยเกา       69,500  
 คาตอบแทน         
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 บาท 14,400  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 บาท 3,600  
 คาใชสอย         
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 5,000  
 - คาอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท  5,000  
 - คาอาหารเย็น 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท  2,500  
 - คานํ้ามันรถ 1 วันๆละ 2 คันๆละ 4,000 บาท 8,000  
 - คาบํารุงรถ       2,000  
 - คาติดตามประเมินผล         500  
 - คาท่ีพัก       25,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 คาวัสดุ         
 - คาปายประชาสัมพันธ       500  
 - คาวัสดุอุปกรณ       3,000  

2. กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาความรูและประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา       56,500  
 คาตอบแทน         
 - คาตอบแทนวิทยากร 5 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 บาท 36,000  
 คาใชสอย         
 - คาติดตามประเมินผล         500  
 คาวัสดุ         
 - คาปายประชาสัมพันธ       5,000  
 - คาวัสดุอุปกรณ       15,000  

3. กิจกรรมหลักท่ี 3 ปจฉิมนิเทศนักศึกษา       12,600  
 คาตอบแทน         
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 บาท 3,600  
 คาใชสอย         
 - คาติดตามประเมินผล       1,000  
 คาวัสดุ         
 - คาวัสดุอุปกรณ       3,000  
 - คาปายประชาสัมพันธ       5,000  

4. กิจกรรมหลักท่ี 4งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ       11,400  
 คาใชสอย         
 - คาติดตามประเมินผล         1,000  
 คาวัสดุ         
 - คาวัสดุอุปกรณ       10,400  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 150,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. แผนการใชจายเงิน (จําแนกตามประเภทงบรายจาย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือนและ
คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1.กิจกรรมพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
แกนักศึกษาและศิษยเกา 

   18,000 51,500      69,500 

2. กิจกรรมพัฒนาความรูและประสบการณ
ทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 

   36,000 20,500      56,500 

3.กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา    3,600 9,000      12,600 
4. กิจกรรมงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ     11,400      11,400 

รวม    57,600 92,400      150,000 
 
9. แผนการใชจาย (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434103201 กิจกรรมพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
แกนักศึกษาและศิษยเกา 

1010400 2502 5702010200 ตอบแทน 18,000    18,000 

    1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 51,500    51,500 
142434103202 กิจกรรมพัฒนาความรูและประสบการณ

ทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
1010400 2502 5702010200 ตอบแทน  36,000   36,000 

    1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  20,500   20,500 
142434103203 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา 1010400 2502 5702010200 ตอบแทน  3,600   3,600 
    1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  9,000   9,000 
142434103204 กิจกรรมงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1010400 2502 5702010200 ตอบแทน  11,400   11,400 

รวมท้ังสิ้น 69,500 80,500 0 0 150,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. มีการสงเสริมอาจารยใหไดรับรูบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาและสามารถใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือนักศึกษาไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม 
2. มีการสงเสริมในดานบริการการใหคําปรึกษาท้ังดานการศึกษา อาชีพ และปญหาสวนตัวรวมถึงไดรับบรกิารขอมูลขาวสารดาน

วิชาการ วิชาชีพท่ีเปนประโยชน ใหแกนักศึกษา 
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
             1.1  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปรมิาณทุกรายการรอยละ80 
             1.2  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคณุภาพทุกรายการรอยละ80 
             1.3  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการรอยละ80 

2. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
             2.1  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความรูและความพึงพอใจในการจัดอบรม 
 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1  ความสอดคลองกับแผนบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
                     นโยบายท่ี 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี 4.1 การศกึษา 
 12.2  ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
                      ยุทธศาสตรท่ี 1 :เสรมิสรางศักยภาพการจัดการศกึษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
            กลยุทธท่ี 1: เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

     องคประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
     ตัวบงช้ี 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
     ตัวบงช้ี 3.2: ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434203300  งานบริการหอพักนักศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 558,258 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : กองพัฒนานักศึกษา                               ผูรับผิดชอบ : นางสาวกาญจนา  จินตนา 
  
  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 กองพัฒนานักศึกษา  เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนการจัดบริการใหแกนักศึกษาอาจารยและเจาหนาท่ี  ทางหอพักจึงได
จัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  ใหแกนักศึกษา อาจารยและเจาหนาท่ี ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา   ท้ังการ
จัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาและจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา หอพักนักศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการบริการทางดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา สนับสนุนใหนักศึกษาไดศึกษาเลาเรียนไดอยางเต็มท่ี  และสามารถใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนได  อีกท้ังยังเปนการฝกใหนักศึกษา
เปนคนมีระเบียบ วินัย มีมนุษยสัมพันธ การอยูรวมกันกับผู อ่ืน  ดังน้ันหอพักจึงสมควรไดรับการดูแล  ปรับปรุง และพัฒนาใหมี
สภาพแวดลอมท่ีดี  มีความพรอมท่ีจะใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาอาจารยและเจาหนาท่ี  ท่ีมีภูมิลําเนาอยู
ตางจังหวัดไดมีท่ีพักท่ีปลอดภัย และถูกสุขอนามัย    
 ดังน้ันหอพักนักศึกษา จึงจําเปนตองมีบุคลากรไวดูแลอํานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยยามฉุกเฉินท่ีนักศึกษา
ตองการความชวยเหลือ และมีบุคลากรไวคอยรักษาความสะอาดของหอพักใหถูกสุขอนามัย มีการจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ ท่ีพรอมใช  
ซอมแซมอุปกรณใหใชงานไดมีประสิทธิภาพดังเดิม และมีระบบการสื่อสารท่ีสามารถใหผูปกครองหรือนักศึกษาติดตอประสานงานกับ
เจาหนาท่ีท่ีดูแลหอพักไดหรือติดตอยามฉุกเฉินกับผูปกครองของนักศึกษา ท้ังน้ี นักศึกษา และผูปกครองของนักศึกษาท่ีเขามาพักอาศัย
จะไดรับ  ความปลอดภัยและการบริการท่ีดีจากทางมหาวิทยาลัย 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุนบริการและอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดไดมีท่ีพักปลอดภัย 

2. เพ่ือสนับสนุนบริการและอํานวยความสะดวกใหแกอาจารย เจาหนาท่ี บุคคลท่ัวไปเขาพักภายในหอพัก 
 

3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาพักอาศัยในหอพักประจําปการศึกษา 2556 เทอม 2/2555 269 คน 
1.2 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาพักอาศัยในหอพักประจําปการศึกษา 2556 เทอม 1/2556 269 คน 
1.3 จํานวนอาจารย เจาหนาท่ีเขาพักอาศัยในหอพักนักศึกษา 16  คน 
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2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. นักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี มีความพึงพอใจในการใหบริการมากกวารอยละ 80 

3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ 85 
 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา    12   เดือน วันท่ี  1 เดือน  ตุลาคม  2256    ถึง วันท่ี  30  เดือน กันยายน ป 2557  

 

          
   
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 การจัดการบริหารหอพัก             
 -คาตอบแทนลวงเวลา             
 -คาใชสอยและวัสดุ              
 -คาโทรศัพท             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 การจัดการบริหารหอพัก           
 -คาตอบแทนลวงเวลา 12 ครั้ง 60,000 3 ครั้ง 15,000 3 ครั้ง 15,000 3 ครั้ง 15,000 3 ครั้ง 15,000 
 -คาใชสอยและวัสด ุ 50 รายการ 496,258 10 รายการ 96,258 20 รายการ 200,000 20 รายการ 200,000   
 -คาบริการโทรศัพท 12 เดือน 2,000 3 เดือน 500 3 เดือน 500 3 เดือน 500 3 เดือน 500 

รวมท้ังสิ้น  558,258  111,758  215,500  215,500  15,500 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมหลกัท่ี 1 การจัดการบริหารหอพัก       558,258  
1.1 คาตอบแทน       60,000  

 -คาตอบแทนลวงเวลาวันเสาร-อาทิตย 6 คน 12 เดือน 210 บาท 45,860  
 -คาตอบแทนลวงเวลาวันจันทร พุธ ศุกร 1 คน 12  เดือน 140 บาท 14,140  

1.2 คาใชสอยและวัสดุ       496,258  
 -คาซอมแซมครุภณัฑ       10,000  
 -คาจางเหมาบริการ       86,258  
 -คาวัสดุสาํนักงาน/งานบาน/งานสวน       220,000  
 -คาวัสดุไฟฟา/ประปา       180,000  

1.3 คาสาธารณูปโภค       2,000  
 -คาบริการโทรศัพท       2,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 558,258  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. แผนการใชจายเงิน (จําแนกตามประเภทงบรายจาย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1.การจัดการบริหารหอพัก            
-คาตอบแทนลวงเวลา     60,000       60,000 
-คาซอมแซมครุภณัฑ     10,000      10,000 
-คาจางเหมาบริการ     86,258      86,258 
-คาวัสดุสาํนักงาน/งานบาน/งานสวน     220,000      220,000 
-คาวัสดุไฟฟา/ประปา     180,000      180,000 
-คาบริการโทรศัพท      2,000     2,000 

รวม    60,000 496,258 2,000     558,258 
 
9. แผนการใชจาย (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434103301 คาตอบแทนลวงเวลา 1010400 2502 5702010200 ตอบแทน     15,000      15,000      15,000      15,000  60,000 
142434103302 คาใชสอยและวัสด ุ 1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     96,258    200,000    200,000    496,258 
142434103303 คาบริการโทรศัพท 1010400 2502 5702030200 คาสาธารณูปโภค         500          500          500          500  2,000 

รวมท้ังสิ้น 111,758 215,500 215,500 15,500 558,258 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. มีการสนับสนุนการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดไดมีท่ีพักปลอดภัย 
2. มีการสนับสนุนการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกอาจารย เจาหนาท่ี บุคคลท่ัวไปเขาพักภายในหอพัก 

 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
              1.1  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปรมิาณทุกรายการรอยละ80 
             1.2  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคณุภาพทุกรายการรอยละ80 
             1.3  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการรอยละ85 

2. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
             2.1  การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการหอพักนักศึกษา 
 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1  ความสอดคลองกับแผนบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
                     นโยบายท่ี 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี 4.1 การศกึษา 
 12.2  ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
                      ยุทธศาสตรท่ี 1 :เสรมิสรางศักยภาพการจัดการศกึษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
            กลยุทธท่ี 1: เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

     องคประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
     ตัวบงช้ี 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
     ตัวบงช้ี 3.2: ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434203400  โครงการสงเสริมการพัฒนานักศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

 โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 244,900 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : กองพัฒนานักศึกษา                               ผูรับผิดชอบ : นายพรศักดิ์  ทรัพยสมบัต ิ
  
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานอุดมศึกษา วันท่ี 7 สิงหาคม 2549 ไดกําหนดมาตรฐานอุดมศึกษาดาน
คุณภาพบัณฑิต ไววา “บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ  มีความสํานึกและความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมือง และพลโลก” มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีหนาท่ีหลักในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
เพ่ือออกไปเปนสติและปญญาของสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง และสงเสริมความเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ มีความรู                   
คูคุณธรรม และความเปนไทย  นอกจากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแลว จําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสงเสริมการพัฒนา
นักศึกษาในดานตาง ๆ  เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามมาตรฐานอุดมศึกษา ปรัชญาและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และเปนบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย  

     กิจกรรมสงเสริมการพัฒนานักศึกษาเปนสวนหน่ึงของงานท่ีทางกองพัฒนานักศึกษาไดจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา   
นําความรูจากการเขารวมกิจกรรมประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ และเปน
บัณฑิตท่ีมีความรู มีคุณธรรม  จริยธรรม และสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครบท้ัง 5 ประเภทท่ีตรงกับความตองการของนักศึกษา คือ 
กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
สิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3. เพ่ือรณรงคสงเสริมระเบียบวินัยนักศึกษาท้ังดานการแตงกาย บุคลิกภาพ และความประพฤติของนักศึกษา 

4. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา  
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนานักศึกษา 7 กิจกรรม 
1.2 มีนักศึกษา ทุกคณะ ทุกช้ันป เขารวมทุกกิจกรรม 50  คน/กิจกรรม 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
      2.1 นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจจากการจัดอบรมไมนอยกวา รอยละ 80 
      2.2 นักศึกษาท่ีไดเขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.2 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ 85 

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 
   
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

(กาย,จิตใจ,สังคม,ปญญา) 
            

2 กิจกรรมสงเสริมการขับข่ีปลอดภัย ใสใจกฎจราจร 
รุนท่ี 3 

            

3 กิจกรรมสรางเครือขายการเรยีนรูระบบประกัน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแก
นักศึกษา 

            

4 กิจกรรมเผยแพรใหความรูเรื่องเอดสและ
เพศศึกษา 

            

5 กิจกรรมอบรมใหความรูการใชเทคโนโลยีเพ่ือการ
สื่อสาร 

            

6 กิจกรรมสงเสริมระเบียบวินัยและการแตงกาย
นักศึกษา 

            

  7 กิจกรรมสงเสริมคณุธรรม จรยิธรรมแกนักศึกษา             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมเสริมสรางสุขภาวะใหแกนักศึกษา              

(กาย,จิตใจ,สังคม,ปญญา) 
1 ครั้ง 24,800 1 ครั้ง 24,800       

2 กิจกรรมสงเสริมการขับข่ีปลอดภัย ใสใจกฎจราจร รุนท่ี 3 1 ครั้ง 24,400   1 ครั้ง 24,400     
3   กิจกรรมสรางเครือขายการเรียนรูระบบประกันคณุภาพท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัแกนักศึกษา 
1 ครั้ง 99,600   1 ครั้ง 99,600     

4 กิจกรรมเผยแพรใหความรูเรื่องเอดสและเพศศึกษา 1 ครั้ง 28,800       1 ครั้ง 28,800 
5 กิจกรรมอบรมใหความรูการใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 1 ครั้ง 24,000       1 ครั้ง 24,000 
6 กิจกรรมสงเสริมระเบียบวินัยและการแตงกายนักศึกษา 1 ครั้ง 20,000     1 ครั้ง 20,000   

  7 กิจกรรมสงเสริมคณุธรรม จรยิธรรมแกนักศึกษา 1 ครั้ง 23,300       1 ครั้ง 23,300 
รวมท้ังสิ้น  244,900  24,800  124,000  20,000  76,100 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมเสริมสรางสขุภาวะใหแกนักศึกษา (กาย,จิตใจ,สังคม,ปญญา)       24,800  
 คาตอบแทน         
 -คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 -คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท 7,200  
 คาใชสอย         
 -คาอาหาร 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 5,000  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 5,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 -คาติดตามประเมินผล       500  
 คาวัสดุ         
 -คาวัสดุอุปกรณ       3,000  
 -คาปาย       500  
2 กิจกรรมสงเสริมการขับขี่ปลอดภยั ใสใจกฎจราจร รุนท่ี 3       26,400  
 คาตอบแทน         
 -คาตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 คาใชสอย         
 -คาอาหาร 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 2,500  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 2,500  
 -คาติดตามประเมินผล       500  
 คาวัสดุ         
 -คาวัสดุอุปกรณ       5,000  
 -คาปาย       1,500  
3 กิจกรรมสรางเครือขายการเรียนรูระบบประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยแกนักศึกษา 
      99,600  

3.1 กิจกรรมเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกสถาบัน        9,600  
 คาใชสอย         
 -คาลงทะเบียน 5 คน ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1,200 บาท 6,000  

 -คาเบ้ียเลี้ยง 5 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 240 บาท        3,600  
3.2 กิจกรรมอบรบการสรางเครือขายการเรียนรูระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

และระหวางมหาวิทยาลัย 
      

99,600  

 คาตอบแทน         
 -คาตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 1,800  
 -คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท 7,200  
 คาใชสอย         
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 -คาอาหารกลางวัน 50 คน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 12,000  
 -คาอาหารเย็น 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท 7,500  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คน ๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ 25  บาท 7,500  
 -คาท่ีพัก 50 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 500 บาท 25,000  
 -คาติดตามประเมินผล       500  
 -คาจางเหมารถตู 5 คัน ๆ ละ 2  วัน ๆ ละ 2,500 บาท 25,000  
 คาวัสดุ         
 -คาวัสดุอุปกรณ       3,000  
 -คาปาย       500  
4 กิจกรรมอบรมใหความรูการใช  เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร       26,800  
 คาตอบแทน         
 -คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 -คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท 7,200  
 คาใชสอย         
 -คาอาหาร 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 5,000  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 5,000  
 -คาติดตามประเมินผล       500  
 คาวัสดุ         
 -คาวัสดุอุปกรณ       5,000  
 -คาปาย       500  
5 กิจกรรมเผยแพรใหความรูเร่ืองเอดสและเพศศึกษา       24,000  
 คาตอบแทน         
 -คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 -คาตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท 10,800  
 คาใชสอย         
 -คาอาหาร 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 2,500  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 2,500  
 -คาติดตามประเมินผล       500  
 คาวัสดุ         
 -คาวัสดุอุปกรณ       3,600  
 -คาปาย       500  
6 กิจกรรมสงเสริมระเบียบวินัยและการแตงกายของนักศึกษา       20,000  
 คาวัสดุ         
 -คาปายประชาสัมพันธ 1 ครั้ง     20,000  
7 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา       23,300  
 คาตอบแทน         
 -คาตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 2 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 4,800  
 คาใชสอย         
 -คาอาหาร 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 2,500  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 2,500  
 -คาติดตามประเมินผล       500  
 -คานํ้ามันเช้ือเพลิง 2 คัน ๆ ละ   2,000 บาท 4,000  
 -คาบํารุงรถ 2 คัน ๆ ละ   1,500 บาท 3,000  
 คาวัสดุ         
 -คาวัสดุอุปกรณ       5,000  
 -คาปาย       1,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 244,900  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. แผนการใชจายเงิน (จําแนกตามประเภทงบรายจาย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1 กิจกรรมเสริมสรางสุขภาวะใหแก
นักศึกษา (กาย,จิตใจ,สังคม,ปญญา) 

   10,800 14,000      24,800 

2 กิจกรรมสงเสรมิการขับข่ีปลอดภัย             
ใสใจกฎจราจร รุนท่ี 3 

   14,400 10,000      24,400 

3.กิจกรรมสรางเครือขายการเรยีนรู
ระบบประกันคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยแกนักศึกษา 

   9,000 90,600      99,600 

4 กิจกรรมเผยแพรใหความรูเรื่องการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 

   10,800 18,000      28,800 

5 กิจกรรมเผยแพรใหความรูเรื่องเอดส
และเพศศึกษา 

   14,400 9,600      24,000 

6 กิจกรรมสงเสรมิระเบียบวินัยและการ
แตงกายของนักศึกษา 

    20,000      20,000 

7 กิจกรรมสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรม
แกนักศึกษา 

   4,800 18,500      23,300 

รวม    64,200 180,700      244,900 
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9. แผนการใชจาย (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434103401 กิจกรรมเสริมสรางสุขภาวะใหแก
นักศึกษา (กาย,จิตใจ,สังคม,ปญญา) 

1010400 2502 5702010200 ตอบแทน 10,800    10,800 

    1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 14,000    14,000 
142434103402 กิจกรรมสงเสริมการขับข่ีปลอดภัย ใส

ใจกฎจราจร รุนท่ี 3 
1010400 2502 5702010200 ตอบแทน  14,400   14,400 

    1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  10,000   10,000 
142434103403 กิจกรรมสรางเครือขายการเรยีนรูระบบ

ประกันคณุภาพ 
1010400 2502 5702010200 ตอบแทน  9,000   9,000 

    1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  90,600   90,600 
142434103404 กิจกรรมเผยแพรใหความรูเรื่องเอดส

และเพศศึกษา 
1010400 2502 5702010200 ตอบแทน    10,800 10,800 

    1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    18,000 18,000 
142434103405 กิจกรรมอบรมใหความรูการใช

เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
1010400 2502 5702010200 ตอบแทน    14,400 14,400 

    1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    9,600 9,600 
142434103406 กิจกรรมสงเสริมระเบียบวินัยและการ

แตงกายนักศึกษา 
1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ   20,000  20,000 

142434103407 กิจกรรมสงเสริมคณุธรรม จรยิธรรมแก
นักศึกษา 

1010400 2502 5702010200 ตอบแทน    4,800 4,800 

    1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    18,500 18,500 
รวมท้ังสิ้น 24,800 124,000 20,000 76,100 244,900 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 397 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และไดรับการสงเสริมคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
2. บัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคและมีอัตลักษณตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 
1. เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

             1.1  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปรมิาณทุกรายการ   รอยละ  80 
             1.2  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคณุภาพทุกรายการ  รอยละ  80 
             1.3  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ       รอยละ  80 

2. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
             2.1  การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความรูและความพึงพอใจในการจัดอบรม 
 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1  ความสอดคลองกับแผนบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
                     นโยบายท่ี 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี 4.1 การศกึษา 
 12.2  ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
                      ยุทธศาสตรท่ี 1 :เสรมิสรางศักยภาพการจัดการศกึษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
            กลยุทธท่ี 1: เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

     องคประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
     ตัวบงช้ี 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
     ตัวบงช้ี 3.2: ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

            12.4  ความสอดคลองกับตัวบงช้ี สมศ.  
                      ดานคุณภาพบัณฑิต 
                      ตัวบงช้ี 2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โอ  และเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434203500  งานสหกิจศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 100,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : กองพัฒนานักศึกษา                               ผูรับผิดชอบ : นายพรศักดิ์  ทรัพยสมบัต ิ
  
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เปนระบบการศึกษา ท่ีเนนการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการอยางมีระบบ    
โดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัดให นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานท่ีนักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับ 
สาขาวิชาของนักศึกษา โดยเนนการเรียนรูโดยใชประสบการณจากการทํางานจริงเปนหลัก หรือ Work-based learning              
หรือ โครงงานพิเศษ (Project) ท่ีมีประโยชนกับสถานประกอบการ เชน การปรับปรุง หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการแกปญหา
ของกระบวนการทํางาน ซึ่ง นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จไดภายใน 4 เดือน ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรู ประสบการณ     
จากการทํางาน และมีคุณภาพตรงตามท่ีสถานประกอบการตองการมากท่ีสุด  

ดังน้ัน สหกิจศึกษาจึงเปนกลไกในการสงเสริมใหมีความรวมมือระหวางสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง
ตลอดไป โดยวิธีการของสหกิจศึกษาจะเนนท่ีความรวมมอืจากทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดผลประโยชนรวมกันสูงสุด  งานสหกิจศึกษา
จึงเปนสวนหน่ึงของงานท่ีทางกองพัฒนานักศึกษาไดจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาสหกิจศึกษาเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการใน
ลักษณะพนักงานช่ัวคราว ไดลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเปนประสบการณท่ีนักศึกษาไมสามารถเรียนรูไดในหองเรียน 
นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาตนเอง ทางดานความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห และประเมินผลอยางเปนระบบมีการ
จัดเตรียมและนําเสนอรายงานวิชาการจากประสบการณการทํางานจริงของตนเองท่ีสะทอนการผสมผสานระหวางภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติเขาดวยกัน รวมท้ังการคนพบตนเองทางดานงานอาชีพท่ีชัดเจนข้ึน   
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งศูนยสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ท่ีจะเปนศนูยกลางในการดําเนินงานสหกิจศกึษา 
2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาสหกิจศึกษาไดรับประสบการณวิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีเรียนเพ่ิมเตมินอกเหนือไปจากการเรียนใน

หองเรียน 
3. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาสหกิจศึกษาเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง การทํางานรวมกับผูอ่ืน ความรบัผิดชอบ และมีความ

มั่นใจในตนเองมากข้ึน ซึ่งเปนคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของสถานประกอบการ 
4. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาสหกิจสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพในการทํางานท่ีมากกวาและมีโอกาสไดรับการเสนอ

งานกอนสําเร็จการศึกษา 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดกิจกรรมสงเสริมงานสหกิจศึกษา 2 กิจกรรม 
1.2 มีศูนยประสานงานสหกิจศึกษา 1 ศูนย 
1.3 มีนักศึกษาสหกิจศึกษา เขารวมโครงการ 50 คน 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
      2.1 นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจจากการจัดอบรมไมนอยกวา รอยละ 80 
      2.2 นักศึกษาท่ีไดเขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ 85 

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 
   
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กิจกรรมศึกษาดูงานดานงานสหกิจศึกษา              
2 ดําเนินการจัดตั้งศูนยสหกิจศึกษา                         

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
            

2.1 จัดประชุมคณะทํางานสหกิจศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลยั 

            

2.2 จัดประชุมสัมมนากับสถานประกอบการภายใต
ความรวมมือของโครงการสหกิจศกึษา 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 กิจกรรมศึกษาดูงานดานงานสหกิจศึกษา  1 ครั้ง 36,400 1 ครั้ง 36,400       
2 ดําเนินการจัดตั้งศูนยสหกิจศึกษา                         

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
1 ครั้ง 42,600   1 ครั้ง 42,600     

2.1 จัดประชุมคณะทํางานสหกิจศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัย 1 ครั้ง 7,000   1 ครั้ง 7,000     
2.2 จัดประชุมสัมมนากับสถานประกอบการภายใตความ

รวมมือของโครงการสหกิจศึกษา 
1 ครั้ง 14,000     1 ครั้ง 14,000   

รวมท้ังสิ้น  100,000  36,400  49,600  14,000   
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมศึกษาดูงานดานงานสหกิจศึกษา       36,400  
 คาตอบแทน         
 -คาตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 1,800  
 คาใชสอย         
 -คาอาหารกลางวัน 20 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 3,200  
 -คาอาหารเย็น 20 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท 2,400  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 20 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25  บาท 2,000  
 -คาท่ีพัก 20 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 800 บาท 16,000  
 -คาติดตามประเมินผล       500  
 -คาจางเหมารถตู 2 คัน ๆ ละ 2  วัน ๆ ละ 2,500 บาท 10,000  
 คาวัสดุ         
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 -คาปาย       500  
2 ดําเนินการจัดต้ังศูนยสหกจิศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       42,600  
 คาวัสดุ         
 -คาวัสดุสาํนักงาน       30,600  
 คาใชสอย         
 -คาจัดทําคูมือสหกิจศึกษา 100 เลม ๆ ละ - - 120 บาท 12,000  

2.1 จัดประชุมคณะทํางานสหกิจศึกษาภายในมหาวิทยาลัย       7,000  
 คาใชสอย         
 -คาอาหารกลางวัน 20 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 1,000  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 20 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25  บาท 1,000  
 คาวัสดุ         
 -คาวัสดุอุปกรณ       5,000  

2.2 จัดประชุมสัมมนากับสถานประกอบการภายใตความรวมมือของโครงการสหกิจ
ศึกษา 

      
14,000  

 คาใชสอย         
 -คาอาหารกลางวัน 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 4,000  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25  บาท 2,500  
 -คาติดตามประเมินผล       500  
 คาวัสดุ         
 -คาวัสดุอุปกรณ       5,000  
 -คาปาย       2,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 100,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. แผนการใชจายเงิน (จําแนกตามประเภทงบรายจาย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. กิจกรรมศึกษาดูงาน ดานงานสหกิจศึกษา    1,800 34,600      36,400 
2.ดําเนินการจดัตั้งศูนยสหกิจศึกษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

    42,600      42,600 

2.1จัดประชุมคณะทํางานสหกิจศกึษาภายใน
มหาวิทยาลยั 

    7,000      7,000 

2.2จัดประชุมสัมมนากับสถานประกอบการ
ภายใตความรวมมือของโครงการสหกิจศึกษา 

    14,000      14,000 

    1,800 98,200      100,000 
 

9. แผนการใชจาย (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัส 
การควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434103501 กิจกรรมศึกษาดูงานดานงานสหกิจศึกษา 1010400 2502 5702010200 ตอบแทน 1,800    1,800 
  1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 34,600    34,600 

142434103502 ดําเนินการจัดตั้งศูนยสหกิจศึกษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  42,600   42,600 

142434103503 จัดประชุมคณะทํางานสหกิจศึกษา
ภายใน  มหาวิทยาลยั 

1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  7,000   7,000 

142434103504 จัดประชุมสัมมนากับสถานประกอบการ
ภายใตความรวมมือของโครงการสหกิจ
ศึกษา 

1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ   14,000  14,000 

รวมท้ังสิ้น 36,400 49,600 14,000 0 100,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เกิดศูนยสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนศูนยกลางในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
2. นักศึกษาสหกิจศึกษาไดรบัประสบการณวิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีเรียนเพ่ิมเตมินอกเหนือไปจากการเรียนในหองเรียน 
3. นักศึกษาสหกิจศึกษาเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง การทํางานรวมกับผูอ่ืน ความรับผิดชอบ และมคีวามมั่นใจในตนเอง

มากข้ึน ซึ่งเปนคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของสถานประกอบการ 
4. นักศึกษาสหกิจสําเรจ็การศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมศีักยภาพในการทํางานท่ีมากกวาและมีโอกาสไดรับการเสนองานกอนสําเร็จ

การศึกษา 

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 
1. เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

             1.1  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปรมิาณทุกรายการ  รอยละ  80 
             1.2  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคณุภาพทุกรายการ  รอยละ  80 
             1.3  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  รอยละ  80 

2. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
             2.1  การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความรูและความพึงพอใจในการจัดอบรม 
 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1  ความสอดคลองกับแผนบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
                     นโยบายท่ี 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี 4.1 การศกึษา 
 12.2  ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
                      ยุทธศาสตรท่ี 1 :เสรมิสรางศักยภาพการจัดการศกึษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
            กลยุทธท่ี 1: เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

     องคประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
     ตัวบงช้ี 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
     ตัวบงช้ี 3.2: ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434203600 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 1,436,490 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : กองพัฒนานักศึกษา                               ผูรับผิดชอบ : นายเกียรติศักดิ์  เจรญิใจ 
  
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

   การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพ่ือใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมี
คุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวนคือ 
การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริม
จากสถาบัน ท้ังน้ีเพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคไดแก 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเปนสวนหน่ึงของงานท่ีทางกองพัฒนานักศึกษาไดจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษานําความรู
ดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยองคการนักศึกษา จากกิจกรรมตอไปน้ี เชน กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเขารวมไดรับการพัฒนาทางดานตาง ๆ        
ใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา TQF 

2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครบท้ัง 5 ประเภทท่ีตรงกับความตองการของนักศึกษา       
คือ กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ
รักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรม
จริยธรรม 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 15 กิจกรรม 
1.2 มีนักศึกษา ทุกคณะ ทุกช้ันป เขารวมทุกกิจกรรม 50 - 100 คน/กิจกรรม 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
      2.1 นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจจากการจัดอบรมไมนอยกวา รอยละ 80 
      2.2 นักศึกษาท่ีไดเขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ 85 

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 
   
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

แหงประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ณ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุร ี

            

2 กิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ       
เขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งท่ี 25  ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี จ.ลพบุรี 

            

3 กิจกรรมชมรมนักศึกษา             
4 กิจกกรม 85 พรรษา มหาราชา เทิดไทองคราชัน             
5 กิจกรรมการแขงขันกีฬาสัมพันธภายใน

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา “109 ป 
ศรีอยุธยาเกมส” 

            

6 กิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย               
แหงประเทศไทย (รอบมหกรรม)                         
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน 

            

7   กิจกรรมเลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา   
ภาคปกต ิ

            

8 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูนํานักศึกษา             
9 กิจกรรมสัมมนาผูนํานักศึกษา             
10 กิจกรรมพระคณุท่ีสาม ประจาํปการศึกษา 2557             
11 กิจกรรมนกัศึกษาคณะวิทยาการจัดการ             

11.1 - กิจกรรม Big Cleaning Day              
11.2 - กิจกรรมสงทายปเกาตอนรบัปใหม             
11.3 -กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส” 
            

11.4 -เลือกตั้งนายกสโมสร คณะวิทยาการจัดการ             
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ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11.5 -กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการ

จัดการ 
            

11.6 -กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม             
11.7 -กิจกรรมเติมรักใหนอง “Season 10”             
11.8 -กิจกรรมพระคณุท่ีสาม (ไหวครู)             
12 กิจกรรมนกัศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
            

12.1 -กิจกรรมตอนรับปใหม             
12.2 -กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส” 
            

12.3 -เลือกตั้งนายกสโมสรคณะ             
12.4 -ปจฉิมนิเทศ (คณะ)             
12.5 -สืบสานวัฒนธรรมไทย             
12.6 -เติมรักใหนอง “Seasan 10”             
12.7 -พระคุณท่ีสาม             
13 กิจกรรมนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
            

13.1 -สงทายปเกา ตอนรับปใหม             
13.2 -กีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลยัราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส” 
            

13.3 -เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ             
13.4 -ปจฉิมนิเทศ (คณะ)             
13.5 -งานรับนองใหม “Season 10”             
13.6 -พระคุณท่ีสาม (ไหวครู 57)             
14 กิจกรรมนกัศึกษาคณะครุศาสตร             

14.1 
 

-กีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลยัราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส” 

            

14.2 เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร             
14.3 ปจฉิมนิเทศนักศึกษา             
14.4 งานรับนองใหม “Season 10”             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 กิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
(รอบคัดเลือก)  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

1 ครั้ง 367,875 1 ครั้ง 367,875       

2 กิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งท่ี 25 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตร ี

1 ครั้ง 261,610 1 ครั้ง 261,610       

3 กิจกรรมชมรมนักศึกษา 1 ครั้ง 40,000 1 ครั้ง 40,000       
4 กิจกกรม 85 พรรษา มหาราชา เทิดไท องคราชัน 1 ครั้ง 21,500 1 ครั้ง 21,500       
5 กิจกรรมการแขงขันกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลยัราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา “109 ป ศรีอยุธยาเกมส” 
1 ครั้ง 94,000   1 ครั้ง 94,000     

6 กิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
(รอบมหกรรม) ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

1 ครั้ง 260,150   1 ครั้ง 260,150     

7 กิจกรรมเลือกตัง้นายกองคการบรหิารนักศึกษาภาคปกต ิ 1 ครั้ง 5,500   1 ครั้ง 5,500     
8 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูนํานักศึกษา 1 ครั้ง 34,530   1 ครั้ง 34,530     
9 กิจกรรมสัมมนาผูนํานักศึกษา 1 ครั้ง 67,925   1 ครั้ง 67,925     
10 กิจกรรมพระคณุท่ีสาม ประจาํปการศึกษา 2557 1 ครัง้ 20,500       1 ครั้ง 20,500 

   11 กิจกรรมนกัศึกษาคณะวิทยาการจัดการ           
11.1 - กิจกรรม Big Cleaning Day  1 ครั้ง 2,000 1 ครั้ง 2,000       
11.2 - กิจกรรมสงทายปเกาตอนรบัปใหม 1 ครั้ง 2,000 1 ครั้ง 2,000       
11.3 -กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส” 
1 ครั้ง 33,600   1 ครั้ง 33,600     

11.4 -เลือกตั้งนายกสโมสร คณะวิทยาการจัดการ 1 ครั้ง 2,000   1 ครั้ง 2,000     
11.5 -กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 1 ครั้ง 5,000   1 ครั้ง 5,000     
11.6 -กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 1 ครั้ง 10,000       1 ครั้ง 10,000 
11.7 -กิจกรรมเติมรักใหนอง “Season 10” 1 ครั้ง 4,000       1 ครั้ง 4,000 
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

11.8 -กิจกรรมพระคณุท่ีสาม (ไหวครู) 1 ครั้ง 4,000       1 ครั้ง 4,000 
12 กิจกรรมนกัศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           

12.1 -กิจกรรมตอนรับปใหม 1 ครั้ง 2,300   1 ครั้ง 2,300     
12.2 -กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส” 
1 ครั้ง 45,500   1 ครั้ง 45,500     

12.3 -เลือกตั้งนายกสโมสรคณะ 1 ครั้ง 1,000   1 ครั้ง 1,000     
12.4 -ปจฉิมนิเทศ (คณะ) 1 ครั้ง 4,600   1 ครั้ง 4,600     
12.5 -สืบสานวัฒนธรรมไทย 1 ครั้ง 3,000   1 ครั้ง 3,000     
12.6 -เติมรักใหนอง “Seasan 10” 1 ครั้ง 7,000       1 ครั้ง 7,000 
12.7 -พระคุณท่ีสาม 1 ครั้ง 2,300       1 ครั้ง 2,300 
13 กิจกรรมนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี           

13.1 -สงทายปเกา ตอนรับปใหม 1 ครั้ง 1,300 1 ครั้ง 1,300       
13.2 -กีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลยัราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส” 
1 ครั้ง 48,000   1 ครั้ง 48,000     

13.3 -เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ 1 ครั้ง 400   1 ครัง้ 400     
13.4 -ปจฉิมนิเทศ (คณะ) 1 ครั้ง 6,400   1 ครั้ง 6,400     
13.5 -งานรับนองใหม “Season 10” 1 ครั้ง 1,800       1 ครั้ง 1,800 
13.6 -พระคุณท่ีสาม (ไหวครู 57) 1 ครั้ง 4,000       1 ครั้ง 4,000 
14 กิจกรรมนกัศึกษาคณะครุศาสตร           

14.1 
 

-กีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลยัราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส” 

1 ครั้ง 36,000   1 ครั้ง 36,000     

14.2 เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร 1 ครั้ง 6,700   1 ครั้ง 6,700     
14.3 ปจฉิมนิเทศนักศึกษา 1 ครั้ง 10,000   1 ครั้ง 10,000     
14.4 งานรับนองใหม “Season 10” 1 ครั้ง 20,000       1 ครั้ง 20,000 

รวมท้ังสิ้น  1,436,490  696,285  666,605  -  73,600 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมการแขงขันกฬีา

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
(รอบคัดเลือก) ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 

      367,875  

 คาตอบแทน         
 - คาเบ้ียเลีย้งฝกซอม         
     - ผูควบคุมกีฬา    12   คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 7,800  
     - นักกีฬา 60 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 39,000  
 - คาเบ้ียเลีย้งประชุม เตรียม 

   ความพรอมการเขารวมการ 
   แขงขัน 

         

     - อาจารย 6 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท 1,440  
     - เจาหนาท่ีและพนักงาน     

      ขับรถ 
4 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท 960  

 - คาเบ้ียเลีย้งแขงขันกีฬา         
     - อาจารย 6 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 240 บาท 8,640  
     - โคชนอก 3 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 65 บาท 1,170  
     - นักกีฬา 60 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 65 บาท 23,400  
     - เจาหนาท่ีและพนักงาน     

      ขับรถ 
7  คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 240 บาท 10,080  

 คาใชสอย         
 - คาท่ีพัก 

   - ผูควบคุมกีฬา, อาจารย,    
     เจาหนาท่ี, พนักงานขับรถ  

 
 

16 

 
 

คน ๆ ละ 

 
 

5 

 
 

วัน ๆ ละ 

 
 

400 

 
 

บาท 

 
 

32,000 

 

 - คาท่ีพักนักกีฬา 60 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 220 บาท 66,000  
 - คายานพาหนะ   

  (คาเชารถ/คานํ้ามันรถ/คา  
  บํารุงรถ/คาทางดวน) 

        

     - ประชุมเตรียมความพรอม  
      การเขารวมการแขงขัน      

      3,000  

     - นํานักกีฬาเขารวมการ  
      แขงขัน 

      24,000  

      -คาสมทบในการเขารวมการ
แขงขัน 

      15,185  

     - คาธรรมเนียมในการเขารวม 
  การแขงขัน 

      10,000  

     - คาธรรมเนียมเขารวมการ  
แขงขันสําหรับนักกีฬาและ 
  เจาหนาท่ี  

1 ครั้งๆละ 85 คนๆละ 120 บาท 10,200  

 คาวัสดุ         
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาอุปกรณกีฬาสําหรับฝกซอม 

  และแขงขัน 
      20,000  

 - คาชุดนักกีฬา, ผูควบคุม 
  นักกีฬา,เจาหนาท่ีประสานงาน 
  กีฬา  

      95,000  

2 กิจกรรมหลกัท่ี 2  กิจกรรมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเขตภมูิศาสตรภาคกลาง  
คร้ังท่ี 25 ณ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเทพสตรี 

       
261,610 

 

 คาตอบแทน         
 - คาเบ้ียเลีย้งฝกซอม         
 - ผูควบคุมกีฬา    13   คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 8,450  
 - นักกีฬา 89 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 57,850  
 - คาเบ้ียเลีย้งประชุม          

  เตรียมความพรอมการ        
  เขารวมการแขงขัน 

        

     - อาจารย 6 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท 1,440  
     - เจาหนาท่ีและพนักงาน     

      ขับรถ 
3 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท 720  

 - คาเบ้ียเลีย้งแขงขันกีฬา         
     - อาจารย 10 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 240 บาท 9,600  
     - โคชนอก 1 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 65 บาท 260  
     - นักกีฬา 89 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 65 บาท 23,140  
     - เจาหนาท่ีและพนักงาน     

      ขับรถ 
5 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 240 บาท 4,800  

 คาใชสอย         
 - คาท่ีพัก         
      - ผูควบคุมกีฬา, อาจารย,    

       เจาหนาท่ี, พนักงานขับรถ 
 

16 
 

คน ๆ ละ 
 
3 

 
วัน ๆ ละ 

 
250 

 
บาท 

 
12,000 

 

      - นักกีฬา 89 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 50 บาท 13,350  
 - คายานพาหนะ   

 (คาเชารถ/คานํ้ามันรถ/คาบํารุง 
 รถ/คาทางดวน) 

        

    - ประชุมเตรียมความพรอม 
     การเขารวมการแขงขัน    

      2,000  

    - นํานักกีฬาเขารวม          
     การแขงขัน 

      32,000  

 - คาสมทบในการเขารวมการ 
  แขงขัน 

      40,000  

 คาวัสด ุ         
 - คาอุปกรณกีฬาสําหรับฝกซอม         10,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
  และแขงขัน 

 - คาชุดนักกีฬา, ผูควบคุม 
  นักกีฬา, เจาหนาท่ี 
  ประสานงานกีฬา  

      46,000  

3 กิจกรรมชมรมนกัศึกษา       40,000  
 คาตอบแทน         
 คาตอบแทนวิทยากรภายนอก 6 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 500 บาท 9,000  
 คาใชสอย         
 - คายานพาหนะ   

  (คาเชารถ/คานํ้ามันรถ/คา  
  บํารุงรถ/คาทางดวน) 

      11,000  

 คาวัสดุ         
 คาวัสดุในการจัดกิจกรรม       20,000  
4 กิจกกรม 85 พรรษา มหาราชา 

เทิดไทองคราชัน 
      21,500  

 คาใชสอย         
 คาบํารุงดนตรีไทย / สากล 1 วงๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000  
 คาถายวีดีโอ 1 คนๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000  
 คาการแสดงเทิดพระเกียรต ิ 1 ชุดๆละ 1 วันๆละ 3,000 บาท 3,000  
 คาติดตามและประเมินผล       500  
 คาวัสดุ         
 คาตกแตงเวทีและสถานท่ีจดังาน       5,000  
 คาวัสดุในการจัดกิจกรรม       7,000  
 คาปายประชาสัมพันธ       4,000  
5 กิจกรรมการแขงขันกฬีาสัมพันธ 

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา “109 ป     
ศรีอยุธยา เกมส” 

      94,000  

 คาตอบแทน         
 คากรรมการตดัสินกีฬา       30,000  
 คาใชสอย         
 คาบํารุงวงดุริยางค 1 วงๆละ 1 วันๆละ 6,000 บาท 6,000  
 คาถายวีดีโอ 1 คนๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000  
 คาติดตามและประเมินผล       500  
 คาจัดทําพิธีเปด – ปดการแขงขัน

กีฬา 
      9,000  

 คาทําสูจิบัตรการแขงขันกีฬา 1 ครั้งๆละ 30 เลมๆละ 100 บาท 3,000  
 คาเชาเต็นท 2 หลังๆละ 2 หลังๆละ 1,500 บาท 3,000  
 คาวัสดุ         
 ถวยรางวัล       15,000  
 วัสดุในการจดักิจกรรม       10,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 ชุดนักกีฬา       2,000  
 ปายประชาสัมพันธ       7,000  
 คาวัสดตุกแตงกระถางคบเพลิง       7,500  
6 กิจกรรมการแขงขันกฬีา

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
(รอบมหกรรม)                    
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 

      260,150  

 คาตอบแทน         
 - คาเบ้ียเลีย้งฝกซอม         
     - ผูควบคุมกีฬา    10 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 6,500  
     - นักกีฬา 39 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 25,350  
 - คาเบ้ียเลีย้งแขงขันกีฬา         
     - อาจารย 4 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 240 บาท 9,600  
     - โคชนอก 4 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 2,600  
     - นักกีฬา 39 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 25,350  
     - เจาหนาท่ีและพนักงาน   

      ขับรถ 
7 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 240 บาท 16,800  

 คาใชสอย         
 - คาท่ีพัก 

    - ผูควบคุมกีฬา, อาจารย,     
      เจาหนาท่ี, พนักงานขับรถ   

15 คน ๆ ละ 9 วัน ๆ ละ 250 บาท 33,750 
 

    - นักกีฬา  39 คน ๆ ละ 9 วัน ๆ ละ 200 บาท 70,200  
 - คายานพาหนะ   

  (คาเชารถ/คานํ้ามันรถ/คา  
  บํารุงรถ/คาทางดวน) 

        

    - นํานักกีฬาเขารวมการ  
     แขงขัน 

      30,000  

 คาวัสดุ         
 - คาอุปกรณกีฬาสําหรับฝกซอม  

  และแขงขัน 
      10,000  

 - คาชุดนักกีฬา, ผูควบคุม 
  นักกีฬา,เจาหนาท่ีประสานงาน  
  กีฬา  

      30,000  

7 กิจกรรมเลือกต้ังนายกองคการ
บริหารนักศึกษา 

      5,500  

 คาใชสอย         
 คาติดตามประเมินผล       500  
 คาวัสดุ         
 ปายประชาสัมพันธ       3,000  
 วัสดุในการจดักิจกรรม       2,000  

  8 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูนํา       34,530  



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 413 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
นักศึกษา 

 คาใชสอย         
 คาติดตามและประเมินผล        500  
 คาวัสดุ         
 คาวัสดตุกแตงเวทีและสถานท่ีจัด

งาน 
      4,000  

 โลรางวัล 1 ครั้งๆละ 33 อันๆละ 700 บาท 23,100  
 เข็มกลัดตรามหาวิทยาลัย 1 ครั้งๆละ 33 อันๆละ 110 บาท 3,630  
 กรอบรูป 1 ครั้งๆละ 33 อันๆละ 100 บาท 3,300  
9 กิจกรรมสมัมนาผูนํานักศึกษา       67,925  
 คาตอบแทน         
 คาตอบแทนวิทยากรภายนอก 1 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 1,000 บาท 3,000  
 คาใชสอย         
 คาลงทะเบียนอบรมสัมมนาผูนํา

นักศึกษา 
1 ครั้งๆละ 45 คนๆละ 1,200 บาท 54,000  

 คาติดตามและประเมินผล       500  
 คายานพาหนะ       6,000  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 45 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 1,125  
 คาอาหารกลางวัน 45 คนๆละ 1 มื้อๆละ 40 บาท 1,800  
 คาวัสดุ         
 คาปายประชาสัมพันธ       1,500  

10 กิจกรรมพระคุณท่ีสาม ประจําป
การศึกษา 2557 

      20,500  

 คาใชสอย         
 คาบํารุงดนตรีไทย 1 ครั้งๆละ 1 วงๆละ 1,000 บาท 1,000  
 คาถายวีดีโอ 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000  
 คาติดตามและประเมินผล       500  
 คาวัสดุ         
 คาดอกไมตกแตงสถานท่ี       5,000  
 คาปายประชาสัมพันธ       3,000  
 คาพวงมาลัย 100 พวงๆละ 1 ครั้งๆละ 20 บาท 2,000  
 คาวัสดุในการจัดกิจกรรม       8,000  

11 กิจกรรมนกัศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ 

      62,600  

11.
1 

กิจกรรม  Big Cleaning Day       2,000  

 คาวัสดุ         
 คาวัสด ุ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 2,000 บาท 2,000  

11.
2 

กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับป
ใหม 

      2,000  

 คาวัสดุ         
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 คาวัสด ุ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 2,000 บาท 2,000  

11.
3 

กิจกรรมกฬีาสัมพันธภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส” 

      33,600  

 คาวัสดุ         
 คาวัสด ุ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 10,600 บาท 10,600  
 คาใชสอย         
 - คาปาย 1 ครั้ง 1  ครั้ง 3,000 บาท 3,000  
 - คาเชาชุดแฟนซี 24 ชุด 1 ครั้ง 500 บาท 12, 000  
 - คาชุดเชียรลดีเดอร 8 ชุด 1 ครั้ง 1,000 บาท 8,000  

11.
4 

เลือกต้ังนายกสโมสรคณะ
วิทยาการจัดการ 

      2,000  

 คาวัสดุ         
 คาวัสด ุ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 2,000 บาท 2,000  

11.
5 

กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา  
คณะวิทยาการจัดการ 

      5,000  

 คาวัสดุ         
 คาวัสด ุ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 3,000 บาท 3,000  
 คาใชสอย         
 คาจางทําบายศร ี 1 ครั้ง 1 ครั้ง 2,000 บาท 2,000  

11.
6 

กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม       10,000  

 คาใชสอย         
 คาทําปายช่ืองาน 2 ปาย 1 ครั้ง 1,000 บาท 2,000  
 คาวัสดุ         
 คาวัสด ุ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 8,000 บาท 8,000  

11.
7 

กิจกรรมเติมรักใหนอง  
“Season 10” 

      4,000  

 คาวัสดุ         
 คาวัสด ุ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 4,000 บาท 4,000  

11.
8 

กิจกรรมพระคุณท่ีสาม (ไหวครู)       4,000  

 คาใชสอย         
 คาทําพานไหวคร ู 1 ครั้งๆละ 8 พานๆละ 500 บาท 4,000  

12 กิจกรรมนกัศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

      65,700  

12.1 กิจกรรมตอนรับปใหม       2,300  
 คาวัสดุ         
 คาวัสด ุ 1 ครั้ง 1  ครั้ง 2,000 บาท 2,000  
 คาปาย 1 ปายๆละ   300 บาท 300  

12.2 กิจกรรมกฬีาสัมพันธภายใน       45,500  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา “109 ปศรี
อยุธยาเกมส” 

 คาใชสอย         
 คาจางทําอุปกรณเชียร       6,000  
 คาเชาชุดลีดเดอร       9,000  
 คาตกแตงสเตทเชียร       4,000  
 คาตกแตงขบวนพาเหรด       4,000  
 คาจางทําฉากลีดเดอร       2,500  
 คาวัสดุ         
 คาชุดกีฬา 1 ครั้ง 100    ชุดๆละ 200 บาท 20,000  

12.3 เลือกต้ังนายกสโมสรคณะ       1,000  
 คาวัสดุ         
 คาถายเอกสาร       700  
 คาปายประชาสัมพันธ       300  

12.4 ปจฉิมนิเทศ (คณะ)       4,600  
 คาตอบแทน         
 คาวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3  ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 3,600  
 คาวัสดุ         
 คาวัสด ุ       1,000  

12.5 เติมรักใหนอง “Seasan 10”       7,000  
 คาใชสอย         
 คาจางทําซุม       3,000  
 คาวัสดุ         
 คาวัสด ุ       4,000  

12.
6 

สืบสานวัฒนธรรมไทย       3,000  

 คาวัสดุ       3,000  
 คาวัสด ุ       1,000  

12.7 พระคุณท่ีสาม       2,300  
 คาใชสอย         
 คาจางทําพานไหวคร ู       2,300  

13 กิจกรรมนกัศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

      61,900  

13.1 สงทายปเกา ตอนรับปใหม       1,300  
 คาวัสดุ         
 คาปายประชาสัมพันธ 1 ผืนๆละ 1 ครั้ง ๆละ 300 บาท 300  
 คาวัสดุและจดัทําเอกสาร 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000  

13.2 กิจกรรมกฬีาสัมพันธภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา “109 ป    

      48,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
ศรีอยุธยาเกมส” 

 คาใชสอย         
 คาตกแตงสถานท่ี       4,000  
 คาตกแตงขบวนพาเหรด       4,000  
 คาเชาชุดเชียรลีดเดอร       10,000  
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 2 มื้อ ๆละ 25 บาท 5,000  
 คาจางแตงหนา ทําผม       5,000  
 คาวัสดุ         
 คาชุดนักกีฬา       20,000  

13.3 เลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา
คณะ 

      400  

 คาวัสดุ         
 คาทําปายประชาสัมพันธ       300  
 คาถายเอกสาร       100  

13.4 -ปจฉิมนิเทศ (คณะ)        6,400  
 คาตอบแทน         
 คาวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3  ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 3,600  
 คาใชสอย         
 คาอาหารวาง 100 คน ๆ ละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 2,500   
 คาวัสดุ         
 คาปายประชาสัมพันธ 1 ผืนๆละ 1 ครั้งๆละ 300 บาท 300  

13.5 เติมรักใหนอง “Season 10”       1,800  
 คาใชสอย         
 คาจางจัดทําซุมตอนรับ 1 ซุมๆละ 1 ครั้งๆละ 1,000 บาท 1,000  
 คาวัสดุ         
 คาปายประชาสัมพันธ   1 ผืนๆละ 1 ครั้งๆละ 300 บาท 300  
 คาวัสดุจดัทําเอกสาร       500  

13.6 พระคุณท่ีสาม (ไหวครู 57)       4,000  
 คาใชสอย         
 คาจางทําพานไหวคร ู 8 พานๆละ 1 ครั้งๆละ 500 บาท 4,000  

14 กิจกรรมนกัศึกษาคณะครุศาสตร       72,700  
14.1 
 

กีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
“109 ป ศรีอยุธยาเกมส” 

      36,000  

 คาใชสอย         
 คาเชาชุดเชียรลีดเดอร   1 ครั้งๆละ 10,000 บาท 10,000  
 คาเชาชุดแฟนซี 20 ชุดๆละ 1 ครัง้ๆละ 400 บาท 8,000  
 คาวัสดุ         
 อุปกรณเชียร 110 ชุดๆละ   100 บาท 11,000  
 วัสดุตกแตงอัฒจรรยเชียร       7,000  

14.2 เลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา       6,700  



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 417 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
คณะครุศาสตร 

 คาวัสดุ         
 คาปายประชาสัมพันธ       1,000  
 คาถายเอกสาร 14,25

0 
แผนๆละ 1 ครั้งๆละ 0.40 บาท 5,700  

14.3 ปจฉิมนิเทศนกัศึกษา       10,000  
 คาตอบแทน         
 คาวิทยากร 2 คน ๆ ละ 4 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 4,800  
 คาวัสดุ         
 คาปายประชาสัมพันธ       1,000  
 คาถายเอกสาร 10,50

0 
แผนๆละ 1 ครั้งๆละ 0.40 บาท 4,200  

14.4 งานรับนองใหม “Season 10”       20,000  
 คาใชสอย         
 คาจางเหมาทําซุม 1 ซุมๆละ 1 ครั้งๆละ 2,500 บาท 17,500  
 คาวัสดุ         
 คาถายเอกสาร 6,250 แผนๆละ 1 ครั้งๆละ 0.40 บาท 2,500  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,436,490  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. แผนการใชจายเงิน (จําแนกตามประเภทงบรายจาย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. กิจกรรมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย (รอบ
คัดเลือก) ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบุร ี

   92,490 275,385      367,875 

2. กิจกรรมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภูมิศาสตรภาค
กลาง  ครั้งท่ี 25 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตร ี

   106,260 155,350      261,610 

3. กิจกรรมชมรมนักศึกษา    9,000 31,000      40,000 
4. กิจกกรม 85 พรรษา มหาราชา เทิด
ไทองคราชัน 

    21,500      21,500 

5. กีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลยัราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา “109 ป ศรี
อยุธยาเกมส” 

   30,000 64,000      94,000 

6. กิจกรรมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย (รอบ
มหกรรม) ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   86,200 173,950      260,150 

7. กิจกรรมเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารนักศึกษา 

    5,500      5,500 

8. กิจกรรมเชิดชูเกียรตผิูนํานักศึกษา     34,530      34,530 
9. กิจกรรมสัมมนาผูนํานักศึกษา    3,000 64,925      67,925 
10. กิจกรรมพระคุณท่ีสาม ประจาํป
การศึกษา 2557 

    20,500      20,500 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

11 กิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ     62,600      62,600 
12 กิจกรรมคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

   3,600 62,100      65,700 

13 กิจกรรมคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

   3,600 58,300      61,900 

14 กิจกรรมคณะครุศาสตร    4,800 67,900      72,700 
รวม    338,950 1,097,540      1,436,490 

 
9. แผนการใชจาย (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุ

น 

รหัส 
การควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434203601 กิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย (รอบคัดเลือก)  ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

1010400 2502 5702010200 ตอบแทน     92,490        92,490 

       5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ   275,385        275,385 
142434203602 กิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราช

ภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งท่ี 25 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

1010400 2502 5702010200 ตอบแทน   106,260           106,260  

       5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ   155,350           155,350  
142434203603 กิจกรรมชมรมนักศึกษา 1010400 2502 5702010200 ตอบแทน      9,000               

9,000  
       5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     31,000             

31,000  
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รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุ

น 

รหัส 
การควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434203604 กิจกกรม 85 พรรษา มหาราชา เทิดไท 
องคราชัน 

1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     21,500             
21,500  

142434203605 กิจกรรมการแขงขันกีฬาสัมพันธภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
“109 ป ศรอียุธยาเกมส” 

1010400 2502 5702010200 ตอบแทน       30,000           
30,000  

       5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ       64,000           
64,000  

142434203606 กิจกรรมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย (รอบมหกรรม) ณ 
มหาวิทยาลยัขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

1010400 2502 5702010200 ตอบแทน       86,200           
86,200  

       5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     173,950         173,950  
142434203607 กิจกรรมเลือกตั้งนายกองคการบรหิาร

นักศึกษาภาคปกต ิ
1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ         5,500             

5,500  
142434203608 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูนํานักศึกษา 1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ       34,530           

34,530  
142434203609 กิจกรรมสัมมนาผูนํานักศึกษา 1010400 2502 5702010200 ตอบแทน         3,000             

3,000  
       5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ       64,925           

64,925  
142434203610 กิจกรรมพระคณุท่ีสาม ประจาํปการศึกษา 

2557 
1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ           20,500       

20,500  
142434203611 กิจกรรม Big Cleaning Day (ควจ) 1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ      2,000               

2,000  
142434203612 กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม (ควจ) 1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ      2,000               

2,000  
142434203613 กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัย     5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ       33,600           
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รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุ

น 

รหัส 
การควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส” 
(ควจ) 

33,600  

142434203614 เลือกตั้งนายกสโมสร คณะวิทยาการ
จัดการ (ควจ) 

1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ         2,000             
2,000  

142434203615 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ (ควจ) 

    5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ         5,000             
5,000  

142434203616 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (ควจ) 1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ           10,000       
10,000  

142434203617 กิจกรรมเติมรักใหนอง “Season 10” 
(ควจ) 

    5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ             4,000         
4,000  

142434203618 กิจกรรมพระคณุท่ีสาม (ไหวครู) (ควจ) 1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ             4,000         
4,000  

142434203619 กิจกรรมตอนรับปใหม (คสม.) 1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ         2,300             
2,300  

142434203620 กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา “โสน
เกมส”(คสม.) 

1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ       45,500           
45,500  

142434203621 เลือกตั้งนายกสโมสรคณะ(คสม.) 1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ         1,000             
1,000  

142434203622 ปจฉิมนิเทศ (คสม.) 1010400 2502 5702010200 ตอบแทน         3,600             
3,600  

   1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ         1,000             
1,000  

142434203623 สืบสานวัฒนธรรมไทย(คสม.) 1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ         3,000             
3,000  

142434203624 เติมรักใหนอง “Seasan 10”(คสม.) 1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ             7,000         
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รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุ

น 

รหัส 
การควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

7,000  
142434203624 พระคุณท่ีสาม(คสม.) 1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ             2,300         

2,300  
142434203626 สงทายปเกา ตอนรับปใหม (ควท.) 1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ      1,300               

1,300  
142434203627 กีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส”(ควท.) 
1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ       48,000           

48,000  
142434203628 เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา(ควท.) 1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ           400               400  
142434203629 ปจฉิมนิเทศ (ควท.) 1010400 2502 5702010200 ตอบแทน         3,600             

3,600  
   1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ         2,800             

2,800  
142434203630 งานรับนองใหม “Season 10” (ควท.) 1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ             1,800         

1,800  
142434203631 พระคุณท่ีสาม (ไหวครู 57)(ควท.) 1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ             4,000         

4,000  
142434203632 กีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส”(คคศ.) 
1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ       36,000           

36,000  
142434203633 เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุ

ศาสตร(คคศ.) 
1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ         6,700             

6,700  
142434203634 ปจฉิมนิเทศนักศึกษา(คคศ.) 1010400 2502 5702010200 ตอบแทน         4,800             

4,800  
   1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ         5,200             

5,200  
142434203635 งานรับนองใหม “Season 10”(คคศ.) 1010400 2502 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ           20,000       

20,000  
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รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุ

น 

รหัส 
การควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

รวมท้ังสิ้น 679,800 678,590 0 78,100 1,436,490 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. มีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF 
2. มีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริม

กิจกรรมนักศึกษา ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครบท้ัง 5 ประเภทท่ีตรงกับความตองการของนักศึกษา คือ 
กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
สิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย  และคุณธรรม
จริยธรรม 
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
             1.1  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปรมิาณทุกรายการรอยละ80 
             1.2  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคณุภาพทุกรายการรอยละ80 
             1.3  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการรอยละ85 

2. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
             2.1  การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความรูและความพึงพอใจในการจัดอบรม 
 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1  ความสอดคลองกับแผนบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
                     นโยบายท่ี 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี 4.1 การศกึษา 
 12.2  ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
                      ยุทธศาสตรท่ี 1 :เสรมิสรางศักยภาพการจัดการศกึษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
            กลยุทธท่ี 1: เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

     องคประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
     ตัวบงช้ี 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
     ตัวบงช้ี 3.2: ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142434207000  โครงการสนับสนุนบริการและสวัสดิการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 150,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : กองพัฒนานักศึกษา                                   ผูรับผดิชอบ : นางสารภี  พูลศริ ิ
  
  
 
1. หลักการและเหตุผล 
           กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี  เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมท้ังจัดบริการสวัสดิการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ใหแกนักศึกษา ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูและการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาใหเล็งเห็นและ
ใหความสําคัญตอการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาใหไดรบับริการท้ังดานกายภาพและคุณภาพชีวิตในดานวิชาการและกิจกรรมท้ังใน
ช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน  ท่ีจะสงผลใหนักศึกษามีศักยภาพในการเรียนรูและใหความสําคัญตอการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ   

ดังน้ัน กองพัฒนานักศึกษาจึงมีหนาท่ีหลักในการดําเนินการจัดซื้อจัดหาใหวัสดุ ครุภัณฑตางๆ ท่ีจําเปน เพียงพอ และมีความ
หลากหลายท่ีสามารถใหบรกิารแกนักศึกษาทําใหนักศึกษาไดใชและเกิดประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม    การ
บริการในดานตางๆ ไดอยางเพียงพอ ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินการจัดกิจกรรม การบริการนักศึกษาในดานตาง ๆ ทันสมัยและอํานวย
ความแกสะดวกแกนักศึกษามากยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการท่ีมีความจําเปนไวสนับสนุนในดานการใหบริการและสวัสดิการ 
2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ 

 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารับบริการ 2,500 คน 
1.2 จํานวนคณาจารย เจาหนาท่ี ท่ีเขารับบริการ 100 คน 

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.4. นักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี มีความพึงพอใจในการใหบริการมากกวารอยละ 80 

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ 85 
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4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา    2   เดือน วันท่ี  1 เดือน  พฤศจิกายน  2256    ถึง วันท่ี  31  เดือน ธันวาคม ป 2557  

 

          
   
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซ้ือครุภัณฑ             
 -ดําเนินการจดัซื้อชุดโซฟา             
 -ดําเนินการจดัซื้อปมพัดลมไอนํ้า              
 -ดําเนินการจดัซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น             
 -ดําเนินการจดัซื้อคอมพิวเตอร             
 -ดําเนินการจดัซื้อโตะหมูบูชา             
 -ดําเนินการจดัซื้อโทรทัศน LED 32 น้ิว             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 จัดซ้ือครุภัณฑกองพัฒนานักศึกษา           
 -ดําเนินการจดัซื้อชุดโซฟา 1 ชุด 20,000   1 ชุด 20,000     
 -ดําเนินการจดัซื้อปมพัดลมไอนํ้า  1 เครื่อง 19,500   1 เครื่อง 19,500     
 -ดําเนินการจดัซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น 1 เครื่อง 19,800   1 เครื่อง 19,800     
 -ดําเนินการจดัซื้อคอมพิวเตอร 3 เครื่อง 69,000   3 เครื่อง 69,000     
 -ดําเนินการจดัซื้อโตะหมูบูชา 1 ชุด 11,800   1 ชุด 11,800     
 -ดําเนินการจดัซื้อโทรทัศน LED 32 น้ิว 1 เครื่อง 9,900   1 เครื่อง 9,900     

รวมท้ังสิ้น  150,000    150,000     
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลกัท่ี 1 จัดซ้ือครุภัณฑ       150,000  
 คาครุภัณฑ         

1.1 -ดําเนินการจดัซื้อชุดโซฟา 1 ชุดๆละ   20,000 บาท 20,000  
1.2 -ดําเนินการจดัซื้อปมพัดลมไอนํ้า  1 เครื่อง ๆละ   19,500 บาท 19,500  
1.3 -ดําเนินการจดัซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น 1 เครื่องๆละ   19,800 บาท 19,800  
1.4 -ดําเนินการจดัซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร 
3 เครื่องๆละ   23,000 บาท 69,000  

1.5 -ดําเนินการจดัซื้อโตะหมูบูชา 1 ชุดๆละ   11,800 บาท 11,800  
1.6 -ดําเนินการจดัซื้อโทรทัศน LED 

32 น้ิว 
1 เครื่อง ๆละ   9,900 บาท        9,900  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 150,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. แผนการใชจายเงิน (จําแนกตามประเภทงบรายจาย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

จัดซ้ือครุภัณฑ            
-จัดซื้อชุดโซฟา       20,000    20,000 
-จัดซื้อปมพัดลมไอนํ้า        19,500    19,500 
-จัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น       19,800    19,800 
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร       69,000    69,000 
-จัดซื้อโตะหมูบูชา       11,800    11,800 
-จัดซื้อโทรทัศน LED 32 น้ิว       9,900    9,900 
       150,000    150,000 

 
9. แผนการใชจาย (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตามหนาท่ี/
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434207001 จัดซื้อครภุัณฑ 1010400 2203 8320011100 -จัดซื้อชุดโซฟา  20,000   20,000 
142434207002 จัดซื้อครภุัณฑ 1010400 2203 8320033100 -จัดซื้อปมพัดลมไอนํ้า   19,500   19,500 
142434207003 จัดซื้อครภุัณฑ 1010400 2203 8331017200 -จัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น  19,800   19,800 
142434207004 จัดซื้อครภุัณฑ 1010400 2203 8329001I00 -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  69,000   69,000 
142434207005 จัดซื้อครภุัณฑ 1010400 2203 8320063100 -จัดซื้อโตะหมูบูชา  11,800   11,800 
142434207006 จัดซื้อครภุัณฑ 1010400 2203 8322011200 -จัดซื้อโทรทัศน LED 32 น้ิว  9,900   9,900 

รวม  150,000   150,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. มีการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจดัการท่ีมคีวามจําเปนไวสนับสนุนในดานการใหบริการและสวัสดิการ 
2. มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ 

 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

3. เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
            1.1  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
            1.2  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
            1.3  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

4. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
            2.1  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ 
 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1  ความสอดคลองกับแผนบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
                     นโยบายท่ี 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี 4.1 การศกึษา 
 12.2  ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
                      ยุทธศาสตรท่ี 1 :เสรมิสรางศักยภาพการจัดการศกึษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
            กลยุทธท่ี 1: เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

     องคประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
     ตัวบงช้ี 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
     ตัวบงช้ี 3.2: ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 ชุดโซฟา 1 ชุด 20,000 20,000 มาตราฐานฯ 
     -แบบ 3 ช้ิน ประกอบดวย หน่ึงท่ีน่ัง 2 ตัวและ สามท่ีน่ัง 1 ตัว 
     -วัสดุทําจากหนัง 
     คําชี้แจงฯ 
     ใชสําหรับการจดังานพิธีในกิจกรรมของนักศึกษา 
2 ปมพัดลมไอนํ้า  1 เครื่อง 19,500 19,500 มาตราฐานฯ 
     -ระบบนํ้าเขาปมอัตโนมตั ิ
     -ระบบตัดการทํางานเมื่อแรงดันนํ้าต่ํา 
     -ระบบตัดการทํางานอัตโนมัติกรณีใชงานเกินกําลัง 
     คําชี้แจงฯ 
     ใชสําหรับใหบริการนักศึกษาในสวนลานกิจกรรมนักศึกษา 
3 เครื่องทํานํ้า

เย็น 
1 เครื่อง 19,800 19,800 มาตราฐานฯ 

    -ระบบจายนํ้าเย็น 3 หัวกอก 
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ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

     -ถังบรรจุนํ้าเต็มปริมาตรไมนอยกวา 64 ลิตร 
     -ควบคุมอุณหภมูิดวยระบบทอรโมสตรัทคอนโทรล 
     -ถังนํ้าเย็นทําจาก Stainless Steel 
     -รับประกันคอมเพรสเซอร 1 ปเตม็ 
     คําชี้แจงฯ 
     ใชติดตั้งใหบริการนักศึกษาในสวนหองพยาบาลและบริเวณช้ัน

ลางของกองพัฒนานักศึกษา 
4 เครื่อง

คอมพิวเตอร 
3 เครื่อง 23,000 69,000 มาตราฐานฯ 

    -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวามีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 

     -มีหนวยจัดเก็บขอมลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา 
ขนาดความจไุมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย 

     -มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
     คําชี้แจงฯ 
     ใชในงานสํานักงานกิจการนักศึกษาและใหบริการนักศึกษา

ท่ีมารับบริการกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา งานกิจกรรมและ
กีฬา 

5 โตะหมูบูชา 9 
หนา 8” 

1 ชุด 11,800 11,800 มาตราฐานฯ 
    -สามารถวางพระขนาดหนาตักไมเกิน 9 น้ิว 
     -ใน 1 ชุด มีโตะหมูไมนอยกวา 9 ตัว 
     คําชี้แจงฯ 
     ใชใหบริการนักศึกษาในสวนของกิจกรรมดานพิธีการและพิธี

สงฆของกองพัฒนานักศึกษา 
6 โทรทัศน LED 

32 น้ิว 
1 เครื่อง 9,900 9,900 มาตราฐานฯ                                                                      

    -จอภาพความละเอียดภาพระดับ 1366 x 768 จุด 
     -เทคโนโลยี HyperRcal Enginc 
     -รองรับระบบเสียงแบบ Dolby Plus/Dolby Piuse 
     คําชี้แจงฯ 
     ใชติดตั้งในหองในสวนงานติดตอสอบถามและใหบริการ

นักศึกษา 
รวม 150,000  
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142434207100 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑหอพัก 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 244,810 บาท  
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) :นางสาวกาญจนา  จินตนา 
  

 

1. หลักการและเหตุผล 
              กองพัฒนานักศึกษา  เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาและจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ   
ใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   ท้ังการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษาและจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
 หอพักนักศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการบริการทางดานกายภาพท่ีสงเสรมิคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
สนับสนุนใหนักศึกษาไดศึกษาเลาเรียนไดอยางเต็มท่ี  และสามารถใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนได  อีกท้ังยังเปนการฝกใหนักศึกษาเปนคนมี
ระเบียบ วินัย มีมนุษยสัมพันธ การอยูรวมกันกับผูอ่ืน  ดังน้ันหอพักจึงสมควรไดรับการดูแล  ปรับปรุง และพัฒนาใหมีสภาพแวดลอมท่ีดี  มี
ความพรอมท่ีจะใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาท่ีมีความจําเปนตองพักอาศัยอยูหอพักอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  งาน
หอพักนักศึกษา จึงจําเปนตองมี ครุภัณฑ ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหบริการและอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาใหเพียงพอและพรอมใชงานอยู
เสมอ 

 
2. วัตถุประสงค   

1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการใหบริการและอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาภายในหอพัก 

3. เปาหมาย   
1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีใชบริการ 269 คน 

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปไดรับบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีความพรอมในการเขาพักในหอพัก 
3.  เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. มีสิ่งอํานวยความสะดวกไวใชในการใหบริการภายในหอพักแกนักศึกษา ตลอดปงบประมาณ 2557                   
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4.  ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา: 2 เดือน วันเริ่มตน: 1 พฤศจิกายน 2556 วันสิ้นสุด: 31 ธันวาคม 2557 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 คาครุภณัฑ 6 รายการ             
 -ตูทํานํ้าเย็น 3 หัวกอก             
 -โทรทัศน LCD 40 น้ิว             
 -เครื่องตัดหญารถเข็น (เครื่องยนต)             
 - ปมนํ้าอัตโนมัต ิ             
 -แทงคนํ้าสแตนเลส             
 -กลองวงจรปด             
              

6. แผนการดําเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมท้ัง

สิ้น 
หนวยนับ 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซ้ือครุภัณฑหอพัก       
 -ดําเนินการจดัซื้อครภุัณฑ 6 รายการ  6   

 

7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหต ุปรมิาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมหลกัท่ี 1 จัดซ้ือครุภัณฑ
หอพัก  

      244,810  

 คาครุภัณฑ         
 -ตูทํานํ้าเย็น 3 หัวกอก 1 ครั้งๆละ 3 เครื่อง 19,800 บาท 59,400  
 -โทรทัศน LCD 40 น้ิว 1 ครั้งๆละ 1  เครื่อง 22,400 บาท 22,400  
 -เครื่องตัดหญารถเข็น (เครื่องยนต) 1 ครั้งๆละ 1 คัน 14,500 บาท 14,500  
 - ปมนํ้าอัตโนมัต ิ 1 ครั้งๆละ 2 เครื่อง 13,000 บาท 26,000  
 -แทงคนํ้าสแตนเลส 1 ครั้งๆละ 1 ถัง 23,000 บาท 23,000  
 -กลองวงจรปด 1 ครั้งๆละ 1 ชุด 99,510 บาท 99,510  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       244,810  
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8. แผนการใชจายเงิน (จําแนกตามประเภทงบรายจาย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

จัดซ้ือครุภัณฑหอพัก             
-ตูทํานํ้าเย็น 3 หัวกอก       59,400    59,400 
-โทรทัศน LCD 40 น้ิว       22,400    22,400 
-เครื่องตัดหญารถเข็น 
(เครื่องยนต) 

      14,500    14,500 

- ปมนํ้าอัตโนมัต ิ       26,000    26,000 
-แทงคนํ้าสแตนเลส       23,000    23,000 
-กลองวงจรปด       99,510    99,510 

รวม       244,810    244,810 

9.  แผนการใชจายเงิน (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตามหนาท่ี/
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434207101 จัดซื้อครภุัณฑ 1010400 2203 8331017300 -ตูทํานํ้าเย็น 3 หัวกอก  59,400   59,400 
142434207102 จัดซื้อครภุัณฑ 1010400 2203 8322011300 -โทรทัศน LCD 40 น้ิว  22,400   22,400 
142434207103 จัดซื้อครภุัณฑ 1010400 2203 8331003100 -เครื่องตัดหญารถเข็น   14,500   14,500 
142434207104 จัดซื้อครภุัณฑ 1010400 2203 8324009400 - ปมนํ้าอัตโนมัต ิ  26,000   26,000 
142434207105 จัดซื้อครภุัณฑ 1010400 2203 8331018100 -แทงคนํ้าสแตนเลส  23,000   23,000 
142434207106 จัดซื้อครภุัณฑ 1010400 2203 8323040100 -กลองวงจรปด  99,510   99,510 
       244,810   244,810 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาไดรบับริการและการอํานวยความสะดวกในหอพักท่ีสะอาด สะดวก ปลอดภัย ราคาถูกและใกลสถานศึกษา  
2. อาจารย เจาหนาท่ี บุคคลท่ัวไป ไดรับบริการและการอํานวยความสะดวกอยางมีประสิทธิภาพ 

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
เปาหมายเชิงปริมาณ 
1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีใหบริการ 269 คน 

     เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.1 นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปไดรับบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีความพรอมในการเขาพักในหอพัก  

     เปาหมายเชิงเวลา 
      1.1 มีสิ่งอํานวยความสะดวกไวใชในการใหบริการภายในหอพักใหแกนักศึกษา ตลอดปงบประมาณ 2556 
2. เกณฑการประเมนิผล ท่ีถือวาดี 

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 

                 3.1 การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสาํรวจความพึงพอใจของผูท่ีมาใชบริการ 

12. การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

5. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
      ยุทธศาสตรท่ี 4: การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 

6. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.11. ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1  นโยบายท่ี 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
          นโยบายยอยท่ี 4.1: นโยบายการศึกษา 

2.12. ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ   
  พ.ศ. 2553-2555 
 2.2.1  นโบยายท่ี 1 : สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสู
ความเปนเลิศเพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาต ิ
  ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑติใหบรรลตุามคณุสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงคและพัฒนาความเปนเลิศทาง
วิชาการ ตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาต ิ
  กลยุทธท่ี 9 : เสริมสรางสุขภาวะท้ัง 4 ดาน กาย จิต สังคมและปญญา 

2.13. ความสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานท่ี 3 : มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม 
  ตัวบงช้ีท่ี 3.1 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานกิจกรรมเพ่ือชุมชน ทองถ่ิน และ
สังคม 

2.14. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดตาม (ราง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554   
 2.4.1  มิติท่ี 2 : มิติดานคณุภาพ 
  ตัวช้ีวัดท่ี 6 : ระดับความพึงพอใจตอบัณฑติและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 

13.  ความพรอมของโครงการ  
  -ดําเนินการไดทันที 
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชีแ้จง/เหตุผลความจําเปน 

1 เครื่องทํานํ้าเย็น 3หัวกอก 3 เครื่อง 19,800 59,400 มาตราฐานฯ 
     -ตัวตูภายใน-ภายนอกและถังบรรจุนํ้าทําจากสแตนเลส 
     -มีระบบปองกันคอมเพรสเซอรทํางานเกินกําลัง 
     -ระบายความรอนดวยคอนเดนเซอร 
     -ควบคุมระดับนํ้าในตูดวยลูกลอย 
     คําชี้แจงฯ 
     เปนครุภณัฑเพ่ืออํานวยความสะดวกและเปน 
     สวัสดิการแกนักศึกษาท่ีพักอาศัยภายในหอพัก 
     นักศึกษา 
2 โทรทัศน LCD 40 น้ิว 1 เครื่อง 22,400 22,400 มาตราฐานฯ                                                                      
     -จอภาพความละเอียดภาพระดับ 1920 x 1080 จุด 

     -เทคโนโลยี HyperRcal Enginc 
     -รองรับระบบเสียงแบบ Dolby Plus/Dolby Piuse 
     -ลําโพงพลังเสยีงรวม  20 วัตต 
     -ขาแขวน LED TV 40 น้ิว พรอมอุปกรณ 
     คําชี้แจงฯ 
     เปนครุภณัฑเพ่ืออํานวยความสะดวกและเปน 
     สวัสดิการแกนักศึกษาท่ีพกอาศัยภายในหอพักนักศึกษา 

3 เครื่องตัดหญารถเข็น 1 เครื่อง 14,500 14,500 มาตราฐานฯ 
 (เครื่องยนต)    -เครื่องยนต เบนซิน  ขนาด 5.5 แรงมา    
     -ไมมีกลองเก็บหญา  
     -รัศมีการตัด20 น้ิว 
     คําช้ีแจงฯ 
     -ใชสําหรับตัดหญาภายในหอพักนักศึกษา เน่ือง 
     จากพ้ืนท่ีบริเวณหอพักมีพ้ืนท่ีรับผดิชอบมากข้ึน 
4 ปมนํ้าอัตโนมตั ิ 2 ตัว 13,000 26,000 มาตราฐานฯ                                                                      

     -มอเตอรขนาด 900 วัตต 
     -ขนาดทางนํา เขา –ออก 1 น้ิว 
     -สูง 67.9 เมตร 
     -ปริมาณนํ้า 100 ลิตร / นาที 
     -ไฟ 220 โวล 
     คําชี้แจงฯ 
     สําหรับปมนํ้าข้ึนอาคารหอพักนักศึกษา 
5 ถังนํ้าแสตนเลส 1 ใบ 23,000 23,000 มาตราฐานฯ 
     ขนาด 2,500 ลิตร พรอมขาตั้งฝาและคอถัง 
     ปมเปนรูปเดียวกัน เปนแสตนเลสไมเปนสนิม 
     คําชี้แจงฯ 
     สําหรับจัดเก็บนํ้าและพักนํ้าไวใชในอาคาร 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชีแ้จง/เหตุผลความจําเปน 

     หอพักนักศึกษา 
6 กลองวงจรปด 1 ชุด 99,510 99,510 มาตราฐานฯ 
     -เครื่องบันทึกภาพ ระบบดิจิตลอล รับสัญญาณ 
     ภาพ 32 ชองสัญญาณ ตดิตั้งฮารดริสก 500  
     GB สามารถดผูานระบบเครือขาย internet 
     จํานวน 1 เครื่อง 
     -ชุดกันฟาผา จํานวน 4 ชุด พรอมดําเนิน 
     การติดตั้งจํานวน 1 ชุด 
     คําชี้แจงฯ 
     -ปองกันอันตรายและทรัพยสินท่ีอาจเกิดความเสยีหาย 

รวม 244,810  
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1080000  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
142434203700  งานบริหารจัดการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
   งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน 

หลังจากจบ 
5. รอยละผูสําเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบ บ.กศ.  หมวดรายจาย : งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 3,034,695  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน :  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ผูรับผิดชอบ :  ผูอํานวยการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 
1. หลักการและเหตุผล 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จําเปนตองจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก หนังสือ ตําราวิชาการ ท้ังในรูปแบบท่ี
เปนรูปเลม และท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อพิมพ ฯลฯ ตางๆ ใหมีความทันสมัยและหลากหลายทันตอการเปลี่ยนแปลง  จัดหาวัสดุและซอม
บํารุงครุภัณฑอาคารสถานท่ีใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานตลอดเวลาและจัดใหมีการประชุมกรรมการของสํานักฯ เพ่ือใหสามารถบริหาร
จัดการงานในสํานักฯ ในการเปนฝายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
และเพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูในการยกระดับสถาบันเพ่ือเขาสูสากล 

 
2. วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือสนับสนุนการเรยีนการสอนโดยมีหนังสือตําราวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ีดีและทันสมัย 
2. เพ่ือสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดมาตรฐานและมีคณุภาพเพ่ือพัฒนาเขาสูสากล 
3. เพ่ือบริหารจัดการงานในสํานักฯ ในการเปนฝายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

 จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนก
ตามประเภทผูใชบริการ (ประมาณตอเดือน) 

  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 6,400 คน 
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 120 คน 
1.3 บุคคลท่ัวไป 350 คน 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85 
2.2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง เปาหมายระดับ 3 
2.3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3 
2.4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3 
2.5. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  เปาหมายระดับ 3 
2.6. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
สามารถเบิกจายงบประมาณแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 
 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1  ตุลาคม  2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน  2557 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดประชุมกรรมการสํานักฯ             
2 ซอมบํารุงครภุัณฑและอาคารสถานท่ี             
3 จัดหาหนังสือ ตําราวิชาการ             
4 จัดหาหนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเน่ือง             
5 จัดหาสื่ออิเลก็ทรอนิกส             
6 วัสดุ (IT, เก่ียวเน่ืองกับการทําหนังสือ, สํานักงาน, 

การเกษตร, งานบานงานครัว, ไฟฟา-ประปา, ฯลฯ) 
            

7 แปลภาษาเอกสาร/ตําราวิชาการ เพ่ือพัฒนาสถาบันสู
สากล 

            

8 กํากับติดตามและประเมินผล             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

 งานบริหารจัดการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

1 คาตอบแทน  31,800         
 - คาตอบแทนกรรมการบริหารสํานัก 2 ครั้ง 31,800   1 ครั้ง 15,900   1 ครั้ง 15,900 
2 คาใชสอย  235,000         
 - คาอาหารวาง (ประชุมกรรมการ

สํานักฯ) 
10 ครั้ง 5,000 2 ครั้ง 1,000 3 ครั้ง 1,500 2 ครั้ง 1,000 3 ครั้ง 1,500 

 - ซอมบํารุงรักษาครุภณัฑและอาคาร
สถานท่ี 

8 รายการ 200,000 2 รายการ 50,000 2 รายการ 50,000 2 รายการ 50,000 2 รายการ 50,000 

 - คาแปลเอกสาร/ตําราวิชาการ เพ่ือ
พัฒนาสถาบันสูสากล 

3 งาน 30,000   1 งาน 10,000 2 งาน 20,000   

3 คาวัสดุ  2,767,895         
 - หนังสือ  ตําราวิชาการ 3,000 เลม 1,000,000 750 เลม 250,000 750 เลม 250,000 750 เลม 250,000 750 เลม 250,000 
 - หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเน่ือง 7,000 ฉบับ 400,000 1,750 ฉบับ 100,000 1,750 

ฉบับ 
100,000 1,750 

ฉบับ 
100,000 1,750 

ฉบับ 
100,000 

 - สื่ออิเล็กทรอนิกส 150 รายการ 40,000 30 รายการ 10,000 40 
รายการ 

10,000 40 
รายการ 

10,000 40 
รายการ 

10,000 

 - วัสดุสาํนักงาน  749,895  150,000  250,000  249,895  100,000 
 - วัสดุ IT  300,000  50,000  100,000  100,000  50,000 
 - วัสดุงานบานงานครัว  200,000  30,000  70,000  70,000  30,000 
 - วัสดุการเกษตร  28,000  7,000  7,000  7,000  7,000 
 - วัสดุไฟฟา-ประปา  50,000  10,000  15,000  15,000  10,000 

รวมท้ังสิ้น  3,034,695  658,000  879,400  872,895  624,400 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 งานบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         
 1.1 คาตอบแทน       31,800  
 - คาตอบแทนกรรมการบริหารสํานัก 2 ครั้ง 1 ครั้งละ 15,900 บาท 31,800  
 1.2 คาใชสอย       235,000  
 - คาอาหารวาง (ประชุมกรรมการสาํนักฯ 10 ครั้ง     5,000  
 - ซอมบํารุงรักษาครุภณัฑและอาคารสถานท่ี 8 รายการ     200,000  
 - คาแปลภาษาเอกสาร/ตําราวิชาการ เพ่ือพัฒนาสถาบันสูสากล 3 งาน 1 งานละ 10,000 บาท 30,000  
 1.3 คาวัสดุ       2,767,895  
 - หนังสือ  ตําราวิชาการ 3,000 เลม     1,000,000  
 - หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเน่ือง 7,000 ฉบับ     400,000  
 - สื่ออิเล็กทรอนิกส 150 รายการ     40,000  
 - วัสดุสาํนักงาน       749,895  
 - วัสดุ IT       300,000  
 - วัสดุงานบานงานครัว       200,000  
 - วัสดุการเกษตร       28,000  
 - วัสดุไฟฟา-ประปา       50,000  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       3,034,695  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. แผนการใชจายเงิน  (จําแนกตามประเภทงบรายจาย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบ
แทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. คาตอบแทนกรรมการบริหารสํานัก     31,800       31,800 
2. คาอาหารวาง (ประชุมกรรมการ

สํานักฯ) 
    5,000      5,000 

3. ซอมบํารุงครภุัณฑและอาคารสถานท่ี     200,000      200,000 
4. คาแปลภาษาเอกสาร/ตําราวิชาการ 

เพ่ือพัฒนาสถาบันสูสากล 
    30,000      30,000 

5. หนังสือ  ตําราวิชาการ     1,000,000      1,000,000 
6. หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเน่ือง     400,000      400,000 
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส     40,000      40,000 
8. วัสดุสาํนักงาน     749,895      749,895 
9. วัสดุ IT     300,000      300,000 
10. วัสดุงานบานงานครัว     200,000      200,000 
11. วัสดุการเกษตร     28,000      28,000 
12. วัสดุไฟฟา-ประปา     50,000      50,000 

รวม    31,800 3,002,895      3,034,695 
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9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัส 
การควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434203701 คาตอบแทนกรรมการบริหารสํานัก  1080000 2102 5702010200 ตอบแทน  15,900  15,900 31,800 

142434203702 
คาอาหารวาง (ประชุมกรรมการ
สํานักฯ) 

1080000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ
1,000 1,500 1,000 1,500 

5,000 

142434203703 ซอมบํารุงครภุัณฑและอาคารสถานท่ี 1080000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 

142434203704 
คาแปลภาษาเอกสาร/ตําราวิชาการ 
เพ่ือพัฒนาสถาบันสูสากล 

1080000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ
 10,000 20,000  

30,000 

142434203705 หนังสือ  ตําราวิชาการ 1080000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 250,000 250,000 250,000 250,000 1,000,000 
142434203706 หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเน่ือง 1080000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
142434203707 สื่ออิเล็กทรอนิกส 1080000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 
142434203708 วัสดุสาํนักงาน 1080000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 150,000 250,000 249,895 100,000 749,895 
142434203709 วัสดุ IT 1080000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 50,000 100,000 100,000 50,000 300,000 
142434203710 วัสดุงานบานงานครัว 1080000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 30,000 70,000 70,000 30,000 200,000 
142434203711 วัสดุการเกษตร 1080000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 7,000 7,000 7,000 7,000 28,000 
142434203712 วัสดุไฟฟา-ประปา 1080000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 10,000 15,000 15,000 10,000 50,000 

รวมท้ังสิ้น 658,000 879,400 872,895 624,400 3,034,695 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีหนังสือตําราวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ีดีและทันสมัย 

2. นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย และชุมชนในทองถ่ิน สรางนิสัยการเรียนรู การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

3. สํานักฯ มีการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ  
 

11.  การประเมินผลการดําเนินงาน 
1. เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

1.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80 
1.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 80 
1.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80 

2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
2.1. สถิติการเขามาใชบริการในสํานักทุกประเภทของผูใชบริการ 
2.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ 
 

12. การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเดน็ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ยุทธศาสตรท่ี  4  :  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1   นโยบายท่ี  4  :  สังคมและคณุภาพชีวิต   
           นโยบายยอยท่ี  4.1  :  การศึกษา 

2.2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป พ.ศ.2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
 2.2.1   นโยบายท่ี  1  :  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเกณฑมาตรฐานและยกระดับสู
ความเปนเลิศ  เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม  ทองถ่ินและประเทศชาติ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตรท่ี  1  :  เสรมิสรางศักยภาพการจดัการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี  1  :  เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความ
เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาต ิ

2.3. ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
  2.3.1  องคประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 ตัวบงช้ี  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
  2.3.2   องคประกอบท่ี 2  :  การผลิตบัณฑิต 
           ตัวบงช้ี  2.5  :  หองสมุด  อุปกรณการศึกษา  และสภาพแวดลอมการเรยีนรู 
  2.3.3   องคประกอบท่ี 7  :  การบริหารและการจดัการ 
 ตัวบงช้ี  7.4  :  ระบบบริหารความเสี่ยง 
  2.3.4   องคประกอบท่ี 8  :  การเงินและงบประมาณ 
           ตัวบงช้ี  8.1  :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  2.3.5   องคประกอบท่ี 9  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
           ตัวบงช้ี  9.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.4   ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร) 
2.4.1 มิติท่ี  2  :  มิติดานคุณภาพ 

  ตัวช้ีวัดท่ี  5  :  รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
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 2.4.2   มิติท่ี  4  :  มิติดานการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาท่ีดําเนินการตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

  ตัวช้ีวัดท่ี  8  :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 
 

13.  ความพรอมของโครงการ 
ดําเนินการไดทันที 
 

142434203800 งานบริการวิชาการและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
   งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาเขาใหม  
3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน 

หลังจากจบ 
5. รอยละผูสําเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบ บ.กศ.  หมวดรายจาย : งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 200,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน :  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ผูรับผิดชอบ :  ผูอํานวยการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 
1. หลักการและเหตุผล 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสวนรวมรับผิดชอบการดําเนินการตามนโยบายท่ี 5 ของมหาวิทยาลัยในการสงเสริม สนับสนุน
และเสริมสรางการมีสวนรวมในการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลก เน่ืองจากสํานัก
วิทยบริการฯ เปนหนวยงานท่ีมีความพรอมดานทรัพยากรสารสนเทศ และเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูลทางประวัติศาสตร     ไวมากมาย  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงนําองคความรูท่ีมีไปเผยแพรกับชุมชนและนําขอมูลท่ีมีจากคลังความรูท่ีสะสมมาจัดทําเปน
นิทรรศการวันสําคัญของประเทศ/พุทธศาสนา เพ่ือเผยแพรความรูแกผูท่ีสนใจซึ่งจะเปนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมท่ีเอกลักษณของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาหรือของประเทศ และแนะนําประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยอีกท้ังใหบริการทางดานทรัพยากรสารเทศในสํานักวิทย
บริการฯ แกนักศึกษาใหมเพ่ือใหความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึนในการท่ีจะเขามาใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย แหงน้ี 
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2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือทํานุบํารุง สืบสาน และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. เพ่ือแนะนําการใชบริการทางดานหองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศแกนักศึกษา บุคลากร 
3. เพ่ือใหบริการวิชาการดานหองสมุดแกชุมชน 
4. เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนทองถ่ิน 
5. เพ่ือรวบรวมและเผยแพรองคความรูเก่ียวกับวันสําคัญของมหาวิทยาลัยและของชาติแกผูใชบริการหองสมุด 

 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

 
จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนก
ตามประเภทผูใชบริการ (ประมาณ) 

  

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

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85 
2.2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง เปาหมายระดับ 3 
2.3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3 
2.4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3 
2.5. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  เปาหมายระดับ 3 
2.6. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
สามารถเบิกจายงบประมาณแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 
 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1  ตุลาคม  2556 วันสิ้นสุด: 31 กันยายน  2557 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดกิจกรรมสงเสรมินิสยัรักการอานเพ่ือมุงสูอาเซียน             
2 จัดกิจกรรมสงเสรมิงานวิทยบริการ             
3 กิจกรรมสงเสริมศลิปวัฒนธรรม             
4 จัดกิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน             
5 กํากับติดตามและประเมินผล             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

 งานบริการวิชาการและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม           
 งบดําเนินงาน           
1 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเพ่ือมุงสูอาเซียน 3 คร้ัง 32,700         
 คาตอบแทน  5,400         
 1.1  คาตอบแทนวิทยากร 3 ครั้ง 5,400 2 ครั้ง 3,600 1 ครั้ง 1,800     
 คาใชสอย  10,500         
 1.2 คาจัดดอกไม 3 ครั้ง 6,000 2 ครั้ง 4,000 1 ครั้ง 2,000     
 1.3  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 3 ครั้ง 4,500 2 ครั้ง 3,000 1 ครั้ง 1,500     
 คาวัสดุ  16,800         
 1.4  ปายประชาสัมพันธ 3 ครั้ง 1,800 2 ครั้ง 1,200 1 ครั้ง 600     
 1.5  คาวัสดุสําหรับจัดงาน 3 ครั้ง 15,000 2 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 5,000     
2 กิจกรรมสงเสริมงานวิทยบริการ 2 คร้ัง 67,700         
 2.1  งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม Library 

Orientation 
 35,500         

 คาใชสอย  11,000         
 2.1.1 คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1,000       1 ครั้ง 1,000 
 2.1.2 คาเครื่องดื่ม 1 ครั้ง 10,000       1 ครั้ง 10,000 
 คาวัสดุ  24,500         
 2.1.4   ปายประชาสัมพันธ 1 ครั้ง 3,000       1 ครั้ง 3,000 
 2.1.5 วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 21,500       1 ครั้ง 21,500 
 2.2  งานสัปดาหหองสมุด  32,200         
 คาตอบแทน  7,200         
 2.2.1 คาตอบแทนวิทยากร 1 ครั้ง 7,200       1 ครั้ง 7,200 
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

 คาใชสอย  4,250         
 2.2.2 คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 3,000       1 ครั้ง 3,000 
 2.2.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 ครั้ง 1,250       1 ครั้ง 1,250 
 คาวัสดุ  20,750         
 2.2.6 ปายประชาสัมพันธ 1 ครั้ง 4,000       1 ครั้ง 4,000 
 2.2.7 คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 16,750       1 ครั้ง 16,750 
3 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 5 คร้ัง 30,000         
 3.1  วันลอยกระทง (17 พ.ย.56)  6,000         
 คาวัสดุ  6,000         
 3.1.1 คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 6,000 1 ครั้ง 6,000       
 3.2 วันมาฆะบูชา (14 ก.พ.57)  7,000         
 คาใชสอย  1,500         
 3.2.1 คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1,500   1 ครั้ง 1,500     
 คาวัสดุ  5,500         
 3.2.2 คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 5,500   1 ครั้ง 5,500     
 3.3 วันสงกรานต (13 เม.ย.57)  6,000         
 คาใชสอย  2,000         
 3.3.1 คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 2,000     1 ครั้ง 2,000   
 คาวัสดุ  4,000         
 3.3.2 คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 4,000     1 ครั้ง 4,000   
 3.4 วันวิสาขบูชา (13 พ.ค.57)  4,500         
 คาใชสอย  1,500         
 3.4.1 คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1,500     1 ครั้ง 1,500   
 คาวัสดุ  3,000         
 3.4.2 คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 3,000     1 ครั้ง 3,000   
 3.5 วันเขาพรรษา (12 ก.ค.57)  6,500         
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

 คาใชสอย  1,500         
 3.5.1 คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1,500       1 ครั้ง 1,500 
 คาวัสดุ  5,000         
 3.5.2 คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 5,000       1 ครั้ง 5,000 
4 กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน 8 คร้ัง 69,600         
 4.1  นิทรรศการวันปยมหาราช (23 ตุลาคม 

2556) 
 6,500         

 คาใชสอย  1,500         
 4.1.1 คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1,500 1 ครั้ง 1,500       
 คาวัสดุ  5,000         
 4.1.2 คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 5,000 1 ครั้ง 5,000       
 4.2 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันพอแหงชาติ  (5 

ธันวาคม 2556) 
 15,000         

 คาใชสอย  3,000         
 4.2.1 คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 3,000 1 ครั้ง 3,000       
 คาวัสดุ  12,000         
 4.2.2 คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 12,000 1 ครั้ง 12,000       
 4.3 นิทรรศการวันพระเจาตากสินมหาราช        

(28 ธันวาคม 2556) 
 6,400         

 คาใชสอย  1,500         
 4.3.1 คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1,500 1 ครั้ง 1,500       
 คาวัสดุ  4,900         
 4.3.2 คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 4,900 1 ครั้ง 4,900       
 4.4 นิทรรศการวันครู  (16 มกราคม 2557)  7,400         
 คาใชสอย  1,000         
 4.4.1 คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1,000   1 ครั้ง 1,000     
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

 คาวัสดุ  6,400         
 4.4.2 คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 6,400   1 ครั้ง 6,400     
 4.5 นิทรรศการวันจักรี  (6 เมษายน 2557)  7,400         
 คาใชสอย  1,500         
 4.5.1 คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1,500     1 ครั้ง 1,500   
 คาวัสดุ  5,900         
 4.5.2 คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 5,900     1 ครั้ง 5,900   
 4.6 นิทรรศการวันสุนทรภู  (26 มิถุนายน 2557)  6,400         
 คาใชสอย  1,000         
 4.6.1 คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1,000     1 ครั้ง 1,000   
 คาวัสดุ  5,400         
 4.6.2 คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 5,400     1 ครั้ง 5,400   
 4.7 วันสถาปนามหาวิทยาลัย 110 ป (1 

กรกฎาคม 2557) 
 7,500         

 คาใชสอย  2,000         
 4.7.1 คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 2,000     1 ครั้ง 2,000   
 คาวัสดุ  5,500         
 4.7.2 คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 5,500     1 ครั้ง 5,500   
 4.8  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันแมแหงชาติ 

(12 สิงหาคม 2557) 
 13,000         

 คาใชสอย  2,500         
 4.8.1 คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 2,500       1 ครั้ง 2,500 
 คาวัสดุ  10,500         
 4.8.2 คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 10,500       1 ครั้ง 10,500 

รวมท้ังสิ้น  200,000  55,700  25,300  31,800  87,200 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 งานบริการวิชาการและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม         
 1.1 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเพ่ือมุงสูอาเซียน       32,700  
 คาตอบแทน         
 - คาตอบแทนวิทยากร 

(ช่ัวโมงละ 600 บาท x 3 ช่ัวโมง x 3 ครั้ง) 
3 ครั้ง 1 ครั้งละ 1,800 บาท 5,400  

 คาใชสอย         
 - คาจัดดอกไม 3 ครั้ง 1 ครั้งละ 2,000 บาท 6,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  (60 คน x 25 บาท x 3 ครั้ง) 3 ครั้ง 1 ครั้งละ 1,500 บาท 4,500  
 คาวัสดุ         
 - ปายประชาสัมพันธ 3 ผืน 1 ผืนละ 600 บาท 1,800  
 -  คาวัสดุสําหรับจัดงาน 3 ครั้ง 1 ครั้งละ 5,000 บาท 15,000  
 1.2 กิจกรรมสงเสริมงานวิทยบริการ       67,700  
 1.2.1 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม Library Orientation       35,500  
 คาใชสอย         
 - คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 1,000 บาท 1,000  
 - คาเครื่องดื่ม 1,000 คน 1 คนละ 10 บาท 10,000  
 คาวัสดุ         
 -  ปายประชาสัมพันธ 5 ผืน 1 ผืนละ 600 บาท 3,000  
 - วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง     21,500  
 1.2.2 งานสัปดาหหองสมุด       32,200  
 คาตอบแทน         
 - คาตอบแทนวิทยากร 

(ช่ัวโมงละ 600 บาท x 6 ช่ัวโมง x 2 วัน) 
2 ครั้ง 1 ครั้งละ 3,600 บาท 7,200  

 คาใชสอย         
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ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 3,000 บาท 3,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คน 1 คนละ 25 บาท 1,250  
 คาวัสดุ         
 - ปายประชาสัมพันธ 6 ผืน     4,000  
 - คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง     16,750  
 1.3กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม       30,000  
 1.3.1  วันลอยกระทง       6,000  
 คาวัสดุ         
 - คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง     6,000  
 1.3.2 วันมาฆะบูชา       7,000  
 คาใชสอย         
 - คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 1,500 บาท 1,500  
 คาวัสดุ         
 - คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง     5,500  
 1.3.3 วันสงกรานต       6,000  
 คาใชสอย         
 - คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 2,000 บาท 2,000  
 คาวัสดุ         
 - คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง     4,000  
 1.3.4 วันวิสาขบูชา       4,500  
 คาใชสอย         
 - คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 1,500 บาท 1,500  
 คาวัสดุ         
 - คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง     3,000  
 1.3.5 วันเขาพรรษา       6,500  
 คาใชสอย         
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ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 1,500 บาท 1,500  
 คาวัสดุ         
 - คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง     5,000  
 1.4 กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน       69,600  
 1.4.1 นิทรรศการวันปยมหาราช   (23 ตุลาคม 2556)       6,500  
 คาใชสอย         
 - คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 1,500 บาท 1,500  
 คาวัสดุ         
 - คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง     5,000  
 1.4.2  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันพอแหงชาติ  (5 ธันวาคม 2556)       15,000  
 คาใชสอย         
 - คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 3,000 บาท 3,000  
 คาวัสดุ         
 - คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง     12,000  
 1.4.3 นิทรรศการวันพระเจาตากสินมหาราช (28 ธันวาคม 2556)       6,400  
 คาใชสอย         
 - คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 1,500 บาท 1,500  
 คาวัสดุ         
 - คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง     4,900  
 1.4.4 นิทรรศการวันครู (16 มกราคม 2557)       7,400  
 คาใชสอย         
 - คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 1,000 บาท 1,000  
 คาวัสดุ         
 - คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง     6,400  
 1.4.5 นิทรรศการวันจักรี (6 เมษายน 2557)       7,400  
 คาใชสอย         
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ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 1,500 บาท 1,500  
 คาวัสดุ         
 - คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง     5,900  
 1.4.6 นิทรรศการวันสุนทรภู  (26 มิถุนายน 2557)       6,400  
 คาใชสอย         
 - คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 1,000 บาท 1,000  
 คาวัสดุ         
 - คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง     5,400  
 1.4.7 วันสถาปนามหาวิทยาลัย 110 ป (1 กรกฎาคม 2557)       7,500  
 คาใชสอย         
 - คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 2,000 บาท 2,000  
 คาวัสดุ         
 - คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง     5,500  
 1.4.8  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันแมแหงชาติ (12 สิงหาคม 2557)       13,000  
 คาใชสอย         
 - คาจัดดอกไม 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 2,500 บาท 2,500  
 คาวัสดุ         
 - คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง     10,500  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       200,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. แผนการใชจายเงิน  (จําแนกตามประเภทงบรายจาย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบ
แทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
เพ่ือมุงสูอาเซียน 

   5,400 27,300      32,700 

2. กิจกรรมสงเสริมงานวิทยบริการ    7,200 60,500      67,700 
3. กิจกรรมสงเสริมศลิปวัฒนธรรม     30,000      30,000 
4. กิจกรรมจดันิทรรศการหมุนเวียน     69,600      69,600 

รวม    12,600 187,400      200,000 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัส 
การควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434103801 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
เพ่ือมุงสูอาเซียน 

1080000 2402 5702010200 ตอบแทน       3,600        1,800      5,400 

    1080000 2402 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     18,200        9,100        
142434103802 กิจกรรมสงเสริมงานวิทยบริการ 1080000 2402 5702010200 ตอบแทน             7,200  7,200 
    1080000 2402 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ           60,500    
142434103803 กิจกรรมสงเสริมศลิปวัฒนธรรม 1080000 2402 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ       6,000        7,000      10,500        6,500  30,000 
142434103804 กิจกรรมจดันิทรรศการหมุนเวียน 1080000 2402 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     27,900        7,400      21,300      13,000  69,600 

รวมท้ังสิ้น 55,700 25,300 31,800 87,200 200,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูรับบริการมสีวนชวยในการทํานุบํารุง สืบสาน และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยมากข้ึน 

2. นักศึกษาและบุคลากรใชบริการทางดานหองสมุดและเทคโนโลยสีารสนเทศไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

3. ชุมชนไดรับการบริการวิชาการดานหองสมุด 

4. นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนทองถ่ิน มีนิสัยเรียนรูตลอดชีวิต 

5. ผูใชบริการหองสมุดมีความรูเก่ียวกับวันสําคัญของมหาวิทยาลัยและของชาติ 
 

11.  การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
1.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  รอยละ 80 
1.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  รอยละ 80 
1.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  รอยละ 80 

2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
2.1. สถิติการเขามาใชบริการในสํานักทุกประเภทของผูใชบริการ 
2.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ 

 
12. การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ยุทธศาสตรท่ี  4  :  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1   นโยบายท่ี  4  :  สังคมและคณุภาพชีวิต   
           นโยบายยอยท่ี  4.1  :  การศึกษา 

2.2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป พ.ศ.2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
 2.2.1   นโยบายท่ี  1  :  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเกณฑมาตรฐานและยกระดับสู
ความเปนเลิศ  เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม  ทองถ่ินและประเทศชาติ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตรท่ี  1  :  เสรมิสรางศักยภาพการจดัการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี  1  :  เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความ
เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาต ิ

2.3. ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
  2.3.1  องคประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 ตัวบงช้ี  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
  2.3.2   องคประกอบท่ี 2  :  การผลิตบัณฑิต 
           ตัวบงช้ี  2.5  :  หองสมุด  อุปกรณการศึกษา  และสภาพแวดลอมการเรยีนรู 
  2.3.3   องคประกอบท่ี 7  :  การบริหารและการจดัการ 
 ตัวบงช้ี  7.4  :  ระบบบริหารความเสี่ยง 
  2.3.4   องคประกอบท่ี 8  :  การเงินและงบประมาณ 
           ตัวบงช้ี  8.1  :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  2.3.5   องคประกอบท่ี 9  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
           ตัวบงช้ี  9.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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2.4   ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2557 
(ก.พ.ร) 

2.4.2 มิติท่ี  2  :  มิติดานคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัดท่ี  5  :  รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
 2.4.2   มิติท่ี  4  :  มิติดานการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาท่ีดําเนินการตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ 
  ตัวช้ีวัดท่ี  8  :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 

 
13.  ความพรอมของโครงการ 

ดําเนินการไดทันที 
 

142434203900 งานพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
   งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน 

หลังจากจบ 
5. รอยละผูสําเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบ บ.กศ.  หมวดรายจาย : งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 300,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน :  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ผูรับผิดชอบ :  ผูอํานวยการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 
1. หลักการและเหตุผล 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากจะเปนหนวยงานภายในท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ดานแหลงเรียนรู 
และดานเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัยแลวน้ัน สํานักวิทยบริการฯยังมีพันธกิจ 5 ประการคือบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ ใหการบริการสื่อสารสนเทศท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน พัฒนาเพ่ือการเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูของทองถ่ิน 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเปน e-University และบริหารงานดวยระบบมาตรฐานคุณภาพ การท่ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะบรรลุตามพันธกิจไดน้ัน บุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผูปฏิบัติงานจะตองมีความรู ความ
เช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งในปจจุบันวิธีการทํางานในแตละศาสตรมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  จึงจําเปนตองพัฒนาบุคลากรใหมี
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ความรูความเช่ียวชาญ ทันตอการเปลี่ยนแปลงในงานท่ีรับผิดชอบ สามารถทํางานเปนทีม และเปนผูใหบริการท่ีดี เพ่ือใหผูรับบริการพึงพอใจ
กับการใหบริการของสํานักฯ 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหทํางานเปนทีมและเปนผูใหบริการท่ีด ี
2. เพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณดานวิชาการใหกับบุคลากรในสาํนักฯ 

 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีบุคลากรเขารวมประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ 40 คน 
1.2 มีบุคลากรไปราชการ ศึกษาดูงานในกลุมประเทศอาเซยีน  5 คน 

 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85 
2.2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง เปาหมายระดับ 3 
2.3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3 
2.4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3 
2.5. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  เปาหมายระดับ 3 
2.6. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3 
 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
สามารถเบิกจายงบประมาณแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 
 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1  ตุลาคม  2556 วันสิ้นสุด: 32 กันยายน  2557 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ ของ

ผูบริหารและบุคลากรของสํานักฯ 
            

2 ไปราชการ ศึกษาดูงานดานการจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลงเรียนรูในกลุมประเทศอาเซียน 

            

3 กํากับติดตามและประเมินผล             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

 งานพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

1 ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไป
ราชการ 

 200,000         

 คาใชสอย           
 - คาละทะเบียน    4,000  5,000  10,000  4,000 
 - คาเบ้ียเลี้ยง    2,400  7,200  24,000  2,400 
 - คาท่ีพัก    4,000  8,000  54,000  4,000 
 - คาพาหนะ/คานํ้ามัน/คาบํารุงรถ    8,600  18,800  30,000  8,600 
 - คาทางดวน/คาท่ีจอดรถ    1,000  1,000  2,000  1,000 
2 ไปราชการ ศึกษาดูงานดานการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู
ในกลุมประเทศอาเซียน 

 100,000         

 - คาท่ีพัก      20,000     
 - คาเบ้ียเลี้ยง      35,000     
 - คาเครื่องบิน      40,000     
 - คาพาหนะ/คานํ้ามัน/คาบํารุงรถ      4,000     
 - คาทางดวน/คาท่ีจอดรถ      1,000     

รวมท้ังสิ้น  300,000  20,000  140,000  120,000  20,000 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 งานพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         
1 ประชุม/สมัมนา/อบรม/ศึกษา      ดูงาน/ไปราชการ       200,000  
 คาใชสอย         
 - คาละทะเบียน       23,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง       36,000  
 - คาท่ีพัก       70,000  
 - คาพาหนะ/คานํ้ามัน/คาบํารุงรถ       66,000  
 - คาทางดวน/คาท่ีจอดรถ       5,000  
2 ไปราชการ ศึกษาดูงานดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู

ในกลุมประเทศอาเซียน 
      100,000  

 คาใชสอย         
 - คาท่ีพัก       20,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง       35,000  
 - คาเครื่องบิน       40,000  
 - คาพาหนะ/คานํ้ามัน/คาบํารุงรถ       4,000  
 - คาทางดวน/คาท่ีจอดรถ       1,000  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       300,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. แผนการใชจายเงิน  (จําแนกตามประเภทงบรายจาย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบ
แทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดู
งาน/ไปราชการ 

           

- คาละทะเบียน     23,000      23,000 
- คาเบ้ียเลี้ยง     36,000      36,000 
- คาท่ีพัก     70,000      70,000 
- คาพาหนะ/คานํ้ามัน/คาบํารุงรถ     66,000      66,000 
- คาทางดวน/คาท่ีจอดรถ     5,000      5,000 
2. ไปราชการ ศึกษาดูงานดานการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหลงเรียนรูในกลุมประเทศอาเซียน 

           

- คาท่ีพัก     20,000      20,000 
- คาเบ้ียเลี้ยง     35,000      35,000 
- คาเครื่องบิน     40,000      40,000 
- คาพาหนะ/คานํ้ามัน/คาบํารุงรถ     4,000      4,000 
- คาทางดวน/คาท่ีจอดรถ     1,000      1,000 

รวม     300,000      300,000 
 

9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัส 
การควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434103901 ประชุมสมัมนา 1080000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     20,000      40,000    120,000      20,000  200,000 
142434103902 ไปราชการ 1080000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     100,000      100,000 

รวมท้ังสิ้น 20,000 140,000 120,000 20,000 300,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. บุคลากรสามารถทํางานเปนทีมและเปนผูใหบริการท่ีด ี
2. บุคลากรในสํานักมีความรูและประสบการณดานวิชาการเพ่ิมมากข้ึน  

11.  การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
1.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  รอยละ 80 
1.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  รอยละ 80 
1.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  รอยละ 80 

2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
2.3. สถิติการเขามาใชบริการในสํานักทุกประเภทของผูใชบริการ 
2.4. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ 

12. การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ยุทธศาสตรท่ี  4  :  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1   นโยบายท่ี  4  :  สังคมและคณุภาพชีวิต  นโยบายยอยท่ี  4.1  :  การศึกษา 
2.2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป พ.ศ.2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  

 2.2.1   นโยบายท่ี  1  :  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเกณฑมาตรฐานและยกระดับสู
ความเปนเลิศ  เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม  ทองถ่ินและประเทศชาติ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตรท่ี  1  :  เสรมิสรางศักยภาพการจดัการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี  1  :  เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความ
เปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาต ิ

2.3. ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
  2.3.1  องคประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 ตัวบงช้ี  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
  2.3.2   องคประกอบท่ี 2  :  การผลิตบัณฑิต 
           ตัวบงช้ี  2.5  :  หองสมุด  อุปกรณการศึกษา  และสภาพแวดลอมการเรยีนรู 
  2.3.3   องคประกอบท่ี 7  :  การบริหารและการจดัการ  ตัวบงช้ี  7.4  :  ระบบบรหิารความเสีย่ง 
  2.3.4   องคประกอบท่ี 8  :  การเงินและงบประมาณ 
           ตัวบงช้ี  8.1  :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  2.3.5   องคประกอบท่ี 9  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
           ตัวบงช้ี  9.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.4. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมนิผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ ประจําป พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร) 
2.4.1 มิติท่ี  2  :  มิติดานคุณภาพ 

  ตัวช้ีวัดท่ี  5  :  รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
2.4.2 มิติท่ี  4  :  มิติดานการพัฒนาสถาบัน กรณสีถาบันอุดมศึกษาท่ีดําเนินการตามเกณฑการพัฒนาคณุภาพการ

บริหารจดัการภาครัฐ 
  ตัวช้ีวัดท่ี  8  :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 

 
13.  ความพรอมของโครงการ 

ดําเนินการไดทันที 
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142434207200  โครงการจัดหาครุภัณฑและปรับปรุงอาคารสถานท่ี ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
   งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน 

หลังจากจบ 
5. รอยละผูสําเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบ บ.กศ.  หมวดรายจาย : งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 1,583,600  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน :  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ผูรับผิดชอบ :  ผูอํานวยการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 
1. หลักการและเหตุผล 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จําเปนตองจัดหาวัสดุอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมเติม เน่ืองจากปจจุบัน
ในหองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอรมีเครื่องไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา และคอมพิวเตอรบางเครื่องมีอายุการใชงานมานาน ทําให
สมรรถนะของเครื่องไมเหมาะกับซอฟทแวรท่ีใชในการเรียนการสอน และการทํางานในปจจุบัน จึงจําเปนตองหาคอมพิวเตอรเพ่ิมข้ึนให
เพียงพอกับจํานวนผูใชงาน และทดแทนเครื่องท่ีมีประสิทธิภาพต่ํา ท้ังในหองเรียนและสํานักงาน และจัดหาครุภัณฑประจําสํานักงานทดแทน
ของเดิมท่ีมีอยูในสภาพใชงานไมไดและไมคุมกับการซอมบํารุง รวมถึงปรับปรุงอาคารสถานท่ี ใหมีความเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีทันสมัยและรองรบัการเปลี่ยนแปลงทางดานซอฟทแวร 
2. เพ่ือจัดหาครภุณัฑประจําสาํนักงานท่ีมีประสิทธิภาพในการใชงาน 
3. เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหมีความเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

 จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนก   
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ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
ตามประเภทผูใชบริการ (ประมาณตอเดือน) 

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 6,400 คน 
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 120 คน 
1.3 บุคคลท่ัวไป 350 คน 

 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85 
2.2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง เปาหมายระดับ 3 
2.3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3 
2.4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3 
2.5. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  เปาหมายระดับ 3 
2.6. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
สามารถเบิกจายงบประมาณแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1  ตุลาคม  2556 วันสิ้นสุด: 30  กันยายน  2557 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร (สําหรับสํานักงาน)             
2 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร (สําหรับการเรียนการสอน)             
3 จัดหาเครื่องพิมพมัลติฟงกช่ันเลเซอรส ี             
4 จัดหาเครื่องพิมพบารโคด             
5 จัดหาจอรับภาพมอเตอรไฟฟา             
6 จัดหาเครื่องสแกนหนังสือ ขนาด A3             
7 จัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร             
8 จัดหาเครื่องปมนํ้า             
9 จัดหาเครื่องตรวจสอบสาย LAN             
10 จัดหาเครื่องปรับอากาศ             
11 จัดหาตูทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น             
12 โซฟา ขนาด 3 ท่ีน่ัง             
13 กํากับติดตามและประเมินผล             
              
              



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 465 
 
6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

 งานจัดหาครุภัณฑและปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี สํานกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

 งบลงทุน           
1 คาครุภัณฑ  1,583,600         
 1.1  เครื่องคอมพิวเตอร (สําหรับ

สํานักงาน) 
5 เครื่อง 100,000   5 เครื่อง 100,000     

 1.2  เครื่องคอมพิวเตอร (สําหรับการ
เรียนการสอน) 

60 เครื่อง 1,080,000   60 เครื่อง 1,080,000     

 1.3  เครื่องพิมพมัลติฟงกช่ันเลเซอรส ี 1 เครื่อง 14,000   1 เครื่อง 14,000     
 1.4  เครื่องพิมพบารโคด 1 เครื่อง 25,000   1 เครื่อง 25,000     
 1.5  จอรับภาพมอเตอรไฟฟา 1 เครือ่ง 10,000   1 เครื่อง 10,000     
 1.6  เครื่องสแกนหนังสือ ขนาด A3 1 เครื่อง 65,000   1 เครื่อง 65,000     
 1.7  เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร 4 เครื่อง 100,000   4 เครื่อง 100,000     
 1.8  เครื่องปมนํ้า 1 เครื่อง 7,500   1 เครื่อง 7,500     
 1.9  เครื่องตรวจสอบสาย LAN 1 เครื่อง 65,000   1 เครื่อง 65,000     
 1.10 เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 80,000   1 เครื่อง 80,000     
 1.11 ตูทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น 1 เครื่อง 28,000   1 เครื่อง 28,000     

 1.12 โซฟา ขนาด 3 ท่ีน่ัง 1 ตัว 9,100   1 ตัว 9,100     
รวมท้ังสิ้น  1,583,600    1,583,600     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 งานจัดหาครุภัณฑและปรับปรุง
อาคารสถานท่ี ประจําสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

        

 งบลงทุน         
1 คาครุภัณฑ       1,583,600  
 1.1  เครื่องคอมพิวเตอร (สําหรับ

สํานักงาน) 
5 เครื่อง 1 เครื่องละ 20,000 บาท 100,000  

 1.2  เครื่องคอมพิวเตอร (สําหรับ
การเรยีนการสอน) 

60 เครื่อง 1 เครื่องละ 18,000 บาท 1,080,000  

 1.3  เครื่องพิมพมัลติฟงกช่ัน
เลเซอรส ี

1 เครื่อง 1 เครื่องละ 14,000 บาท 14,000  

 1.4  เครื่องพิมพบารโคด 1 เครื่อง 1 เครื่องละ 25,000 บาท 25,000  
 1.5  จอรับภาพมอเตอรไฟฟา 1 เครื่อง 1 เครื่องละ 10,000 บาท 10,000  
 1.6  เครื่องสแกนหนังสือ ขนาด 

A3 
1 เครื่อง 1 เครื่องละ 65,000 บาท 65,000  

 1.7  เครื่องมัลติมเีดีย
โปรเจคเตอร 

4 เครื่อง 1 เครื่องละ 25,000 บาท 100,000  

 1.8  เครื่องปมนํ้า 1 เครื่อง 1  เครื่องละ 7,500 บาท 7,500  
 1.9  เครื่องตรวจสอบสาย LAN 1 เครื่อง 1 เครื่องละ 65,000 บาท 65,000  
 1.10 เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 1 เครื่องละ 80,000 บาท 80,000  
 1.11 ตูทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น 1 ตู 1 ตูละ 28,000 บาท 28,000  
 1.12 โซฟา ขนาด 3 ท่ีน่ัง 1 ตัว 1 ตัวละ 9,100 บาท 9,100  
          
          
          
          
          
          
          
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       1,583,600  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
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8. แผนการใชจายเงิน  (จําแนกตามประเภทงบรายจาย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบ
แทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภ

ค 
ครุภัณฑ 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสรา

ง 
1. เครื่องคอมพิวเตอร (สําหรับ

สํานักงาน) 
      100,000    100,000 

2. เครื่องคอมพิวเตอร (สําหรับการ
เรยีนการสอน) 

      1,080,000    1,080,000 

3. เครื่องพิมพมัลติฟงกช่ันเลเซอร
ส ี

      14,000    14,000 

4. เครื่องพิมพบารโคด       25,000    25,000 
5. จอรับภาพมอเตอรไฟฟา       10,000    10,000 
6. เครื่องสแกนหนังสือ ขนาด A3       65,000    65,000 
7. เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร       100,000    100,000 
8. เครื่องปมนํ้า        7,500    7,500 
9. เครื่องตรวจสอบสาย LAN       65,000    65,000 
10. เครื่องปรับอากาศ       80,000    80,000 
11. ตูทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น       28,000    28,000 
12. โซฟา ขนาด 3 ท่ีน่ัง       9,100    9,100 

            
            
            
            

รวม       1,583,600    1,583,600 
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9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434207201 คาครุภณัฑ 1080000 2203 8329001J00 เครื่องคอมพิวเตอร (สําหรับ
สํานักงาน) 

 100,000    100,000 

142434207202 คาครุภณัฑ 1080000 2203 8329001K00 เครื่องคอมพิวเตอร (สําหรับ
การเรยีนการสอน) 

 1,080,000   1,080,000 

142434207203 คาครุภณัฑ 1080000 2203 8329002400 เครื่องพิมพมัลติฟงกช่ัน
เลเซอรส ี

 14,000   14,000 

142434207204 คาครุภณัฑ 1080000 2203 8320056100 เครื่องพิมพบารโคด  25,000   25,000 
142434207205 คาครุภณัฑ 1080000 2203 8323006200 จอรับภาพมอเตอรไฟฟา  10,000   10,000 
142434207206 คาครุภณัฑ 1080000 2203 8320055100 เครื่องสแกนหนังสือ ขนาด A3  65,000   65,000 
142434207207 คาครุภณัฑ 1080000 2203 8323039500 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  100,000   100,000 
142434207208 คาครุภณัฑ 1080000 2203 8324009500 เครื่องปมนํ้า   7,500   7,500 
142434207209 คาครุภณัฑ 1080000 2203 8322044100 เครื่องตรวจสอบสาย LAN  65,000   65,000 
142434207210 คาครุภณัฑ 1080000 2203 8320021500 เครื่องปรับอากาศ  80,000   80,000 
142434207211 คาครุภณัฑ 1080000 2203 8331017400 ตูทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น  28,000   28,000 
142434207212 คาครุภณัฑ 1080000 2203 8320011200 โซฟา ขนาด 3 ท่ีน่ัง  9,100   9,100 

รวมท้ังสิ้น  1,583,600   1,583,600 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดานซอฟทแวร 

2. มีครุภัณฑประจําสํานักงานท่ีมีประสิทธิภาพในการใชงานสํานักฯ มีการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ 

3. อาคารสถานท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
  

11.  การประเมินผลการดําเนินงาน 

1.  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
1.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  รอยละ 80 
1.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  รอยละ 80 
1.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  รอยละ 80 

2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
2.1. สถิติการเขามาใชบริการในสํานักทุกประเภทของผูใชบริการ 
2.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ 

 
12. การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ยุทธศาสตรท่ี  4  :  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1  ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1   นโยบายท่ี  4  :  สังคมและคณุภาพชีวิต   
           นโยบายยอยท่ี  4.1  :  การศึกษา 

2.2  ความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป พ.ศ.2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 2.2.1   นโยบายท่ี  1  :  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเกณฑมาตรฐานและยกระดับ
สูความเปนเลิศ  เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม  ทองถ่ินและประเทศชาติ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตรท่ี  1  :  เสรมิสรางศักยภาพการจดัการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี  1  :  เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสู
ความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาต ิ

2.3  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
  2.3.1  องคประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 ตัวบงช้ี  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
  2.3.2   องคประกอบท่ี 2  :  การผลิตบัณฑิต 
           ตัวบงช้ี  2.5  :  หองสมุด  อุปกรณการศึกษา  และสภาพแวดลอมการเรยีนรู 
  2.3.3   องคประกอบท่ี 7  :  การบริหารและการจดัการ 
 ตัวบงช้ี  7.4  :  ระบบบริหารความเสี่ยง 
  2.3.4   องคประกอบท่ี 8  :  การเงินและงบประมาณ 
           ตัวบงช้ี  8.1  :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  2.3.5   องคประกอบท่ี 9  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
           ตัวบงช้ี  9.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.4   ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 
2557 (ก.พ.ร) 

2.4.3 มิติท่ี  2  :  มิติดานคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัดท่ี  5  :  รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
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 2.4.2   มิติท่ี  4  :  มิติดานการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาท่ีดําเนินการตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

  ตัวช้ีวัดท่ี  8  :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 
 

13.  ความพรอมของโครงการ 
ดําเนินการไดทันที 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

คาครุภัณฑ   1,484,500  
1 เครื่องคอมพิวเตอร 

(สําหรับสํานักงาน) 
5 เครื่อง 20,000 100,000 มาตรฐานฯ 

     1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Core i5 หรือ
ดีกวา มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 1.5 GHz 
หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

     2. มีหนวยความจาํหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

     3. มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ
ดีกวา ขนาดความจไุมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 
หนวย 

     4. มีชองเช่ือมตอระบบเครือขายแบบ 10/100/100 
Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

     5. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวาและมีขนาดไมนอยกวา 
18.5 น้ิว จํานวน 1 หนวย 

     คําชี้แจงฯ 
     ทดแทนของเดิมท่ีเสื่อมสภาพการใชงาน 

2 เครื่องคอมพิวเตอร 
(สําหรับการเรยีน   
การสอน) 

60 เครื่อง 18,000 1,080,000 มาตรฐานฯ 

     1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Core i3 หรือ
ดีกวา มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.1 GHz 
หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

     2. มีหนวยความจาํหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

     3. มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ
ดีกวา ขนาดความจไุมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย 

     4. มีชองเช่ือมตอระบบเครือขายแบบ 10/100/100 
Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

     5. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวาและมีขนาดไมนอยกวา 
18.5 น้ิว จํานวน 1 หนวย 

     คําชี้แจงฯ 
     ทดแทนของเดิมท่ีเสื่อมสภาพการใชงาน 

3 เครื่องพิมพมัลติ
ฟงกช่ันเลเซอรส ี

1 เครื่อง 14,000 14,000 มาตรฐานฯ 
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ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

     1. เปนเครื่องพิมพมลัติเลเซอรสี  
     2. เปนแบบชนิด พิมพ สแกน คัดลอกเอกสาร 
     3. มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมต่ํากวา 16 แผน/

นาที สีไมต่ํากวา 4 แผน/นาที 
     4. หนวยความจําไมต่าํกวา 128 MB 
     คําชี้แจงฯ 
     ใชสําหรับพิมพงาน, สแกนเอกสารในสํานักงาน 

4 เครื่องพิมพบารโคด 1 เครื่อง 25,000 25,000 มาตรฐานฯ 
     1. เปนเครื่องพิมพประเภทของ Barcode Printer : 

Direct/Thermal Transfer 
     2. ความละเอียดในการพิมพไมต่ํากวา 203 dpi (8 

dots/mm) 
     3. ความเร็วในการพิมพไมต่ํากวา 6 IPS (150 mm/s 
     คําชี้แจงฯ 
     ทดแทนของเดิมท่ีเสื่อมสภาพการใชงาน 

5 จอรับภาพมอเตอร
ไฟฟา 

1 เครื่อง 10,000 10,000 มาตรฐานฯ 

     1. จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 100 
น้ิว 

     2. มีสวิทชเพ่ือควบคุมการข้ึนลงและการหยุดของ
จอรับภาพไดทุกตําแหนง 

     3. เน้ือจอสีขาว ปองกันการติดไฟและสามารถทําความ
สะอาดได 

     4. ใชกระแสไฟฟา 220 Volt 50 Hz 
     คําชี้แจงฯ 
     ใชท่ีหองประชุมช้ัน 4 อาคารบรรณราชนครินทร 

6 เครื่องสแกนหนังสือ 
ขนาด A3 

1 เครื่อง 65,000 65,000 มาตรฐานฯ 

     1. เปนเครื่องสแกนท่ีสามารถสแกนหนังสือขนาดตางๆ 
ไดถึงขนาด A3 

     2. อานตัวอักษรในไฟลภาพเอกสารและบันทึกเปน 
Word, Excel, Text, PDF ได 

     3. ความเร็วในการรีวิว 2.1 วินาที/แผน หรือดีกวา 
     คําชี้แจงฯใชในการทํา E-book 

7 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร 

4 เครื่อง 25,000 100,000 มาตรฐานฯ 

     1. เปนเครื่องฉายภาพชนิด DLP หรือ LCD 
     2. ใหความสวางไมนอยกวา 2,000 ANSI lumnes หรือ 

ดีกวา 
     3. สามารถรับสัญญาณคอมพิวเตอร RGB, S-Video 
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ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

อยางละ 1 port เปนอยางนอย 
     คําชี้แจงฯ 
     ใชท่ีหองประชุมช้ัน 4 อาคารบรรณราชนครินทร และ

หองเรียนอาคาร 100 ป 
8 เครื่องปมนํ้า 1 เครื่อง 7,500 7,500 มาตรฐานฯ 

     1. เปนปมนํ้าแบบอัตโนมัต ิ
     2. ขนาดมอเตอรไมต่ํากวา 200 W 
     3. ตัวถังทําจากเหล็กกลา 
     4. มีสารเคลือบกันสนิม 
     5. รับประกันสินคาไมต่ํากวา 5 ป 
     คําชี้แจงฯ 
     ของเดิมเสื่อมสภาพการใชงาน 

9 เครื่องตรวจสอบสาย 
LAN 

1 เครื่อง 65,000 65,000 มาตรฐานฯ 

     1. เปนเครื่องตรวจสอบสาย LAN 
     2. สามารถหาความยาว ตําแนง ขาด, short, open, 

split ของสายได 
     3. เก็บขอมูลได 250 ผล หรือดีกวา 
     คําชี้แจงฯ 
     ใชในการควบคุมและตรวจสอบระบบเครือขาย 

10 เครื่องปรับอากาศ 1 ตัว 80,000 มาตรฐานฯ 
     1. เปนเครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทํา

ความเย็น ขนาดไมต่ํากวา 60,000 บีทียู 
     2. ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาตดิตั้ง 
     3. ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเรจ็รูปท้ังชุด 

ท้ังหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจาก
โรงงานเดียวกัน 

     คําชี้แจงฯ 
     ทดแทนของเดิมท่ีเสื่อมสภาพการใชงาน 

11 ตูทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น 1 ตู 28,000 มาตรฐานฯ 
     1. เปนตูทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น  
     2. ขนาดบรรจุนํ้าไดไมต่ํากวา 45 ลิตร 

3. มีเครื่องกรองนํ้าระบบ Nano ในตัว 
     คําชี้แจงฯ 
     ใหบริการนักศึกษา 

12 โซฟา ขนาด 3 ท่ีน่ัง 1 ตัว 9,100 9,100 มาตรฐานฯ 
     1. ขนาด 3 ท่ีน่ัง 
     2. บุดวยผาหนัง PVC 
     3.   ขนาดไมนอยกวา 190 ซม.x90 ซม. 
     คําชี้แจงฯ 
     ใหบริการนักศึกษา 
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ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

รวม 1,583,600  
1000100  หนวยตรวจสอบภายใน 
142434204000  งานบริหารจัดการหนวยตรวจสอบภายใน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจาย:      งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:      140,000.-  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:      หนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

หนวยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ตั้งข้ึนตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบ
ภายในของสวนราชการ  พ.ศ.2551  โดยใหข้ึนตรงตอหัวหนาสวนราชการ  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ  เปน
หนวยงานสนับสนุนท่ีจะชวยใหการบริหารงานของหัวหนาสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังเพ่ือเสริมสรางความ
นาเช่ือถือและความมั่นใจแกสาธารณชนตอการดําเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ภาระงานท่ีสําคัญของหนวยตรวจสอบภายใน คือ  การตรวจสอบ  วิเคราะห  และการบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกองคกร   ซึ่งการตรวจสอบภายในจะเปนเครื่องมือ และกลไกอันสําคัญของผูบริหาร  เปรียบเสมือนกลไกในการเฝาระวังใหหนวยงาน 
ไดรับรูสถานการณของตนเองอยูตลอดเวลา  โดยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 
การกํากับ ดูแลอยางเปนระบบ และเปนไปตามกฎ ระเบียบตาง ๆ เพ่ือใหหนวยงานไดรับการตรวจสอบอยางท่ัวถึง  บรรลุเปาหมายของ
หนวยงานตามยุทธศาสตรเปนสําคัญ  ท้ังน้ี  หนวยตรวจสอบภายในเปนหนวยงานท่ีคอยใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจตางๆ ในเรื่อง
ของการควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงาน   

 หนวยตรวจสอบภายใน  ไดตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมความพรอมและมีมาตรฐานงานของบุคลากรท่ีจะปฏิบัติงาน
ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคขางตนดังกลาว   โดยสงบุคลากรเขารวมการประชุม อบรมและสัมมนา  เพ่ือเปนการสรางความเขาใจ
และเกิดการพัฒนางานดานการตรวจสอบ  การจัดทําแผนการตรวจสอบ  การรายงานผลการตรวจสอบ  และการรวบรวมรายงานการ
ตรวจสอบ สงใหกับกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  อีกท้ังยังจัดการอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับใหกับบุคลากร
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ในหนวยรับตรวจ  เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานงานตรวจสอบภายในท่ีกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 

 
 
 
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมดานการจัดการบริหารงานของหนวยตรวจสอบภายในใหดําเนินงานเปนไปตามภารกิจได

อยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  บรรลุเปาหมาย 
2. เพ่ือใหบุคลากรในหนวยรับตรวจมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 แผนการตรวจสอบภายในประจําป 1 ฉบับ 
1.2 รายงานผลการตรวจสอบ 1 ฉบับ 
1.3 ผูเขารับการอบรม 30 คน 
1.4 บุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในไดเขารับการอบรม สัมมนาเก่ียวกับงาน

ตรวจสอบและท่ีเก่ียวของ  อยางนอยคนละ 
30 ชม./คน 

 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. หนวยตรวจสอบภายในมีการบริหารจัดการและการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.2. บุคลากรในหนวยรับตรวจมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ 
2.3. บุคลากรในหนวยรับตรวจมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง 
2.4. บุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในมีความรู  ความชํานาญในงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในท่ี

กรมบัญชีกลาง กําหนด 
 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนการดําเนินงาน 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา   :  12   เดือน    วันเริ่มตน  :  1  ตุลาคม  2556   วันสิ้นสุด  :  30  กันยายน  2557 
 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป             
2 จัดซื้อ/จดัหาวัสด ุ             
3 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ             
4 จัดอบรมใหความรู             
5 บุคลากรอบรม สมัมนา และการไปราชการ             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดหา/จัดซื้อวัสด ุ 4 ครั้ง 38,000 1 ครั้ง 11,000 1 ครั้ง 9,000 1 ครั้ง 9,000 1 ครั้ง 9,000 
2 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 5,000     1 ครั้ง 5,000 
3 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 2 ครั้ง 20,000   1 ครั้ง 6,800   1 ครั้ง 13,200 
4 บุคลากรอบรม  สัมมนา  และการไปราชการ  72,000  14,000  17,000  18,000  23,000 

รวมท้ังสิ้น  140,000  30,000  32,800  27,000  50,200 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุ       38,000  
1.1 คาวัสด ุ         

 - คาวัสดสุํานักงาน 4 ครั้ง     13,000  
 - คาวัสดุคอมพิวเตอร 4 ครั้ง     21,000  
1.2 คาใชสอย       4,000  
2 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2 คร้ัง     10,000  
3 จัดอบรมใหความรู 

(1)  อบรมใหความรูเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
2 คร้ัง     20,000  

 - คาตอบแทนวิทยากร 1 ทาน 6 ชม. 600 บาท 3,600  
 - คาอาหารวาง 35 คน 2 มื้อ 25 บาท 1,750  
 - คาใชสอย       1,450  
 (2)  อบรมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน         
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 - คาตอบแทนวิทยากร 1 ทาน 12 ชม. 600 บาท 7,200  
 - คาอาหารวาง 35 คน 4 มื้อ 25 บาท 3,500  
 - คาใชสอย       2,500  
4 อบรมบุคลากร สัมมนา และการไปราชการ       72,000  

4.1 คาใชสอย         
 - คาเบ้ียงเลีย้ง       14,400  
 - คาท่ีพัก       7,200  
 - คาพาหนะ       14,400  
 - คาลงทะเบียน       36,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 140,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 

     

8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. จัดซื้อ/จัดหาวัสด ุ     38,000      38,000 
2. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    10,000       10,000 
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3. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ 

   10,800 9,200      20,000 

4. บุคลากรอบรม สัมมนา และการ
ไปราชการ 

    72,000      72,000 

รวม    20,800 119,200      140,000 
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9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142434104001 จัดหา/จัดซื้อวัสด ุ 1080000 2402 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ     11,000        9,000        9,000        9,000  38,000 
142434104002 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1080000 2402 5702010200 ตอบแทน       5,000            5,000  10,000 

142434104003 
จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ 

1080000 2402 5702010200 ตอบแทน 
        3,600          7,200  

10,800 

   1080000 2402 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ         3,200          6,000  9,200 

142434104004 
บุคลากรอบรม  สัมมนา  และการ
ไปราชการ 

1080000 2402 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ
    14,000      17,000      18,000      23,000  

72,000 

รวมท้ังสิ้น 30,000 32,800 27,000 50,200 140,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. การจัดการบริหารงานของหนวยตรวจสอบภายในมีการดําเนินงานเปนไปตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
2. บุคลากรในหนวยรับตรวจมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ 
3. บุคลากรในหนวยรับตรวจมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง 
4. บุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในมีทักษะ  ความรู  ความชํานาญ  ดานการตรวจสอบภายใน  

 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

2. เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
2.1 บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85 
2.2 บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85 
2.3 บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 85 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
3.1 แบบรายงานผลการการตรวจสอบภายใน 
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบทดสอบผูเขารับการอบรม 
3.3 เอกสารการจัดซื้อจัดจาง 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ยุทธศาสตรท่ี 4 : การศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทาเทียบกันในสังคม 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

4.1.1 นโยบายท่ี 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายยอยท่ี 4.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555-2569 
 2.2.1  นโยบายท่ี 9 : สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากล
บนพ้ืนฐานการบริหารและการจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาองคกรสูความเปนสากล 
  กลยุทธท่ี 11 : เรงรดัพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากลบนพ้ืนฐานการบริหารและการจดัการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

2.3. ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
  2.4.1  องคประกอบท่ี    2 : การผลิตบัณฑิต                                        
           ตัวบงช้ี    2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน             
  2.4.2  องคประกอบท่ี  8 : การเงินและงบประมาณ                           
           ตัวบงช้ี    8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ                         

2.4. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 
2556 (ก.พ.ร)  

 2.5.1  มิติท่ี 2 : มิติภายใน                                                    
  ตัวช้ีวัดท่ี 7 : ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 
        2.5.2  มิติท่ี 2 : มิติภายใน                                                    
  ตัวช้ีวัดท่ี 10 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ 

 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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แผนงาน 4.2 แผนงานสนับสนนุการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการท่ี 1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 
1020109  โรงเรียนมัธยมศึกษา 
142422104100  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประเทศไดรบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธ์ิท่ีกําหนด 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียนในสังกัดไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธ์ิท่ีกําหนดไว 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. ดานผูสําเรจ็การศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ  
 2. ดานผูสําเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 3. ดานจํานวนนักเรยีนท่ีเขาใหม  และคงอยู 
 4. ดานผลของการบริหารและการจดัการศึกษาคุณภาพผูเรียน 
 5. ดานการบริหารและการจัดการ 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 7,024,600  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน :  โรงเรียนสาธิตมัธยม                                 ผูรับผิดชอบ : ผศ.สุวัฒน   ทับทิมเจือ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตมัธยม  สังกัดคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานราชการ  โรงเรียนสาธิตมัธยม จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงานของโรงเรียนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอการ
บริหารราชการของโรงเรียนสาธิตมัธยม  โดยมุงเนนใหการสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานชวงช้ันท่ี 
3 และ 4 เพ่ือเปนการจัดกระบวนการศึกษาท่ีทําใหนักเรียนมีความรู  และมีคุณสมบัติตาง ๆ ท่ีชวยใหนักเรียนอยูรอดในโลกได  เปน
ประโยชนตอตนเอง  ครอบครัวและสังคมสวนรวม  สวนคุณภาพการศึกษาของนักเรียนน้ันดูไดจากเปาหมายปลายทางคือคุณภาพของ
ผูจบการศึกษาวาจะตองมีความรู ทักษะ และคุณสมบัติตาง ๆอยางนอยตองครบถวนตามท่ีหลักสูตรกําหนด  เน่ืองจากการพิสูจน
คุณภาพนักเรียนท่ีจบการศึกษาตองอาศัยเวลา  ดังน้ันกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี  มีประสิทธิภาพ  และยั่งยืนจึงเปนสิ่งสรางความ
เช่ือมั่นใหกับผูปกครอง  ผูมีสวนไดสวนเสียและผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย  เมื่อบุตร – หลานจบการศึกษาแลว  จะเปนคนดี คนเกง และอยู
ในสังคมอยางมีความสุขตลอดจนสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมใหกาวหนาไปตามกระแสโลกาภิวัฒน  การจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานจึงเปนการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน  โดยโรงเรียนตองจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ังใน
ฐานะท่ีเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  เพ่ือเปนรากฐานท่ีพอเพียงสําหรับการใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต  รวมท้ังเพ่ือการพัฒนาหนาท่ี
การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนตนและครอบครัว  และเพ่ือสรางรากฐานท่ีแข็งแกรงสําหรับการสรางสรรคสังคมไทยใหเปน
สังคมแหงการเรียนรู  เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนในอนาคต   
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2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณรอบดานท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ สังคม ความรูและคณุธรรม 
2. เพ่ือจัดการศึกษาใหนักเรียนมคีวามรักและภาคภูมิใจในทองถ่ินและประเทศชาต ิ
3. เพ่ือจัดการศึกษาโดยนักเรียนทุกคนตองมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ป 
4. เพ่ือพัฒนาการศึกษาในดานการมสีวนรวมระหวางองคกรทองถ่ินและภาคเอกชน    
5. เพ่ือพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเกิดความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  

และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2)  พุทธศักราช  2545 
 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักเรียนท่ีเขาใหมระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 120 คน 
1.2 จํานวนนักเรียนท่ีเขาใหมระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 90 คน 
1.3 จํานวนนักเรียนท่ีคงอยูช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2, 3, 5 และ 6 390 คน 
1.4 นักเรียนจบหลักสตูรและสําเร็จการศึกษา 2 ระดับช้ัน 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ยกระดับผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณรอบดานท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ จติใจ สังคม ความรูและคุณธรรม 

จริยธรรม รอยละ 90  ของจํานวนนักเรียน  600 คน 
2.2 สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมคีวามรักและภาคภูมิใจในทองถ่ินและประเทศชาต ิ
2.3 สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมระหวางองคกรทองถ่ินและภาคเอกชน    
2.4 ยกระดับผลของการบริหารและการจัดการศึกษาดานคณุภาพผูเรียน  และยกระดับดานการบรหิารและการจัดการ 

รอยละ 90 
2.5 ยกระดับการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาตลอดปการศึกษาไมต่ํา

กวา  3.5  รอยละ  90  ของจํานวนนักเรียน 328 คน  
2.6 ยกระดับการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษา       ตลอดป

การศึกษาไมต่ํากวา  3.5  รอยละ  90  ของจํานวนนักเรียน  272  คน   
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1 นักเรียนสําเรจ็การศึกษาและจบหลักสูตรตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
3.2 นักเรียนสําเรจ็การศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอหลังจบการศึกษาภายใน  12 เดือน 

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา  12   เดือน วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม ป 2556    ถึง วันท่ี 30  เดือน กันยายน ป 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 

ลํา 
ดับ 

ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุมผูบริหารพิจารณาโครงการ             
2 เสนอโครงการ             
3 กิจกรรมบริหารจัดการ             
4 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมท่ี 1  บริหารจัดการ  6,804,700         
1.1 งบบุคลากร 12 คร้ัง 4,432,680         
 -  คาจางช่ัวคราว   27 อัตรา 1,108,170 27 อัตรา 1,108,170 27 อัตรา 1,108,170 27 อัตรา 1,108,170 
1.2 งบดําเนินงาน 12 เดือน 2,348,020         
 1.2.1  จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ  1,727,020 3 เดือน 300,000 3 เดือน 600,000 3 เดือน 600,000 3 เดือน 227,020 
 1.2.2  คาใชสอย  400,000 3 เดือน 60,000 3 เดือน 155,000 3 เดือน 155,000 3 เดือน 30,000 
 -  เงินสมทบประกันสังคม 5%  221,000 3 เดือน 55,250 3 เดือน 55,250 3 เดือน 55,250 3 เดือน 55,250 
1.3 จัดคาสาธารณูปโภคตาง ๆ  12 เดือน 24,000         
 -  คาสาธารณูปโภค   3 เดือน 6,000 3 เดือน 6,000 3 เดือน 6,000 3 เดือน 6,000 
2 กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 2 คร้ัง 219,900         
2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษา 

ประเทศญ่ีปุน 
  1 คร้ัง 114,900       

2.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงานภายในประเทศ 

      1 คร้ัง 105,000   

รวมท้ังสิ้น  7,024,600  1,644,320  1,924,420  2,029,420  1,426,440 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมท่ี 1 บริหารจัดการ 6,804,700  
 1.1  งบบุคลากร       4,432,680  
 คาจางชั่วคราวครูสาธิตมัธยม 22  อัตรา     3,979,920  
 - ครูโรงเรยีนสาธิตมัธยม 1 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 16,180 บาท 194,160  
 - ครูโรงเรยีนสาธิตมัธยม 1 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 15,430 บาท 185,160  
 - ครูโรงเรยีนสาธิตมัธยม 1 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 15,050 บาท 180,600  
 - ครูโรงเรยีนสาธิตมัธยม 19 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 15,000 บาท 3,420,000  
 คาจางชั่วคราวเจาหนาท่ีคนงาน 5 อัตรา     452,760  
 - เจาหนาท่ีประจาํตามสัญญา (ปวช) 1 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 9,000 บาท 108,000  
 - เจาหนาท่ีประจาํตามสัญญา (คนงาน) 1 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 7,360 บาท 88,320  
 - เจาหนาท่ีประจาํตามสัญญา (คนงาน) 1 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 7,360 บาท 88,320  
 - เจาหนาท่ีประจาํตามสัญญา (คนงาน) 1 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 7,100 บาท 85,200  
 - เจาหนาท่ีประจาํตามสัญญา (คนงาน) 1 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 6,910 บาท 82,920  
 1.2  คาใชสอยและวัสดุ       2,348,020  
 1.2.1 คาใชสอย       621,000  
 - เงินสมทบประกันสังคม 5% 27 อัตราๆละ     221,000  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง       30,000  
 - คาเบ้ียเลีย้งไปราชการ       170,000  
 - คาวัสดุซอมแซมครภุัณฑ       150,000  
 - คาวัสดุซอมแซมอาคารสถานท่ี       50,000  
 1.2.2 คาวัสดุ       1,727,020  
 - ตํารา วารสาร นวนิยาย หนังสือพิมพ       100,000  
 - คาวัสดุสํานักงาน       1,007,020  
 - คาวัสดุการศึกษา       10,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 - คาวัสดุงานบานงานครัว       350,000  
 - คาวัสดุและยาหองพยาบาล       60,000  
 - คาวัสดุวิทยาศาสตร       200,000  
 1.3 คาสาธารณูปโภค       24,000  
 - คาโทรศัพทและไปรษณียภณัฑ       24,000  
2 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาบุคลากร 219,900        
 2.1  กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษาประเทศญ่ีปุน       114,900  
 2.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ         
 - คาเบ้ียเลีย้งไปราชการญี่ปุน 3 คนๆละ 6 วันๆละ 2,100 บาท 37,800  
 - คาตั๋วเครื่องบิน 3 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 22,700 บาท 68,100  
 - คาพาหนะรถบัส รับ-สง 1 คัน 2 ครั้งๆละ 1,500 บาท 3,000  
 - คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิง 1 คัน 2 ครั้งๆละ 3,000 บาท 6,000  
 2.2  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานภายในประเทศ       105,000  
 2.2.1 คาใชสอยและคาวัสด ุ         
 - คาอาหาร 35 คนๆละ 2 วันๆละ 200 บาท 14,000  
 - คาท่ีพัก 35 คนๆละ 2 วันๆละ 1,300 บาท 91,000  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       7,024,600  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
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8. แผนการใชจายเงิน (จําแนกตามประเภทงบรายจาย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือน
และคาจาง

ประจํา 
คาจางชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบ
แทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

กิจกรรมท่ี 1 บริหารจัดการ   4,432,680   2,348,020 24,000     6,804,700 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพัฒนา
บุคลากร 

           

2.1กิจกรรมแลกเปลีย่นวัฒนธรรม
ทางการศึกษากับประเทศญี่ปุน 

    114,900      114,900 

2.2.กิจกรรมพัฒนาบุคลากร อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงานภายในประเทศ 

    105,000      105,000 

รวม  4,432,680   2,567,920 24,000     7,024,600 
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9. แผนการใชจาย (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัส 
การควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142422104101 บริหารจดัการ 1020109 2101 5701010200 คาจางช่ัวคราว 1,108,170 1,108,170 1,108,170 1,108,170 4,432,680 
    1020109 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 300,000 600,000 600,000 227,020  
    1020109 2102 5702030200 คาสาธารณูปโภค 6,000 6,000 6,000 6,000  

142422104102 คาใชสอย 1020109 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 60,000 155,000 155,000 30,000 400,000 
142422104103 เงินสมทบประกันสังคม 1020109 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 55,250 55,250 55,250 55,250 221,000 
142422104104 กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ทางการศึกษากับประเทศ
ญี่ปุน 

1020109 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 114,900    114,900 

142422104105 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร อบรม 
สัมมนาศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ 

1020109 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ   105,000  105,000 

 1,644,320 1,924,420 2,029,420 1,426,440 7,024,600 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามโครงการทุกระดับช้ันตลอดปการศึกษา 
2. นักเรียนสําเรจ็การศึกษาและศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา 
3. นักเรียนไดรับการบรหิารและการจัดการศึกษาดานคณุภาพผูเรียน  และการบริหารจัดการการศึกษา 

ใน 5 ดาน  15 มาตรฐาน  65  ตัวบงช้ี  ตามท่ีสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด รอยละ  90 
 

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 
1. เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  รอยละ  85 
       2.   บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  รอยละ  85 
       3.   บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  รอยละ 85 
 

2. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
1. สํารวจขอมลูจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการวัสดุ อุปกรณ ตลอดปการศึกษา   
2. สํารวจขอมลูจากรายงานผลการประเมินดานการสอนของอาจารยผูสอนโดยผูเรียน  
3. สํารวจขอมลูจากรายงานผูสําเร็จการศึกษา (รายงานถึง สกอ.) และรายงานการศึกษาตอของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.   สํารวจขอมูลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) ระดับ 
     การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สมศ.) 
 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพการศึกษา 
   นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
                     นโบยายท่ี 4.1 :  การศึกษา 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี 1 :  เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสู 
        ความเปนเลิศเพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ   
            12.3 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดความสาํเร็จของสาํนักมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 ดาน 15 มาตรฐาน  65  ตัวบงช้ี  (สพฐ.) 
          ดานท่ี 1 : มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (น้ําหนัก 30 คะแนน) 
  มาตรฐานท่ี 1 : ผูเรียนมสีุขภาวะท่ีดีและมสีุนทรยีภาพ (5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 :  มีสุขนิสัยในการดูและสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ (0.5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 :  มีนํ้าหนัก สวนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน (0.5 คะแน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาะวท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง  
        โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 5 : มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรตผิูอ่ืน (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 6 : สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศลิปะดนตร/ีนาฎศิลป กีฬา/นันทนาการ 
             ตามจินตนาการ (1 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 2 : ผูเรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค (5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสตูร (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคณุ (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : ยอมรับความคดิและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ( 1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : ตระหนัก รูคณุคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (1 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 3 : ผูเรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รกัการเรียนรู และพัฒนาตนเองยางตอเน่ือง (5 คะแนน) 
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   ตัวบงช้ีท่ี 1 : มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆ 
        รอบตัว ( 2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เชียน และตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม (1 คะแน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคดิเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน (1 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 4 :  ผูเรียนมีความสามารถในการคดิอยางเปนระบบ คดิสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสต ิ
สมเหตุผล ( 5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคดิของตนเอง 
        (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : มีความคิดริเริม่ และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภมูิใจ (1 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 5 : ผูเรยีนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร (5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเฉลี่ยแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ ( 1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : ผลการประเมินสมรรถนะสําคญัตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ ( 1 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 6 : ผูเรยีนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดตีออาชีพ
สุจรติ ( 5 คะแนน) 
    ตัวบงช้ีท่ี 1 : วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภมูิใจในผลงานของตนเอง (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ( 1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ (1 คะแนน) 
  ดานท่ี 2  มาตรฐานดานการจัดการศึกษา (น้ําหนัก  50 คะแนน) 
     มาตรฐานท่ี 7 : ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (10 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : ครูมีการกําหนดเปาหมายคณุภาพผูเรยีนท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
        คุณลักษณะท่ีพึงประสงค (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมลูในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
        ศักยภาพของผูเรียน (1 คะแนน)    
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง
        สติปญญา (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบรบิทและภมูิปญญาของทองถ่ินมา 
        บูรณาการในการจดัการเรียนรู (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 5 : ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรยีนรูของผูเรียน ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  
        (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 6 : ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการเรยีนและคุณภาพชีวิตดวย
        ความเสมอภาค (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 7 : ครูมีการศึกษา วิจยัและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผดิชอบ และใชผลในการปรับ
        การสอน (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 8 : ครูประพฤติปฏิบัตตินเปนแบบอยางทีดี่ และเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 9 : ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเตม็เวลา เต็มความสามารถ (1คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 8 : ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล (10 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 :  ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดรเิริม่ท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 :  ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐาน
        คิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : ผูบริหารสามารถบรหิารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏบัิติการ 
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        (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 5 : นักเรียน  ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 6 : ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจดัการศึกษาเต็มศักยภาพและ 
        เต็มเวลา (2 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 9 :  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล (5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัตหินาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดาํเนินงานของสถานศึกษาให
        บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : ผูปกครองและชุมชนเขามามสีวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา (2 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 10 : สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผูเรยีนอยางรอบดาน 
( 10 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน ( 2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ
        สนใจ ( 2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และ
        ความสนใจของผูเรียน (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : สนับสนุนใหครจูัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรยีนไดลงมอืปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 
        ( 1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 5 : นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรบัปรุงการเรียนการสอนอยางสม่าํเสมอ 
        ( 2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 6 : จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน (2 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 11 :  สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดลอมและการบรกิารท่ีสงเสริมใหผูเรยีนพัฒนาเตม็ศักยภาพ (10 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
            พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรยีน (4 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน ( 3 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : จัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือ
        เรียนรูแบบมสีวนรวม ( 3 คะแนน) 
      มาตรฐานท่ี 12 :  สถานศึกษามกีารประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ( 5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตาม
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : จัดระบบขอมลูสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบรหิารจัดการเพ่ือพัฒนาคณุภาพ 
        สถานศึกษา  (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(0.5 คะแนน) 
         ตัวบงช้ีท่ี 5 : นําผลการประเมินคณุภาพท้ังภายในและภายนอกใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
        (0.5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 6 : จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคณุภาพภายใน ( 1 คะแนน) 
  ดานท่ี 3  มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (น้ําหนัก  10 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 13 :  สถานศึกษามกีารสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู (10 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 :  มีการสรางและพัฒนาแหลงเรยีนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ังภายใน 
        และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผูท่ี 
        เก่ียวของ ( 5 คะแนน)  
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศกึษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว  
        ชุมชน และองคกรท่ีเก่ียวของ ( 5 คะแนน) 
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  ดานท่ี 4  มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา (น้ําหนัก 5 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 14 :  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสยัทัศน ปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน (5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรยีนบรรลุตามเปาหมายวิสยัทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ 
        สถานศึกษา ( 3 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : ผลการดําเนินงานสงเสรมิใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ 
        สถานศึกษา ( 2 คะแนน) 
  ดานท่ี 5  มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม (น้ําหนัก 5 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 15 : การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จดุเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษา 
ใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน ( 5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 
        ( 3 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย ( 2 คะแนน) 
              12.4   ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 องคประกอบท่ี 5 :  การบริการวิชาการแกสังคม 
            ตัวบงช้ีท่ี 1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
 องคประกอบท่ี 8 : การเงินและงบประมาณ 
   ตัวบงท่ีช้ีท่ี 1 :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
             12.5  ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติการประจําป  
พ.ศ. 2556  (ก.พ.ร.) 
 มิติท่ี 1 : มิติดานประสิทธิผล 
  ตัวช้ีวัดท่ี 1 :  ระดับความสาํเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลเุปาหมายตาม 
        แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
 มิติท่ี 3 :  มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการ 
  ตัวช้ีวัดท่ี 6 :  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 
               12.6  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 มาตรฐานท่ี 1 :  ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ดานท่ี 3 :  การบริการวิชาการแกสังคม 
  ตัวบงช้ีท่ี 8 :  ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
                   การเรียนการสอนและการวิจัย  
 มาตรฐานท่ี 2 :  การบริหารจดัการศึกษา 
  ดานท่ี 5 :  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบงช้ีท่ี 13 :  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 
                 12.7  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 
  ตัวบงช้ีท่ี 8 :  อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจดัการเรียนการสอน 
  ตัวบงช้ีท่ี 9 :  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ  
        หน่ึงครั้ง          

13. ความพรอมของโครงการ  
สามารถดําเนินการไดทันที 
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142422107300  โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมัธยม 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประเทศไดรบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธ์ิท่ีกําหนด 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียนในสังกัดไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธ์ิท่ีกําหนดไว 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ  
 2. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 3. ผูสําเร็จการศึกษาตามาตรฐานหลกัสูตร 
 4. โรงเรียนไดรับครภุณัฑเพ่ือใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร 
  
งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 51,000   บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน :  โรงเรียนสาธิตมัธยม                                 ผูรับผิดชอบ : ผศ.สุวัฒน   ทับทิมเจือ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตมัธยม  สังกัดคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานราชการ  โรงเรียนสาธิตมัธยม จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติราชการ  เพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงานของโรงเรียนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอการ
บริหารราชการของโรงเรียนสาธิตมัธยม  โดยมุงเนนใหการสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานชวงช้ันท่ี 
3 และ 4 เพ่ือประชาชนและนักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไวใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน 4 
พันธกิจ คือ จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดั ช้ันมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพสูง นักเรียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เปนสถานท่ีคนควาวิจัยและฝกประสบการณวิชาชีพครู  บริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปน
แบบอยางแกนักศึกษา  และเปนสวัสดิการแก บุตร-ธิดา ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยใหความสําคัญกับ
การสรางสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีเทาเทียมกัน เชน การสรางความมั่นคงดานรายไดและจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกเยาวชน สราง
ความเช่ือมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ  รวมท้ังใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต การ
ขยายโอกาสทางการศึกษาใหโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง ซึ่งครุภัณฑท่ีใชในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการใหบริการมีความจําเปนตอการบริหารจัดการเปนอยางยิ่ง โรงเรียนจึงมีความจําเปนตองจัดซื้อ
ครุภัณฑเพ่ือนํามาใชประโยชนในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  เน่ืองจากครุภัณฑท่ีมีอยูเดิมบางสวนชํารุดและใชงานมาเปน
เวลานาน ไมคุมคากับการซอมบํารุง บางสวนท่ีใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอนลาสมัยไมทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
การจัดซื้อครุภัณฑใหมทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึน  และผูใหบริการเกิดความพึงพอใจ สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
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2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหนักเรียนทุกระดับช้ันไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 
2. เพ่ือผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 
3. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีครุภณัฑท่ีเพียงพอตอการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
4. เพ่ือจัดซื้อ จัดจางครุภณัฑทดแทนสวนท่ีชํารุดและลาสมยั 
5. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจดักระบวนการเรียนการสอนและการบริการ 
6. เพ่ือใหนักเรียนสาํเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดซื้อครภุัณฑ 2 รายการ 
    

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  ยกระดับดานผลของการบริหารและการจดัการศึกษาคณุภาพผูเรียนและยกระดับดานการบริหารและการจัดการ 

รอยละ  85 
2.2  โรงเรยีนไดรับการพัฒนาและยกระดับความเขมแข็งครบถวนสมบูรณ 5 ดาน 15 มาตรฐาน 65  

ตัวบงช้ี รอยละ 85 
3.  เปาหมายเชิงเวลา 

3.1  นักเรียนสําเร็จการศึกษาและจบหลักสตูรตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
3.2  นักเรียนมคีรภุัณฑเพ่ือใชประโยชนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา  3   เดือน วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม ป 2556    ถึง วันท่ี 30  เดือน กุมภาพันธ ป 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 

ลํา 
ดับ 

ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุมผูบริหารพิจารณาโครงการ             
2 เสนอโครงการ             
3 จัดซื้อจัดจาง             
4 รายงานผลโครงการ             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมท่ี 1  บริหารจัดการ 1 คร้ัง 51,000         
1.1 งบลงทุน 1 คร้ัง  51,000         
 - จัดซ้ือคอมพิวเตอร 2 ชุด     1 ครั้ง 51,000     

รวมท้ังสิ้น  51,000    51,000     
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 บริหารจัดการ 51,000  
 1.6 งบลงทุน       51,000  
 - จัดเครื่องคอมพิวเตอร  1 ครั้ง 2 ชุด ๆละ 25,500 บาท 51,000  
          
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       51,000  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
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8. แผนการใชจายเงิน (จําแนกตามประเภทงบรายจาย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

กิจกรรมท่ี 1 บริหารจัดการ            
จัดซ้ือครุภัณฑ  2 รายการ       51,000    51,000 

รวม       51,000    51,000 
 
9. แผนการใชจาย (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตามหนาท่ี/
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142422107301 จัดซื้อครภุัณฑ 1020109 2203 8329001L00 เครื่องคอมพิวเตอร  51,000   51,000 
           
รวม       51,000   51,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามโครงการทุกระดับช้ันตลอดปการศึกษา 
2. นักเรียนสําเรจ็การศึกษาและศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา 
3. นักเรียนไดรับการบรหิารและการจัดการศึกษาคณุภาพผูเรียน  และการบริหารจัดการการศึกษา 

ใน 5 ดาน  15 มาตรฐาน  65  ตัวบงช้ี  ตามท่ีสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด รอยละ  85 
4. นักเรียนมีครุภณัฑเพ่ือใชประโยชนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริการ 

 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  รอยละ 85 

      2.   บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  รอยละ 85 
      3.   บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  รอยละ 85 
 

11.2  วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
1.  สํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนท่ีเขาใหม คงอยู และนักเรยีนท่ีสําเร็จการศึกษา 
2.  สํารวจขอมูลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษา 
    ข้ันพ้ืนฐาน (สมศ.) 
 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพการศึกษา 
   นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
                     นโบยายท่ี 4.1 :  การศึกษา 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี 1 :  เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสู
ความเปนเลิศเพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ   
            12.3 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดความสาํเร็จของสาํนักมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 ดาน 15 มาตรฐาน  65  ตัวบงช้ี  (สพฐ.) 
          ดานท่ี 1 : มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (น้ําหนัก 30 คะแนน) 
  มาตรฐานท่ี 1 : ผูเรียนมสีุขภาวะท่ีดีและมสีุนทรยีภาพ (5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 :  มีสุขนิสัยในการดูและสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ (0.5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 :  มีนํ้าหนัก สวนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน (0.5 คะแน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาะวท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง  
        โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 5 : มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรตผิูอ่ืน (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 6 : สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศลิปะดนตร/ีนาฎศิลป กีฬา/นันทนาการ 
             ตามจินตนาการ (1 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 2 : ผูเรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค (5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสตูร (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคณุ (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : ยอมรับความคดิและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ( 1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : ตระหนัก รูคณุคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (1 คะแนน) 
 
    มาตรฐานท่ี 3 : ผูเรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รกัการเรียนรู และพัฒนาตนเองยางตอเน่ือง (5 คะแนน) 
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   ตัวบงช้ีท่ี 1 : มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆ 
        รอบตัว ( 2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เชียน และตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม (1 คะแน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคดิเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน (1 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 4 :  ผูเรียนมีความสามารถในการคดิอยางเปนระบบ คดิสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสต ิ
สมเหตุผล ( 5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคดิของตนเอง 
        (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : มีความคิดริเริม่ และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภมูิใจ (1 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 5 : ผูเรยีนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร (5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเฉลี่ยแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ ( 1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : ผลการประเมินสมรรถนะสําคญัตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ ( 1 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 6 : ผูเรยีนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดตีออาชีพ
สุจรติ ( 5 คะแนน) 
    ตัวบงช้ีท่ี 1 : วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภมูิใจในผลงานของตนเอง (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ( 1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ (1 คะแนน) 
  ดานท่ี 2  มาตรฐานดานการจัดการศึกษา (น้ําหนัก  50 คะแนน) 
     มาตรฐานท่ี 7 : ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (10 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : ครูมีการกําหนดเปาหมายคณุภาพผูเรยีนท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
        คุณลักษณะท่ีพึงประสงค (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมลูในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
        ศักยภาพของผูเรียน (1 คะแนน)    
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง
        สติปญญา (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบรบิทและภมูิปญญาของทองถ่ินมา 
        บูรณาการในการจดัการเรียนรู (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 5 : ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรยีนรูของผูเรียน ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  
        (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 6 : ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการเรยีนและคุณภาพชีวิตดวย
        ความเสมอภาค (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 7 : ครูมีการศึกษา วิจยัและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผดิชอบ และใชผลในการปรับ
        การสอน (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 8 : ครูประพฤติปฏิบัตตินเปนแบบอยางทีดี่ และเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 9 : ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเตม็เวลา เต็มความสามารถ (1คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 8 : ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล (10 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 :  ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดรเิริม่ท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 :  ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐาน
        คิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ (2 คะแนน) 
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   ตัวบงช้ีท่ี 3 : ผูบริหารสามารถบรหิารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏบัิติการ 
        (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 5 : นักเรียน  ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 6 : ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจดัการศึกษาเต็มศักยภาพและ 
        เต็มเวลา (2 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 9 :  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล (5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัตหินาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดาํเนินงานของสถานศึกษาให
        บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : ผูปกครองและชุมชนเขามามสีวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา (2 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 10 : สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผูเรยีนอยางรอบดาน 
( 10 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน ( 2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ
        สนใจ ( 2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และ
        ความสนใจของผูเรียน (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : สนับสนุนใหครจูัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรยีนไดลงมอืปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 
        ( 1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 5 : นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรบัปรุงการเรียนการสอนอยางสม่าํเสมอ 
        ( 2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 6 : จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน (2 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 11 :  สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดลอมและการบรกิารท่ีสงเสริมใหผูเรยีนพัฒนาเตม็ศักยภาพ (10 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
            พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรยีน (4 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน ( 3 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : จัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือ
        เรียนรูแบบมสีวนรวม ( 3 คะแนน) 
      มาตรฐานท่ี 12 :  สถานศึกษามกีารประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ( 5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตาม
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : จัดระบบขอมลูสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบรหิารจัดการเพ่ือพัฒนาคณุภาพ 
        สถานศึกษา  (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(0.5 คะแนน) 
         ตัวบงช้ีท่ี 5 : นําผลการประเมินคณุภาพท้ังภายในและภายนอกใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
        (0.5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 6 : จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคณุภาพภายใน ( 1 คะแนน) 
  ดานท่ี 3  มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (น้ําหนัก  10 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 13 :  สถานศึกษามกีารสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู (10 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 :  มีการสรางและพัฒนาแหลงเรยีนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ังภายใน 
        และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผูท่ี 
        เก่ียวของ ( 5 คะแนน)  
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   ตัวบงช้ีท่ี 2 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศกึษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว  
        ชุมชน และองคกรท่ีเก่ียวของ ( 5 คะแนน) 
  ดานท่ี 4  มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา (น้ําหนัก 5 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 14 :  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสยัทัศน ปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน (5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรยีนบรรลุตามเปาหมายวิสยัทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ 
        สถานศึกษา ( 3 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : ผลการดําเนินงานสงเสรมิใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ 
        สถานศึกษา ( 2 คะแนน) 
  ดานท่ี 5  มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม (น้ําหนัก 5 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 15 : การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จดุเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษา 
ใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน ( 5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 
        ( 3 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย ( 2 คะแนน) 
              12.4   ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 องคประกอบท่ี 5 :  การบริการวิชาการแกสังคม 
            ตัวบงช้ีท่ี 1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
 องคประกอบท่ี 8 : การเงินและงบประมาณ 
   ตัวบงท่ีช้ีท่ี 1 :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
             12.5  ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2556  (ก.พ.ร.) 
 มิติท่ี 1 : มีติดานประสิทธิผล 
  ตัวช้ีวัดท่ี 1 :  ระดับความสาํเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลเุปาหมายตาม 
        แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
 มิติท่ี 3 :  มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการ 
  ตัวช้ีวัดท่ี 6 :  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 
               12.6  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 มาตรฐานท่ี 1 :  ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ดานท่ี 3 :  การบริการวิชาการแกสังคม 
  ตัวบงช้ีท่ี 8 :  ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
                   การเรียนการสอนและการวิจัย  
 มาตรฐานท่ี 2 :  การบริหารจดัการศึกษา 
  ดานท่ี 5 :  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบงช้ีท่ี 13 :  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 
                 12.7  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 
  ตัวบงช้ีท่ี 8:   อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจดัการเรียนการสอน 
  ตัวบงช้ีท่ี 9:   อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
         
13.  ความพรอมของโครงการ  

สามารถดําเนินการไดทันที 
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

     มาตราฐานฯ 
1 คอมพิวเตอร 2 ชุด 25,500 51,000 -  มีหนวยประมวลผลกลาง ความเร็ว core 
        I 5 – 3570 ความเร็ว 3.4 GHZ 
     -  มีหนวยความจําสาํรอง 4 จิก บัส 1600 
        หนวยความจําหลัก 1 TB  
     -  มีหนวยประมวลหนาจอแยกออกจากแผงวงจร 
        หลัก GT640 
     -  มีหนวยอานสื่อมีเดยีภายใน มีอุปกรณเช่ือมตอ 
        ไรสาย 
     -  มีจอภาพแบบ LED 20 น้ิว 
     -  มีคียบอรดและเมาส 
      
      
      
      
     คําชี้แจงฯ 
      
      
      

รวม 51,000  
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1020108  โรงเรียนประถมสาธติ 
142422104200 งานพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันฟนฐานตามสิทธิท่ีกําหนด 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร   

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาจบการศกึษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
3. จํานวนนักเรียนท่ีเขาใหม  และคงอยู 
4. ผลของการบริหารและการจัดการศึกษาคุณภาพผูเรียน 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร/งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:       3,644,200  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:      หนวยงาน  :  โรงเรียนประถมสาธิต                 ผูรับผิดชอบ :  ผศ.ศิรพร    เหลาเมือง 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับ 
ประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6)  เปนการศึกษาท่ีมุงเนนทักษะ พ้ืนฐานดานการอานการเขียน การคิดคํานวณ การคิดพ้ืนฐาน 
การติดตอสื่อสาร กระบวนการเรียนรูทางสังคม และพ้ืนฐานความเปนมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางสมบูรณและสมดุลท้ัง ดาน
รางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดยเนนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติให
เปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก  

เพ่ือใหการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนประถมสาธิต เกิดประสิทธิภาพจึงตองมีการดําเนินการหลายๆ ดาน
ดวยกัน ไดแก การดําเนินการจางครู เจาหนาท่ี คนงาน และการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนการสอน
ใหบุคลากรและสงเสริมใหนักเรียนไดรับการจัดการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพ เปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมท้ังเปนแหลงฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียนของนักศึกษา โรงเรียนประถมสาธิต จึง
จําเปนตองดําเนินการตามพันธกิจดังกลาว 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณรอบดานท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ สังคม ความรูและคณุธรรม 
2.  เพ่ือจัดการศึกษาใหนักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในทองถ่ินและประเทศชาต ิ
3.  เพ่ือจัดการศึกษาโดยนักเรียนทุกคนตองมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ป 
4.  เพ่ือพัฒนาการศึกษาในดานการมสีวนรวมระหวางองคกรทองถ่ินและภาคเอกชน    
5. เพ่ือพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเกิดความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พุทธศักราช 2545 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักเรียนท่ีเขาใหมและคงอยูระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 425 คน 
1.2 จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการจดักิจกรรมและสําเร็จการศึกษาตามระดบัช้ัน 6 ระดับช้ัน 
1.3 ผูบริหารและบุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพสูงข้ึน 30 คน 
1.4 จํานวนนักศึกษาใชเปนแหลงฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียนและพัฒนาขอมูลทาง

วิชาการทางศึกษาทุกโปรแกรมการศึกษา 
85 รอยละ 

 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ยกระดับผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณรอบดานท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ สังคม ความรูและคุณธรรม 

จริยธรรม รอยละ 90  
2.2 สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในทองถ่ินและประเทศชาติ 
2.3 สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมระหวางองคกรทองถ่ินและภาคเอกชน  
2.4 ยกระดับผลของการบริหารและการจัดการศึกษาดานคุณภาพผูเรียน และยกระดับดานการบริหารและการจัดการ 

รอยละ 90 
2.5 ยกระดับการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาตลอดปการศึกษาไมต่ํากวา 

3.5 รอยละ 90   
 

 3.   เปาหมายเชิงเวลา 
3.1 ดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ  
ระยะเวลา....12....เดือน วันท่ี..1...เดือน..ตลุาคม...ป..2556....   ถึง วันท่ี..30..เดือน.กันยายน..ป.2557. 

 
5. ปฎิทินการปฏิบัติงาน  

 

ลํา 
ดับ 

ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุมผูบริหารพิจารณาโครงการ             
2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ             
3 กิจกรรมบริหารจัดการ             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมบริหารจัดการ           
 งบบุคลากร 12 ครั้ง 3,470,400.-         

1.1 -เงินเดือนและคาจางบุคลากร   3 ครั้ง 896,400.- 3 ครั้ง 896,400.- 3 ครั้ง 867,600.- 3 ครั้ง 810,000.- 
 งบดําเนินงาน  173,800.-         

1.2 คาใชสอย 12 เดือน 173,520.-         
 -เงินสมทบประกันสังคม 5%   3 เดือน 44,820.- 3 เดือน 44,820.- 3 เดือน 43,380.- 3 เดือน 40,500.- 

1.3 คาวัสด ุ 1 ครั้ง 280.-         
 -วัสดุสํานักงาน   1 ครั้ง 280.-       

รวมท้ังสิ้น  3,644,200.-  941,500.-  941,220.-  910,980.-  850,500.- 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหต ุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมบริหารจัดการ         
 งบบุคลากร         

1.1 คาจางชั่วคราว          
 - ครูโรงเรยีนสาธิต 18 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 15,000 บาท 3,240,000.-  
 - เจาหนาท่ีประจาํตามสัญญา (วุฒิ ปวส.) 1 อัตราๆละ 8 เดือนๆละ 9,000 บาท 72,000.-  
 - เจาหนาท่ีประจาํตามสัญญา (คนงาน)  3 อัตราๆละ 8 เดือนๆละ 6,600 บาท 158,400.-  
 งบดําเนินงาน         

1.2 คาใชสอย         
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหต ุ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 -เงินสมทบประกันสังคม 5% (ครูโรงเรียนสาธิต) 18 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 13,500 บาท 162,000.-  
 -เงินสมทบประกันสังคม 5%  (เจาหนาท่ี,คนงาน) 4 อัตราๆละ 8 เดือนๆละ 1,440 บาท 11,520.-  

1.3 คาวัสดุ         
 -วัสดุสํานักงาน 1 ครั้ง     280.-  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 3,644,200.-  
หมายเหตุ    1. ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 
8. แผนการใชจายเงิน (จําแนกตามประเภทงบรายจาย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอยและ
วัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1.กิจกรรมบริหารจัดการ  3,470,400.-   173,800.-      3,644,200.- 
รวม  3,470,400.-   173,800.-      3,644,200.- 

 
9. แผนการใชจาย (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัส 
การควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
รวม 

 ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142422104201 บริหารจดัการ 1020108 2101 5701010200 คาจางช่ัวคราว  896,400   896,400   867,600   810,000  3,470,400 
    1020108 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    45,100     44,820     43,380     40,500  173,800 

รวมท้ังสิ้น 941,500 941,220 910,980 850,500 3,644,200 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักเรียนไดรบัการสนับสนุนตามโครงการทุกระดับช้ันตลอดปการศึกษา 
2. นักเรียนสําเรจ็การศึกษาและศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา 
3. นักเรียนไดรับการบรหิารและการจัดการศึกษาดานคณุภาพผูเรียน และการบริหารจัดการการศึกษา 

ใน 5 ดาน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบงช้ี ตามท่ีสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด รอยละ 90 
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85  
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 85 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

11.2.1 สํารวจขอมลูสาํรวจขอมลูจากรายงานผลการประเมินดานการสอนของอาจารยผูสอนโดยผูเรียน  

11.2.2 สํารวจขอมลูจากรายงานผูสําเร็จการศึกษา (รายงานถึง สกอ.) และรายงานการศึกษาตอของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษา 

 11.2.3 สํารวจขอมูลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554–2558) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สมศ.) 
 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

  นโยบายท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
   นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 
 นโยบายท่ี 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
   นโยบายยอยท่ี 4.4 : ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555-2569 
 นโยบายท่ี 4.1 :  การศึกษา 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 :  เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี 1 : เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน  และยกระดับสู
ความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
 ดานท่ี 1 : มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (น้ําหนัก 30 คะแนน) 
  มาตรฐานท่ี 1 : ผูเรียนมสีุขภาวะท่ีดีและมสีุนทรยีภาพ (5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 :  มีสุขนิสัยในการดูและสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ (0.5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 :  มีนํ้าหนัก สวนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน (0.5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาะวท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง 
โรคภยั อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 5 : มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรตผิูอ่ืน (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 6 : สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะดนตรี/นาฎศิลป กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ (1 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 2 : ผูเรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค (5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสตูร (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคณุ (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : ยอมรับความคดิและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ( 1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : ตระหนัก รูคณุคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (1 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 3 : ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง (5 คะแนน) 
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   ตัวบงช้ีท่ี 1 : มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆ 
รอบตัว (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เชียน และตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม(1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน (1 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 4 :  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติ
สมเหตุผล ( 5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : มีความคิดริเริม่ และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภมูิใจ (1 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 5 : ผูเรยีนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร (5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเฉลี่ยแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ ( 1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : ผลการประเมินสมรรถนะสําคญัตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ ( 1 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 6 : ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติ  ท่ีดีตอ
อาชีพสุจริต ( 5 คะแนน) 
    ตัวบงช้ีท่ี 1 : วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ( 1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ (1 คะแนน) 
  ดานท่ี 2  มาตรฐานดานการจัดการศึกษา (น้ําหนัก  50 คะแนน) 
     มาตรฐานท่ี 7 : ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (10 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียน (1 คะแนน)    
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปญญา (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 5 : ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 6 : ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการเรียน และคุณภาพชีวิต
ดวยความเสมอภาค (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 7 : ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใชผ ในการ
ปรับการสอน (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 8 : ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีดี่ และเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 9 : ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ (1คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 8 : ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (10 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 :  ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน (1คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 :  ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปน
ฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ (2 คะแนน) 
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   ตัวบงช้ีท่ี 3 : ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การ (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ  (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 5 : นักเรียน  ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 6 : ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา (2 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 9 :  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด (2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษา
ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา (2 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 10 : สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบ
ดาน ( 10 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน ( 2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ ( 2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผูเรียน (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวย
ตนเอง ( 1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 5 : นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ ( 2 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 6 : จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน  (2 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 11 : สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
(10 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก
พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน (4 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน  ( 3 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : จัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและ
หรือเรียนรูแบบมีสวนรวม ( 3 คะแนน) 
      มาตรฐานท่ี 12 :  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ( 5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : จัดระบบขอมลูสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบรหิารจัดการเพ่ือพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา  
(1 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(0.5 คะแนน) 
         ตัวบงช้ีท่ี 5 : นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเน่ือง (0.5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 6 : จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ( 1 คะแนน) 
  ดานท่ี 3  มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (น้ําหนัก  10 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 13 :  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู (10 คะแนน) 
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   ตัวบงช้ีท่ี 1 :  มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ   ( 5 คะแนน)  
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชน และองคกรท่ีเก่ียวของ ( 5 คะแนน) 
  ดานท่ี 4  มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา (น้ําหนัก 5 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 14 :  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน  
(5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา ( 3 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ
สถานศึกษา ( 2 คะแนน) 
  ดานท่ี 5  มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม (น้ําหนัก 5 คะแนน) 
    มาตรฐานท่ี 15 : การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน ( 5 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ( 3 คะแนน) 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย ( 2 คะแนน) 
              12.4   ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 องคประกอบท่ี 5 :  การบริการวิชาการแกสังคม 
            ตัวบงช้ีท่ี 1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
    ตัวบงช้ีท่ี 2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสงัคม 
 องคประกอบท่ี 8 : การเงินและงบประมาณ 
   ตัวบงท่ีช้ีท่ี 1 :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
             12.5  ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2556  (ก.พ.ร.) 
 มิติท่ี 1 : มิติดานประสิทธิผล 
  ตัวช้ีวัดท่ี 1 :  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง 
 มิติท่ี 3 :  มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการ 
  ตัวช้ีวัดท่ี 6 :  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 
               12.6  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 มาตรฐานท่ี 1 :  ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ดานท่ี 3 :  การบริการวิชาการแกสังคม 
  ตัวบงช้ีท่ี 8 :  ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย  
 มาตรฐานท่ี 2 :  การบริหารจดัการศึกษา 
  ดานท่ี 5 :  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบงช้ีท่ี 13 :  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 
                 12.7  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 
  ตัวบงช้ีท่ี 8 :  อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวบงช้ีท่ี 9 :  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหน่ึงครั้ง
       
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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1020107  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
142422104300 โครงการงานสนับสนนุการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันฟนฐานตามสิทธิท่ีกําหนด 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
3. จํานวนนักเรียนท่ีเขาใหม และคงอยู 
4. ผลของการบริหารและการจัดการศึกษาคุณภาพผูเรียน 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:  1,766,450     บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน   :  โรงเรยีนสาธิตปฐมวัย                      ผูรับผิดชอบ  : ดร.สุภัทรา    คงเรือง 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เปนหนวยงานท่ีสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน โดยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย เปนแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย เปนแหลงคนควาวิจัยและพัฒนาเด็กท่ีสอดคลองกับหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัยและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเต็มตามศักยภาพและสอดคลองกับพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ดาน 

เพ่ือใหการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เกิดประสิทธิภาพจึงตองมีการดําเนินการหลาย ๆ ดานดวยกัน  ไดแก  การดําเนินการจาง
ครู  พ่ีเลี้ยง  คนงานและการจัดซื้อวัสดุ / อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน  รวมท้ังการสนับสนุนการสอนใหบุคลากรและสงเสรมิให
นักเรียนไดรับการจัดการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพ  เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน รวมท้ังเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพของ
นักศึกษา   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  จึงจําเปนตองดําเนินการตามพันธกิจดังกลาว ขางตน 
 
2. วัตถุประสงค 

1.   เพ่ือใหนักเรียนทุกระดบัช้ันไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 
2.   เพ่ือยกระดับใหโรงเรียนมบุีคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถและมมีาตรฐาน  โดยจดัจางครู  คนงาน  ในการ

สนับสนุนคาจางช่ัวคราว   เงินคาประกันสังคม และคาตอบแทนอ่ืน ๆ 
3.  เพ่ือสงเสริม การจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
4.  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรยีนการสอน ท่ีเพียงพอตอการเรียนการสอน 
5.  เพ่ือใหเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ แหลงคนควาวิจัยและพัฒนาขอมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยสําหรับนักศึกษา

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 4 ระดับช้ัน 
2 จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการจดักิจกรรมและสําเร็จการศึกษาตามระดบัช้ัน 4 ระดับช้ัน 
3 ผูบริหารและบุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพสูงข้ึน 10 คน 
4 นักเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ  สื่อการเรียนการสอนท่ีเพียงพอตอการเรียนการสอน 100 รอยละ 
5 จํานวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยใชเปนแหลงฝกประสบการณคนควาวิจัยและ

พัฒนาขอมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย 
85 รอยละ 

 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามโครงการ รอยละ 100 
2.2. โรงเรียนมีผูบริหารและบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงข้ึนและไดมาตรฐาน รอยละ 80 
2.3. นักเรียนปฐมวัยไดรับการสงเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา  กิจกรรมการเรียนการสอน รวมท้ังพัฒนาการ 

ครบท้ัง 4 ดาน    รอยละ 100 
2.4. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยผานการฝกประสบการณวิชาชีพ  แหลงคนควาวิจัยและพัฒนา 

ขอมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย  รอยละ 100 
 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
 3.1  ดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 
 
 
 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 วางแผนการดําเนินงาน             
2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ             
3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร             
4 กิจกรรมบริหารจัดการ             
5 ประเมินผลการดาํเนินงาน             

 

ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มตน : 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด : 30 กันยายน 2557 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมหลกัท่ี 1  จัดจางบุคลากรประจาํโรงเรียน           
 คาจางช่ัวคราวบุคลากร 12 ครั้ง 1,708,560 3 ครั้ง 427,140 3 ครั้ง 427,140 3 ครั้ง 427,140 3 ครั้ง 427,140 

2 กิจกรรมหลกัท่ี 2  จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ           

 2.1 งบดําเนินงาน 12 เดือน 57,890 3 เดือน 14,472 3 เดือน 14,472 3 เดือน 14,472 3 เดือน 14,474 
      2.1.1 คาใชสอยและวัสด ุ           
             -คาวัสดุ/อุปกรณการจัดการเรยีนการสอน           
             -คาวัสดุ/อุปกรณสํานักงาน           
             -คาวัสดุ/อุปกรณ และยาการพยาบาล           
             -คาวัสดุ/อุปกรณงานบาน-งานครัว           
3 ประเมินผลการดําเนินงาน           

รวมท้ังสิ้น  1,766,450  441,612  441,612  441,612  441,614 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 กิจกรรมหลกัท่ี  1 จัดจางบุคลากรประจําโรงเรียนสาธิตปฐมวัย         
1 งบบุคลากร       1,708,560  
 1.1 คาจางช่ัวคราว          
     1)  ครูโรงเรียนสาธิต 8 คน ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท 1,440,000  
     2)  พ่ีเลี้ยง 1 คน ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 9,000 บาท 108,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

      3)  คนงาน 1 คน ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 6,600 บาท 79,200  
 1.2 คาใชสอย         
    - เงินสมทบประกันสังคม 5%   12 เดือนๆ ละ 6,780 บาท 81,360  

 กิจกรรมหลกัท่ี 2 จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ          
1 งบดําเนินงาน       57,890  
 1.1 คาวัสด ุ 12 เดือน     57,890  
 -คาวัสดุ/อุปกรณการจัดการเรียน-สอน         
 -คาวัสดุ/อุปกรณสํานักงาน         
 -คาวัสดุ/อุปกรณ และยาการพยาบาล         
 -คาวัสดุงานบาน-งานครัว         

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,766,450  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 

     

8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1.กิจกรรมหลักท่ี 1  จัดจางบุคลากร
ประจําโรงเรยีน 

 1,708,560         1,708,560 

2.กิจกรรมหลักท่ี 2  จัดหาสื่อวัสดุ/
อุปกรณ 

    57,890      57,890 

3.ประเมินผลการดําเนินงาน            
รวม  1,708,560   57,890      1,766450 
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9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัส 
การควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142422104301 จัดจางบุคลากรประจําโรงเรียน 1020107 2101 5701010200 เงินเดือนและคาจางประจํา 427,140 427,140 427,140 427,140 1,708,560 
142422104302 จัดหาสื่อวัสด/ุอุปกรณ 1020107 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 14,472 14,472 14,472 14,474 57,890 

รวมท้ังสิ้น 441,612 441,612 441,612 441,614 1,766,450 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามโครงการทุกระดับช้ันตลอดปการศึกษา 
2. โรงเรียนมีผูปบริหารและบุคลากรไดรับการพัฒนาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
3. นักเรียนไดรับการสงเสรมิ การจดัการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
4. นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรยีนการสอน และครภุณัฑ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีเพียงพอ 
5.  นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  มีแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ แหลงคนควาวิจัยและพัฒนาขอมูลทาง

วิชาการทางการศึกษาปฐมวัยสําหรับ  
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  รอยละ 85 
11.1.2 บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85 

  11.1.3  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  รอยละ 85 
11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

 11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย 
 11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
 11.2.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
 11.2.4 สํารวจขอมลูจากรายงานผูสําเร็จการศึกษา (รายงานถึง สกอ.)   
 11.2.5 สํารวจขอมูลจากรายงานการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (สมศ.) 
 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 12.1.1 นโยบายท่ี 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
          นโยบายยอยท่ี 4.1 : การศึกษา 
 12.1.2 นโยบายท่ี 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
          นโยบายยอยท่ี 4.4 : ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
        12.2.1 นโยบายท่ี 1 : สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐานและยกระดับสู
ความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
                          ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสรมิสรางศักยภาพการจัดการศึกษา เพ่ือความเข็มแข็งดานวิชาการ 
       กลยุทธท่ี 1 : เรงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน และยกระดับสูความเปน
เลิศ  เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  องคประกอบท่ี 2 : การผลติบัณฑิต 
   ตัวบงช้ีท่ี 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 
 12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
  มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษา 
   ตัวบงช้ีท่ี 1 : เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 
   ตัวบงช้ีท่ี 2 : เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจติใจสมวัย 
   ตัวบงช้ีท่ี 3 : เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 
   ตัวบงช้ีท่ี 4 : เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 
   ตัวบงช้ีท่ี 5 : เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป 

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคญั 
   ตัวบงช้ีท่ี 6 : ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 
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12.6  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
12.7  ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลติของสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.) 
       12.7.1 ตัวบงช้ีท่ี  9 : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
       12.7.2 ตัวบงช้ีท่ี 10 : จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
       12.7.3 ตัวบงช้ีท่ี 11 : จํานวนนักศึกษาคงอยู 
       12.7.4 ตัวบงช้ีท่ี 13 : ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
       12.7.5 ตัวบงช้ีท่ี 14 : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
12.8 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีวัดความสาํเรจ็ของสํานักมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  5 ดาน 11 มาตรฐาน  51  ตัวบงช้ี 
ดานท่ี 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (น้ําหนักคะแนน  20 คะแนน 
มาตรฐานท่ี 1  เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย ( 5 คะแนน) 
 ตัวบงช้ีท่ี 1 : มีนํ้าหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (1 คะแนน) 
 ตัวบงช้ีท่ี 2 : มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย (1.5 คะแนน) 
 ตัวบงช้ีท่ี 3 : มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน (1.5 คะแนน) 
 ตัวบงช้ีท่ี 4 : หลีกเลีย่งตอสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิง่เสพติด (1 คะแนน) 
มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจติใจ (5 คะแนน) 
 ตัวบงช้ีท่ี 1 : ราเริงแจมใส มีความรูสึกท่ีดตีอตนเอง (1 คะแนน) 
 ตัวบงช้ีท่ี 2 : มีความมั่นใจและกลางแสดงออก (1 คะแนน) 
 ตัวบงช้ีท่ี 3 : ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย (1 คะแนน) 
 ตัวบงช้ีท่ี 4 : ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ (2 คะแนน) 
มาตรฐานท่ี 3  เด็กมีพัฒนาการดานสังคม (5 คะแนน) 
 ตัวบงช้ีท่ี 1 : มีวินัย รับผดิชอบ เช่ือฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย (2 คะแนน) 
 ตัวบงช้ีท่ี 2 : มีความซื่อสตัยสจุริต  ชวยเหลือแบงปน (1 คะแนน) 
 ตัวบงช้ีท่ี 3 : เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได (1 คะแนน) 

  ตัวบงช้ีท่ี 4 :  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ (1 คะแนน) 
 มาตรฐานท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา (5 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 1 : สนใจเรียนรูสิ่งรอบตวั ซักถามอยางตั้งใจ และรักการเรยีนรู (1 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 2 : มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณการเรียน (1 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 3 : มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย (1 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 4 : มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร (1 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 5 : มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค (1 คะแนน) 
 ดานท่ี 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา (น้ําหนักคะแนน 65 คะแนน) 
 มาตรฐานท่ี 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (20 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 1 : ครูเขาใจปรัชญา หลกัการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนํามาประยุกตใช
ในการจัดประสบการณ (2 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 2 : ครูจัดทําแผนการจดัประสบการณท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล (2 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 3 : ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสรางวินัยเชิงบวก (2 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 4 : ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก (2 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 5 : ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง (2 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 6 : ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรูท่ีตนรับผดิชอบ และใชผลในการปรับการจดัประสบการณ (2 
คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 7 : ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา (2 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 8 : ครูมีปฏสิัมพันธท่ีดีกับเด็กและผูปกครอง (2 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 9 : ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย (2 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 10 : ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรองเพ่ือใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก (2 คะแนน) 
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 มาตรฐานท่ี 6 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (20 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 1 : ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย (3 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 2 : ผูบริหารมีวิสยัทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริม่ท่ีเนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 3 : ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเปนฐานคิดท้ัง
ดานวิชาการและการจดัการ (3 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 4 : ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (3 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 5 : ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ (3 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 6 : ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจดัการศึกษาปฐมวัยเตม็ศกัยภาพและ
เต็มเวลา (3 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 7 : เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (2 คะแนน) 
 มาตรฐานท่ี 7 แนวการจดัการศึกษา (20 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 1 : มีหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสูการปฏิบัตไิดอยางมีประสิทธิภาพ (4 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 2 : มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย (4 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 3 : จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและความเขาใจหลักการจดัการศึกษาปฐมวัย (4 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 4 : สรางการมสีวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ิน (4 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 5 : จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอยางรอบดาน (4 คะแนน) 
 มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (5 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 1 : กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (1 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 2 : จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 3 : จัดระบบขอมลูสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบรหิารจัดการ (1 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 4 : ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (0.5 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 5 : นําผลการประเมินคณุภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเน่ือง (0.5 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 6 : จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคณุภาพภายใน (1 คะแนน) 
 ดานท่ี 3 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (น้ําหนักคะแนน 5 คะแนน) 
  มาตรฐานท่ี 9 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศกึษาเปนสังคมแหงการเรยีนรู (5 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 1 : เปนแหลงเรยีนรูเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา (2.5 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 2 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในสถานศึกษาระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องคกรท่ีเก่ียวของ (2.5 คะแนน) 
 ดานท่ี 4 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา (น้ําหนักคะแนน 5 คะแนน) 
  มาตรฐานท่ี 10 การพัฒนาสถานศกึษาใหบรรลเุปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนของการศกึษาปฐมวัย 
(5 คะแนน) 

ตัวบงช้ีท่ี 1: จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา (3 คะแนน) 

ตัวบงช้ีท่ี 2 : ผลการดําเนินงานาบรรลตุามเปาหมาย (2 คะแนน) 
 ดานท่ี 5 มาตรฐานมาตรการสงเสริม (น้ําหนกัคะแนน 5 คะแนน) 
 มาตรฐานท่ี 10 การพัฒนาสถานศกึษาตามนโยบายและแนวทางปฏริูปการศึกษาเพ่ือ ยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน 
  ตัวบงช้ีท่ี 1 : จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (3 คะแนน) 
  ตัวบงช้ีท่ี 2 : ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย (2 คะแนน) 
 12.9 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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แผนงาน 4.9 แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลผลิตท่ี 4 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา 
142446204400 งานบริหารสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  

  งบ บ.กศ.  

  งบ กศ. บป.  

  งบบัณฑิตศึกษา  

  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 

  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  

      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 

  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 

      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: อนุรักษ สงเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถ่ินและอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 

3. โครงการท่ีบรรลตุามวัตถุประสงคของโครงการ 

4. โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา 

5. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 320,000  บาท 

หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา   

  

 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานหน่ึงท่ีทําหนาท่ีในดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และวิจัยศิลปวัฒนธรรมซึ่ง
จําเปนตองมีสํานักงานท่ีสามารถขับเคลื่อนงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ 
เพ่ือจัดทําแผนการบริหารงานของสถาบันฯ และในการดําเนินงานตางๆ ของสถาบันอยุธยาศึกษาจําเปนตองมีการจัดอบรม สัมมนา 
และคาใชจายตางๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ อาจารย และเจาหนาท่ีในดานการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ซึ่งในการ
ดําเนินงานดังกลาว สถาบันอยุธยาศึกษา จําเปนตองมีการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุงานบานงานครัว คาสาธารณูปโภค งาน
ประชาสัมพันธกิจกรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา รวมท้ังตองมีคาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑท่ีชํารุด เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่ง
เปนสวนหน่ึงท่ีทําใหการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนางานไดดียิ่งข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานของสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาผูบริหาร  คณาจารย และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีศักยภาพ 
3. เพ่ือสงเสริมใหผูรับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการและการใหบริการ  
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1.1 คาเบ้ียเลี้ยง/ท่ีพัก/ลงทะเบียน /อบรม สมัมนา ประชุม บุคลากรของสถาบัน

อยุธยาศึกษา อยางนอย คนละ 1 ครั้ง 

10-15 ครั้ง 

1.2 คาเบ้ียประชุมผูทรงคุณวุฒิ 4 ครั้ง 

1.3 คายานพาหนะ 6-10 ครั้ง 

1.4 คาวัสดสุํานักงาน 6 ครั้ง 

1.5 คาวัสดุงานบานงานครัว  4  ครั้ง 

1.6 คาซอมแซมวัสดุ ครภุัณฑ ประจําสํานักงาน 2 ครั้ง 

1.7 คาโทรศัพท  12 เดือน  3 หมายเลข  36 ครั้ง 

1.8 คาดวงตราไปรษณียยากร 2 ครั้ง 

1.9 คาสาธารณูปโภค (ไฟฟา) 12 ครั้ง 

1.10 จัดทําปายประชาสัมพันธ 1 ครั้ง 

1.11 จัดทําแผนพับประชาสมัพันธหนวยงาน 5,000 แผน 

1.12 จัดทําแผนพับนําชมเสนทางการเรยีนรูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 5,000 แผน 

1.13 จัดทําแผนพับประชาสมัพันธหองศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 1,000 แผน 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85  
2.2. ระดับคะแนนตามตัวบงช้ีตามองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมรีะบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ 
2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหน่ึงของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.6. การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน 
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2.8. ผลการประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีข้ึนไป 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
3.2 การเบิกจายเงินงบประมาณเปนไปตามแผน 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลา 12 เดือน  วันเริม่ตน  1 ตุลาคม 2556  วันสิ้นสุด  30 กันยายน  2557 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ขออนุญาต             

3 ประชาสมัพันธโครงการ             

4 ดําเนินโครงการ             

5 ติดตามประเมินผลโครงการ             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา

ดับ 
กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 

รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

 กิจกรรมท่ี 1 งานพัฒนาบุคลากร  (ศึกษาดูงาน)  37,350         

1.1 คาเบ้ียเลี้ยง/ท่ีพัก/อบรม ประชุม บุคลากรของสถาบัน

อยุธยาศึกษา 

1 ครั้ง 28,350   1 ครั้ง 28,350     

1.2 คายานพาหนะและนํ้ามันเช้ือเพลิงในการอบรม/ประชุม 1 ครั้ง 9,000   1 ครั้ง 9,000     

 กิจกรรมท่ี 2 การบริหารจัดการสํานักงานสถาบันอยุธยา

ศึกษา 

 182,650         

2.1 คาเบ้ียเลี้ยง/ท่ีพัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม 

ประสานงานราชการ 10-15 

ครั้ง 

25,000 
3 ครั้ง 4,000 4 ครั้ง 7,000 4 ครั้ง 7,000 4 ครั้ง 7,000 

2.2 คายานพาหนะและนํ้ามันเช้ือเพลงในการอบรม/สัมมนา/

ประชุม/ประสานงานราชการ 

10-15 

ครั้ง 21,000 
3 ครั้ง 4,500 4 ครั้ง 6,000 4 ครั้ง 5,500 4 ครั้ง 5,000 

2.3 คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา 4 ครั้ง 
8,000 

1 ครั้ง 2,000 1 ครั้ง 2,000 1 ครั้ง 2,000 1 ครั้ง 2,000 

2.4 คาวัสด/ุอุปกรณสํานักงาน/ถายเอกสาร 6 ครั้ง 53,250 1 ครั้ง 8,300 2 ครั้ง 18,500 2 ครั้ง 18,225 1ครั้ง 8,225 

2.5 คาวัสดุงานบานงานครัว 4 ครั้ง 18,000 1 ครั้ง 4,500 1 ครั้ง 4,500 1 ครั้ง 4,500 1 ครั้ง 4,500 

2.6 ซอมแซมวัสดุ ครภุัณฑ  

ประจําสํานักงาน 

2 ครั้ง 8,000 -  - 1 ครั้ง 4,000 1 ครั้ง 4,000 - - 

2.7 คาโทรศัพท 3 หมายเลข 12 เดือน 36 บิล 25,000 9 ครั้ง 5,850 9 ครั้ง 6,300 9 ครั้ง 6,300 9 ครั้ง 6,550 

2.8 คาดวงตราไปรษณียยากร 2 ครั้ง 10,000 - - 1 ครั้ง 5,000 1 ครั้ง 5,000 - - 

2.9 คาไฟฟาหอศิลป 12 บิล 14,400 3 บิล 3,600 3 บิล 3,600 3 บิล 3,600 3 บิล 3,600 

 กิจกรรมท่ี 3 การประชาสัมพันธสถาบันอยุธยาศึกษา  100,000         
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ลํา

ดับ 
กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 

รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

3.1 จัดทําปายประชาสัมพันธ 1 ครั้ง 35,000 - - 1 ครั้ง 35,000 - - - - 

3.2 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธหนวยงาน 1 ครั้ง 27,500 - - 1 ครั้ง 27,500 - - - - 

3.3 จัดทําแผนพับนําชมเสนทางการเรยีนรูศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

1 ครั้ง 27,500 - - 1 ครั้ง 27,500 - - - - 

3.4 จัดทําแผนพับประชาสมัพันธหองศูนยขอมูลสถาบันอยุธยา

ศึกษา 

1 ครั้ง 10,000 - - - - 1 ครั้ง 10,000 - - 

รวมท้ังสิ้น  320,000  32,750  184,250  66,125  36,875 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 กิจกรรมท่ี 1 งานพัฒนาบุคลากร(ศึกษาดูงาน )         

 คาใชสอย         

1.1 คาเบ้ียเลี้ยง/ท่ีพัก/อบรม สมัมนา ประชุมบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 1 รายการ   28,350 บาท 28,350  

1.2 คายานพาหนะและนํ้ามันเช้ือเพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม 1 รายการ   9,000 บาท 9,000  

 กิจกรรมท่ี 2 การบริหารจัดการสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา         

 คาใชสอย         

2.1 คาเบ้ียเลี้ยง/ท่ีพัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม ประสานงานราชการ 10 -15 ครั้ง   25,000 บาท 25,000  

2.2 คายานพาหนะและนํ้ามันเช้ือเพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ 10-15 ครั้ง   21,000 บาท 21,000  

 คาตอบแทน         
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ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

2.3 คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา  4 ครั้งๆละ 4 คนๆละ 500 บาท 8,000  

 คาวัสดุ         

2.4 คาวัสด/ุอุปกรณสํานักงาน/ถายเอกสาร 6 ครั้ง   53,250 บาท 53,250  

2.5 คาวัสดุงานบานงานครัว 4 ครั้งๆละ    4,500 บาท 18,000  

2.6 ซอมแซมวัสดุ ครภุัณฑ ประจําสํานักงาน 2 ครั้งๆละ   4,000 บาท 8,000  

 คาสาธารณูปโภค         

2.7 คาโทรศัพท 3 หมายเลข 12 เดือน 36 บิล   25,000 บาท 25,000  

2.8 คาดวงตราไปรษณียยากร 2 ครั้งๆละ   5,000 บาท 10,000  

2.9 คาไฟฟาหอศิลป 12 บิล   14,400 บาท 14,400  

 กิจกรรมท่ี 3 การประชาสัมพันธสถาบันอยุธยาศึกษา         

 คาใชสอย         

3.1 จัดทําปายประชาสัมพันธ 1 ครั้งๆละ   35,000 บาท 35,000  

3.2 จัดทําแผนพับประชาสมัพันธหนวยงาน 1 ครั้งๆละ 5,000 แผนๆละ 5.5 บาท 27,500  

3.3 จัดทําแผนพับนําชมเสนทางการเรยีนรูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 1 ครั้งๆละ 5,000 แผนๆละ 5.5  บาท 27,500  

3.4 จัดทําแผนพับประชาสมัพันธหองศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 1 ครั้งๆละ 1,000 แผนๆละ 10 บาท 10,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 320,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจายอ่ืน 
รวม 

เงินเดือน

และคาจาง

ประจํา 

คาจาง

ชั่วคราว 

คาตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

คา 

ตอบแทน 

คาใชสอย

และวัสดุ 

คา

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ 

ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

กิจกรรมท่ี 1 งานพัฒนาบุคลากร 

(ศึกษาดูงาน ) 

           

คาเบ้ียเลี้ยง/ท่ีพัก/อบรม สมัมนา ประชุมบุคลากร

ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

    28,350      28,350 

คายานพาหนะและนํ้ามันเช้ือเพลงในการ

อบรม/สัมมนา/ประชุม 

    9,000      9,000 

กิจกรรมท่ี 2 การบริหารจัดการ

สํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 

           

คาเบ้ียเลี้ยง/ท่ีพัก/ลงทะเบียน อบรม 

สัมมนา ประชุม ประสานงานราชการ 

    25,000      25,000 

คายานพาหนะและนํ้ามันเช้ือเพลงในการ

อบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงาน

ราชการ 

    21,000      21,000 

คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการประจํา

สถาบันอยุธยาศึกษา  

   8,000       8,000 

คาวัสด/ุอุปกรณสํานักงาน/ถายเอกสาร     53,250      53,250 

คาวัสดุงานบานงานครัว     18,000      18,000 

ซอมแซมวัสดุ ครภุัณฑ  

ประจําสํานักงาน 

    8,000      8,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจายอ่ืน 
รวม 

เงินเดือน

และคาจาง

ประจํา 

คาจาง

ชั่วคราว 

คาตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

คา 

ตอบแทน 

คาใชสอย

และวัสดุ 

คา

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ 

ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

คาโทรศัพท 3 หมายเลข 12 เดือน      25,000     25,000 

คาดวงตราไปรษณียยากร      10,000     10,000 

คาไฟฟาหอศิลป      14,400     14,400 

กิจกรรมท่ี 3 การประชาสัมพันธสถาบัน

อยุธยาศึกษา 

           

จัดทําปายประชาสัมพันธ     35,000      35,000 

จัดทําแผนพับประชาสมัพันธหนวยงาน     27,500      27,500 

จัดทําแผนพับนําชมเสนทางการเรยีนรู

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

    27,500      27,500 

จัดทําแผนพับประชาสมัพันธหองศูนย

ขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 

    10,000      10,000 

รวม    8,000 262,600 49,400     320,000 

 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม

หนาท่ี/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย

ตนทุน 

รหัส

เงินทุน 

รหัส 

การควบคุม 
รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.) 

142446204401 
คาเบ้ียเลี้ยง/ท่ีพัก/อบรม ประชุม 
บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 

1070000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  28,350   28,350 

142446204402 
คายานพาหนะและนํ้ามัน
เช้ือเพลิงในการอบรม/ประชุม 

1070000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  9,000   9,000 
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รหัสเขตตาม

หนาท่ี/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย

ตนทุน 

รหัส

เงินทุน 

รหัส 

การควบคุม 
รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.) 

142446204403 
คาเบ้ียเลี้ยง/ท่ีพัก/ลงทะเบียน 
อบรม สัมมนา ประชุม 
ประสานงานราชการ 

1070000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 4,000 7,000 7,000 7,000 25,000 

142446204404 
คายานพาหนะและนํ้ามันเช้ือ
เพลงในการอบรม/สมัมนา/
ประชุม/ประสานงานราชการ 

1070000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 4,500 6,000 5,500 5,000 21,000 

142446204405 
คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ
ประจําสถาบันอยุธยาศึกษา 

1070000 2102 5702010200 ตอบแทน 2,000 2,000 2,000 2,000  

142446204406 
คาวัสด/ุอุปกรณสํานักงาน/ถาย
เอกสาร 

1070000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 8,300 18,500 18,225 8,225  

142446204407 คาวัสดุงานบานงานครัว 1070000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ 4,500 4,500 4,500 4,500  
142446204408 ซอมแซมวัสด ุครุภัณฑ  1070000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  4,000 4,000   

142446204409 
คาโทรศัพท 3 หมายเลข 12 
เดือน 

1070000 2102 5702030200 คาสาธารณูปโภค 5,850 6,300 6,300 6,550  

142446204410 คาดวงตราไปรษณียยากร 1070000 2102 5702030200 คาสาธารณูปโภค  5,000 5,000   
142446204411 คาไฟฟาหอศิลป 1070000 2102 5702030200 คาสาธารณูปโภค 3,600 3,600 3,600 3,600  
142446204412 จัดทําปายประชาสัมพันธ 1070000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  35,000    

142446204413 
จัดทําแผนพับประชาสมัพันธ
หนวยงาน 

1070000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  27,500   27,500 

142446204414 
จัดทําแผนพับนําชมเสนทางการ
เรียนรูศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปญญาทองถ่ิน 

1070000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ  27,500   27,500 

142446204415 
จัดทําแผนพับประชาสมัพันธหอง
ศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 

1070000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ   10,000  10,000 

รวมท้ังสิ้น 32,750 184,250 66,125 36,875 320,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. การดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพ 
2. ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพและสามารถปฏิบัติ 

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ผูรับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษามีความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการใหบริการ สงผลใหมีผูใชบริการเพ่ิมข้ึน 

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 
11.1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี

11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย 
11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
11.2.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายท่ี 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
   นโยบายยอยท่ี 4.4 : ศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเปนแหลงจดัการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 
  กลยุทธท่ี 6 :  เรงรัดการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของอยุธยาเมืองมรดกใหเมืองมรดกโลกให
มั่นคงแหลายและยั่งยืน 
  กลยุทธท่ี 7 : เปนศูนยกลางความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  องคประกอบท่ี 1 :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน 
  ตัวบงช้ี 1.1 :    กระบวนการพัฒนาแผน  
  องคประกอบท่ี 6 :  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบงช้ี 6.1 :     ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
  องคประกอบท่ี 7 :  การบรหิารและการจัดการ 
  ตัวบงช้ี 7.4 :     ระบบบริหารความเสี่ยง 
  องคประกอบท่ี 8 :   การเงินและงบประมาณ     
  ตัวบงช้ี 8.1 :      ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  องคประกอบท่ี 9 :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ตัวบงช้ี 9.1 :      ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับอุดมศกึษา (สมศ.) 
  องคประกอบท่ี 6 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ตัวบงช้ี 10 :   การสงเสริมและสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบงช้ี 11 :   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศลิปะและวัฒนธรรม 
 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

12.6  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
 12.7 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 
12. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142446204500 โครงการพัฒนาครูผูสอนศิลป 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: อนุรักษ สงเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถ่ินและอนุรักษทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการท่ีบรรลผุลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4. โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 40,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในดานการศึกษา คนควา วิจัย และ
สืบคนขอมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ิน และสิ่งแวดลอม เปนสถานท่ีตั้งของศูนย
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สถาบันอยุธยาศึกษามีพันธกิจในการสนับสนุนใหการศึกษาและผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึก              ในความ
เปนไทย ใหบริการทางวิชาการดานอยุธยาศึกษา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสรางความรู ความเขาใจในคุณคาและความภูมิใจในวัฒนธรรม
ทองถ่ินของชาติ สนับสนุนและพัฒนาการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ประสานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน รวมท้ัง
สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 

จากการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอยุธยาศึกษาปการศึกษา 2555 โดยใชขอมูลตั้งแต 1 มิถุนายน 
2555-31 พฤษภาคม 2556 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก ซึ่งองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดมีการดําเนินงานอยางมี
ระบบและกลไก มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการเผยแพร
กิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน รวมท้ังมีการดําเนินงานท่ีมีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอสังคม  

หอศิลปแหงชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนสวนราชการท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนศูนยกลางรวบรวมถายทอดนําเสนอเผยแพรและ
อนุรักษงานศิลปะแกครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยท่ัวไปการจัดทําโครงการน้ีมีวัตถุประสงคพัฒนาครูผูสอนทัศนศิลปท่ีเขารับ
การฝกอบรมใหมีความรูมีทักษะและเจตคติท่ีดีในการสอนศิลปะ           เห็นคุณคาและความงามของศิลปะดานทัศนศิลป  แลวนําสิ่ง
เหลาน้ีไปใชในการจัดการเรียนการสอนทัศนศิลปใหเด็กและเยาวชนของชาติรักท่ีจะเรียนรูทางดานทัศนศิลป ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการ
ปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน 

 
2. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหบริการทางวิชาการดานทัศนศิลปแกครูผูสอนทัศนศิลปในสถานศึกษาระดับการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน 
       2. เพ่ือใหครูผูสอนไดนําความรูทักษะและเจตคติท่ีดีทางศิลปะไปพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 กิจกรรม พัฒนาครูผูสอนศิลปะ 1 ครั้ง 
1.2 ผูเขารวมกิจกรรม 50  คน 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. นักเรียน ท่ีเขารวมอบรมมีความรู ความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 85 
2.2. มีแนวปฏิบัติท่ีดดีานการประกันคณุภาพการศึกษาตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระหวาง

สถาบันอยุธยาศึกษา 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแลวเสรจ็ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา......12.....เดือน วันท่ี..1..เดือน..ตลุาคม..ป...2556...... ถึง วันท่ี.30.เดือน..กันยายน..ป 2557... 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เสนอโครงการ             
2 ขออนุญาต             
3 ประชาสัมพันธโครงการ             
4 ดําเนินโครงการ             

4.1 ดําเนินการซื้อจาง/ขออนุมัติคาใชจาย             
4.2 ติดตอประสานงานวิทยากร             
4.3 ประสานงานผูเขารวมโครงการ             
5 ติดตามประเมินผลโครงการ             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 กิจกรรม พัฒนาครผููสอนศลิปะ 1 ครั้ง 40,000   1 ครั้ง 40,000     
รวมท้ังสิ้น  40,000    40,000     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรม พัฒนาครูผูสอนศิลปะ       40,000  
1.1 คาตอบแทน         

 - คาวิทยากร 2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400  
1.2 คาใชสอย/คาวัสดุ         

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 5,000  
 - คาปายประชาสัมพันธ   2 ผืนๆละ 800 บาท 1,600  
 - คาจัดทํารูปเลม   60 ชุดๆละ 50 บาท 3,000  
 - คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน     16,000 บาท 16,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 40,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

กิจกรรม พัฒนาครูผูสอนศิลปะ    14,400 25,600      40,000 
รวม    14,400 25,600      40,000 

 
 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142446204501 พัฒนาครูผูสอนศิลปะ 1070000 2202 5702010200 ตอบแทน      14,400      14,400 
    1070000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ      25,600      25,600 

รวมท้ังสิ้น 0 40,000 0 0 40,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ครู อาจารย ในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรูดานทัศนศิลปเพ่ิมมากข้ึน  
2. ครู อาจารยผูสอนไดนําความรูทักษะ และเจตคติท่ีดีทางศลิปะ ไปพัฒนาเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา   
                

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 
11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี

11.1.1 ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจตอการเขาอบรมไมนอยกวารอยละ  85  
11.1.2 ผูเขารวมอบรมไดรับความรูในการเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ  85  
11.1.3 ผูเขารวมอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในชีวิตประจําวันไมนอยกวารอยละ 85  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 แบบประเมินผูเขารวมรับการอบรม 
11.2.2 การบันทึกขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายท่ี 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
   นโยบายยอยท่ี 4.4 : ศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2555-2569 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเปนแหลงจดัการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 
  กลยุทธท่ี 6 : เรงรดัการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของอยธุยาเมืองมรดกใหเมืองมรดกโลกใหมัน่คงและยั่งยืน 
  กลยุทธท่ี 7 : เปนศูนยกลางความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 

12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  องคประกอบท่ี 1 :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน 
  ตัวบงช้ี 1.1 :    กระบวนการพัฒนาแผน  
  องคประกอบท่ี 6 :  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบงช้ี 6.1 :     ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
  องคประกอบท่ี 7 :  การบรหิารและการจัดการ 
  ตัวบงช้ี 7.4 :     ระบบบริหารความเสี่ยง 
  องคประกอบท่ี 8 :   การเงินและงบประมาณ     
  ตัวบงช้ี 8.1 :      ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  องคประกอบท่ี 9 :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ตัวบงช้ี 9.1 :      ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
  องคประกอบท่ี 6 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ตัวบงช้ี 10 :   การสงเสริมและสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบงช้ี 11 :   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศลิปะและวัฒนธรรม 
 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดสาํนักงบประมาณ (สงป.) 

- สงป. 28 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 24 โครงการ/กิจกรรม 
- สงป. 29 จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 3,500 คน 
- สงป. 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการรอยละ 85 
- สงป. 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลารอยละ 85 

12.6  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
12.7 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 532 
 

142446204600 โครงการคายศิลปะ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: อนุรักษ สงเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถ่ินและอนุรักษทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการท่ีบรรลผุลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4. โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 40,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในดานการศึกษา คนควา วิจัย และ
สืบคนขอมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ิน และสิ่งแวดลอม เปนสถานท่ีตั้งของศูนย
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สถาบันอยุธยาศึกษามีพันธกิจในการสนับสนุนใหการศึกษาและผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึก              ในความ
เปนไทย ใหบริการทางวิชาการดานอยุธยาศึกษา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสรางความรู ความเขาใจในคุณคาและความภูมิใจในวัฒนธรรม
ทองถ่ินของชาติ สนับสนุนและพัฒนาการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ประสานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน รวมท้ัง
สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 

จากการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอยุธยาศึกษาปการศึกษา 2555 โดยใชขอมูลตั้งแต 1 มิถุนายน 
2555-31 พฤษภาคม 2556 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก ซึ่งองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดมีการดําเนินงานอยางมี
ระบบและกลไก มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการเผยแพร
กิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน รวมท้ังมีการดําเนินงานท่ีมีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอสังคม  

หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานหน่ึงของสถาบันอยุธยาศึกษาท่ีจัดตั้งข้ึน เพ่ือเปนศูนยกลางรวบรวม ถายทอด 
นําเสนอ เผยแพร และอนุรักษ งานศิลปะแกครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยท่ัวไปการจัดทําโครงการน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนา
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ท่ีไดรับการฝกอบรม ใหมีความรู มีทักษะท่ีดีในการศึกษาศิลปะ 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมความตระหนักในการอนุรักษในการเรียนรูทางดานศิลปะ 
 2. เพ่ือสงเสริมการบูรณาการในการพัฒนาความรูดานศิลปะ 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 กิจกรรม คายศิลปะ 1 ครั้ง 
1.2 ผูเขารวมกิจกรรม  40  คน 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. นักเรียน นักศึกษา ท่ีเขารวมอบรมมีความรู ความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 85 
2.2. มีแนวปฏิบัติท่ีดดีานการประกันคณุภาพการศึกษาตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระหวาง

สถาบันอยุธยาศึกษา 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแลวเสรจ็ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา......12.....เดือน วันท่ี..1..เดือน..ตลุาคม..ป...2556...... ถึง วันท่ี.30.เดือน.กันยายน..ป 2557... 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2555 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เสนอโครงการ             
2 ขออนุญาต             
3 ประชาสัมพันธโครงการ             
4 ดําเนินโครงการ             

4.1 ดําเนินการซื้อจาง/ขออนุมัติคาใชจาย             
4.2 ติดตอประสานงานวิทยากร             
4.3 ประสานงานผูเขารวมโครงการ             
5 ติดตามประเมินผลโครงการ             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรม คายศิลปะ 1 ครั้ง 40,000     1 ครั้ง 40,000   

รวมท้ังสิ้น  40,000      40,000   
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรม คายศิลปะ       40,000  
1.1 คาตอบแทน         

 - คาวิทยากร 3 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 21,600  
1.2 คาใชสอย/คาวัสดุ         

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 4,000  
 - คาปายประชาสัมพันธ   2 ผืนๆละ 800 บาท 1,600  
 - คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน     12,800 บาท 12,800  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 40,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

กิจกรรม คายศิลปะ                 21,600 18,400      40,000 
รวม    21,600 18,400      40,000 

 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142446204601 คายศิลปะ 1070000 2102 5702010200 ตอบแทน        21,600    21,600 
    1070000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ        18,400    18,400 

รวมท้ังสิ้น 0 0 40,000 0 40,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนัก และมีความรู ความเขาใจในการอนุรักษเรียนรูทางดานศิลปะ 
2. เพ่ือสงเสริมการบูรณาการดานการเรียนการสอนดานศิลปะ 

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 
11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี

11.1.1 ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจตอการเขาอบรมไมนอยกวารอยละ  85  
11.1.2 ผูเขารวมอบรมไดรับความรูในการเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ  85  
11.1.3 ผูเขารวมอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในชีวิตประจําวันไมนอยกวารอยละ 85  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 แบบประเมินผูเขารวมรับการอบรม 
11.2.2 การบันทึกขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายท่ี 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
   นโยบายยอยท่ี 4.4 : ศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเปนแหลงจดัการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 
  กลยุทธท่ี 6 : เรงรัดการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของอยุธยาเมืองมรดกใหเมืองมรดกโลกใหมั่นคง
แหลายและยั่งยืน 
  กลยุทธท่ี 7 :เปนศูนยกลางความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 

12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  องคประกอบท่ี 1 :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน 
   ตัวบงช้ี 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน  
  องคประกอบท่ี 6 :  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ตัวบงช้ี 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  องคประกอบท่ี 7 :  การบรหิารและการจัดการ 
   ตัวบงช้ี 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
  องคประกอบท่ี 8 :   การเงินและงบประมาณ     
   ตัวบงช้ี 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  องคประกอบท่ี 9 :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
   ตัวบงช้ี 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
  องคประกอบท่ี 6 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ตัวบงช้ี 10 : การสงเสริมและสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบงช้ี 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม 
 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดสาํนักงบประมาณ (สงป.) 

- สงป. 28 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 24 โครงการ/กิจกรรม 
- สงป. 29 จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 3,500 คน 
- สงป. 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการรอยละ 85 
- สงป. 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลารอยละ 85 

12.6  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
12.7 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142446207400 โครงการอบรมทูตวัฒนธรรมทองถิ่น 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
 งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ ................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: อนุรักษ สงเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 7. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 

8. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
9. โครงการท่ีบรรลผุลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
10. โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:      100,000 บาท  
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:       สถาบันอยุธยาศึกษา 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูบนพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงมรดกโลกอันอุดมไปดวยองคความรูทางดานประวัตศิาสตร ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญา ท่ีบรรพบุรุษไดสรางสม และสืบสานตอ ๆ กันมาจากรุนสูรุน แตในปจจุบันน้ีดวยความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี และการ
พัฒนาในลักษณะเชิงอุตสาหกรรม มีผลทําใหวิถีชีวิตของผูคนแตเดิม ท่ีเคยดํารงชีวิตอยูอยางพอเพียง จําเปนตองปรับตัวอยางสูงเพ่ือใหทัน
ตอการพัฒนาอยางไรขีดจํากัด ทําใหผูคนขาดความตระหนักและหลงลืมวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งเปนประดุจรากเหงาอันเกิดจากการสั่งสม
ความรูและภูมิปญญาในอดีตของบรรพบุรุษจนเกือบหมดสิ้น ในขณะท่ีมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเหลาน้ันยังหลงเหลืออยูตามแหลงพ้ืนท่ีตาง 
ๆ ท้ัง 16 อําเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในดานการศึกษา คนควา วิจัย และ
สื บ ค น ข อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร  โ บ ร า ณ ค ดี  ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  วิ ถี ชี วิ ต  ภู มิ ป ญ ญ า ท อ ง ถ่ิ น  แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  
เปนสถานท่ีตั้งของศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการสนับสนุนใหการศึกษาและ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย ใหบริการทางวิชาการดานอยุธยาศึกษา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสรางความรู 
ความเขาใจในคุณคาและความภูมิใจในวัฒนธรรมทองถ่ินของชาติ สนับสนุนและพัฒนาการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
ประสานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จึงเห็นควรในการจัดกิจกรรม อบรมทูตวัฒนธรรมทองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้ึน เพ่ือ
เปนการขยายโอกาสในการเผยแพรความรูท่ีถูกตองทางวัฒนธรรม ใหกับกลุมเยาวชน ผูท่ีเก่ียวของ และอาสาสมัครจากท้ัง 16 อําเภอของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพ่ือใหเปนการสืบสานแนวความคิดทางดานภูมิปญญาของบรรพบุรุษในอดีตเพ่ือนํามาใชใหสอดคลองกับการ
ดํารงวิถีชีวิตไดเปนอยางดี เกิดความภาคภูมิใจ รูรักษในวัฒนธรรมชุมชนในทองถ่ินของตน รวมถึงเปนการสรางเครือขายเยาวชน และ
ประชาชน ในการเฝาระวังรักษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินตาง ๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีไดรับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในสภาวการณปจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค 
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1. เพ่ือสงเสริมการเรียนรูทางดานวัฒนธรรมทองถ่ินใหแก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
2. เพ่ือสงเสริมการบูรณาการงานดานการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินและการอนุรักษสิ่งแวดลอมกับการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมนักศึกษา 
3. เพ่ือเปนการปลูกจิตสํานึกใหคนไทย ใสใจและหวงแหนทรัพยากรอันมีคาท้ังดานภูมิปญญาและสิ่งแวดลอม 
4. เพ่ือสรางเครือขายเฝาระวังทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินตาง ๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

           
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปรมิาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จํานวนกิจกรรมอบรมทูตวัฒนธรรมทองถ่ิน 2 ครั้ง 
2 จํานวน นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป  100 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1 ผูเขารวมอบรมมีความรู ความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 85 
2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมครบถวนตามเปาหมาย 
2.3 ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมครบตามเปาหมาย 
2.4 โครงการ/กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลา 
2.5 ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
2.6 ดําเนินการกิจกรรมโดยมรีะบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ 
2.7 ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหน่ึงของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.8 มีความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักบรรลเุปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ กระทรวง 
2.9 มีความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักบรรลเุปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
2.10 การเบิกจายเงินงบประมาณเปนไปตามแผน 
2.11 การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน 
2.12 ผานเกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพ้ืนฐาน 
2.13 มีความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักบรรลุตามเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินเงิน (ผลลัพธ

กระบวนการ) ของมหาวิทยาลัยตามเกณฑคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐข้ันพ้ืนฐาน (หมวด 7) 
2.14 มีความสําเร็จของการประเมินองคกรดวยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ัน

พ้ืนฐาน 
2.15 ดําเนินกิจกรรมโดยสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
2.16 มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2.17 ผลการประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีข้ึนไป 

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 
   

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เสนอโครงการ             
2 ขออนุญาต             
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ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 ประชาสมัพันธโครงการ             
4 ดําเนินโครงการ             
5 ติดตามประเมินผลโครงการ             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 อบรมทูตวัฒนธรรมทองถ่ิน 2 ครั้ง 100,000   1 ครั้ง 50,000 1 ครั้ง 50,000   

รวมท้ังสิ้น  100,000    50,000  50,000   
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมอบรมทูตวัฒนธรรม

ทองถิ่น 
      100,000  

1.1 คาตอบแทน         
 - คาวิทยากร 2 คนๆ ละ 24 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 28,800  

1.2 คาใชสอย/คาวัสดุ         
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 10,000  
 - คาดอกไมตกแตงสถานท่ี 2 ครั้งๆ ละ 4 กอๆ ละ 500 บาท 4,000  
 - คาปายประชาสัมพันธ 2 ครั้งๆ ละ 2 ผืนๆ ละ 800 บาท 3,200  
 - คาถายเอกสารประกอบการอบรม 2 ครั้งๆ ละ 50,000 แผนๆ ละ 0.40 บาท 40,000  
 - คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน 1-10 รายการ 2 ครั้งๆ ละ 7,000 บาท 14,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 100,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

อบรมทูตวัฒนธรรมทองถิ่น    28,800 71,200      100,000 
รวม    28,800 71,200      100,000 

 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142446207401 อบรมทูตวัฒนธรรมทองถ่ิน 1070000 2202 5702010100 คาตอบแทน  14,400 14,400  28,800 
   2202 5702020100 คาใชสอยและวัสด ุ  35,600 35,600  71,200 
           

รวมท้ังสิ้น  50,000 50,000  100,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปมีความรูทางดานวัฒนธรรมทองถ่ิน 
2. สามารถบูรณาการงานดานการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินและการอนุรักษสิ่งแวดลอมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 
3. ผูเขารวมกิจกรรมมีจิตสํานึก ใสใจและหวงแหนทรัพยากรอันมีคาท้ังดานภูมิปญญาและสิ่งแวดลอม 
4. มีเครือขายเฝาระวังทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินตางๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

11. การประเมินผลการดําเนินงาน 
11.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ไมนอยกวารอยละ 85  
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ไมนอยกวารอยละ 85  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ไมนอยกวารอยละ 85  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรยีน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
11.2.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมโครงการท้ังหมด 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายท่ี 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
   นโยบายยอยท่ี 4.4 : ศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเปนแหลงจดัการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 
  กลยุทธท่ี 6 :  เรงรัดการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของอยุธยาเมืองมรดกใหเมืองมรดกโลกให
มั่นคงแหลายและยั่งยืน 
  กลยุทธท่ี 7 : เปนศูนยกลางความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 
 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  องคประกอบท่ี 1 :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน 
  ตัวบงช้ี 1.1 :         กระบวนการพัฒนาแผน  
  องคประกอบท่ี 6 :  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบงช้ี 6.1 :     ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
  องคประกอบท่ี 7 :  การบรหิารและการจัดการ 
  ตัวบงช้ี 7.4 :     ระบบบริหารความเสี่ยง 
  องคประกอบท่ี 8 :   การเงินและงบประมาณ     
  ตัวบงช้ี 8.1 :      ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  องคประกอบท่ี 9 :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ตัวบงช้ี 9.1 :     ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
  องคประกอบท่ี 6 :  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ตัวบงช้ี 10 :    การสงเสรมิและสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบงช้ี 11 :    การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิศิลปะและวัฒนธรรม 
 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 
(ก.พ.ร.) 
  - สงป. 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 24 โครงการ/กิจกรรม 
  - สงป. 29  จํานวนผูเขาโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 3,500 คน 
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  - สงป. 30  โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการรอยละ 85 
  - สงป. 31  โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลารอยละ 85 

12.6 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
 12.7 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
 
142446207500 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารสถาบันอยุธยาศึกษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
 โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมลีักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: อนุรักษ สงเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถ่ินและอนุรักษทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการท่ีบรรลผุลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4. โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:      179,900  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีบทบาทสําคัญ             ในการเปน
ศูนยกลางการจัดการความรูดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนใหการศึกษาและผลิตบัณฑิตท่ีมีสํานึกในความเปนไทย 
ตลอดจนการคนควาวิจัย และใหบริการทางวิชาการดานอยุธยาศึกษา สถาบันฯ จึงมีความจําเปนตองใชอุปกรณสําหรับสํานักงาน เชน 
เครื่องคอมพิวเตอร แตเน่ืองจากครุภัณฑเหลาน้ีมีอายุการใชงานมากกวา 6 ป จึงยอมมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน อีกท้ังยังมี
คุณสมบัติ หรือ มีเทคโนโลยี ท่ีลาสมัย และมีความสามารถจํากัดหลายประการ ไมสอดรับกับความตองการใชงานของสํานักงานในกาล
ปจจุบัน จึงสมควรท่ีจะจัดซื้อครุภัณฑ            มาทดแทนครุภัณฑเดิมท่ีเสื่อมสภาพและลาสมัย ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอรตั้ง
โตะ 7 ชุด ท้ังน้ีเพ่ือใหการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีอายุการใชงานเกินกวา 6 ป ท่ีชํารุดและเสื่อมสภาพ  
2. เพ่ือใหมีครุภณัฑ เพียงพอตอการใชงาน 
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 3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความสะดวก รวดเร็ว ในการใหบริการทางวิชาการและขอมูลสารสนเทศแกบุคลากรทางการศึกษา 
และประชาชนท่ัวไป 
 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

2. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนท่ัวไป ท่ีใชบริการของสถาบันอยุธยาศึกษา

จําแนกตามประเภทผูใชบริการ  (ตอป) 
800 คน 

1.2 คอมพิวเตอร 7 ชุด 

3. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามเปาหมาย 
2.2 โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลา 
2.3 จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามเปาหมาย 
2.4 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ ไมนอยกวา รอยละ 85 
2.5 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

เปาหมายไมตํ่ากวา 5 คะแนน 
4. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1 โครงการแลวเสรจ็ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา......12.....เดือน วันท่ี..1..เดือน..ตลุาคม..ป...2556...... ถึง วันท่ี.30.เดือน..กันยายน..ป 2557... 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เสนอโครงการ             
2 ขออนุญาต             
4 ดําเนินการจัดซื้อวัสดุครภุัณฑ             
5 ติดตามประเมินผลโครงการ             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ ประจําสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

          

 คาครุภัณฑ           
 เครื่องคอมพิวเตอร 7 ชุด 179,900     7 ชุด 179,900   

รวมท้ังสิ้น 7 ชุด 179,900     7 ชุด 179,900   
 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ  

ประจําสถาบันอยุธยาศึกษา 
      179,900  

 คาครุภัณฑ         
 เครื่องคอมพิวเตอร 7 ชุด 1  ชุดๆละ 25,700 บาท 179,900  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 179,900  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ ประจํา
สถาบันอยุธยาศึกษา 

      179,900    179,900 

รวม       179,900    179,900 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142446207501 จัดซื้อครุภัณฑ  
ประจําสถาบันอยุธยาศึกษา 

1070000 2203 8329001M00 เครื่อง
คอมพิวเตอร 

  179,900  179,900 

รวมท้ังสิ้น   179,900  179,900 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีคอมพิวเตอรท่ีทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดานซอฟทแวร 
2. มีครุภัณฑประจําสํานักงานท่ีมีประสิทธิภาพในการใชงานสํานักฯ มีการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ 

 3. การใหบริการทางวิชาการและขอมูลสารสนเทศแกบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไปมีประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

                
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

1.  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
1.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  รอยละ 85 
1.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  รอยละ 85 
1.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  รอยละ 85 

2.  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
2.1. สถิติการเขามาใชบริการในสถาบันทุกประเภทของผูใชบริการ 
2.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายท่ี 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
   นโยบายยอยท่ี 4.4 : ศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555-2569 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเปนแหลงจดัการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 
  กลยุทธท่ี 6 :  เรงรัดการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของอยุธยาเมืองมรดกใหเมืองมรดกโลกให
มั่นคงแหลายและยั่งยืน 
  กลยุทธท่ี 7 : เปนศูนยกลางความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 

12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  องคประกอบท่ี 1 :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน 
  ตัวบงช้ี 1.1 :    กระบวนการพัฒนาแผน  
  องคประกอบท่ี 6 :  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบงช้ี 6.1 :     ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
  องคประกอบท่ี 7 :  การบรหิารและการจัดการ 
  ตัวบงช้ี 7.4 :     ระบบบริหารความเสี่ยง 
  องคประกอบท่ี 8 :   การเงินและงบประมาณ     
  ตัวบงช้ี 8.1 :      ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  องคประกอบท่ี 9 :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ตัวบงช้ี 9.1 :      ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
  องคประกอบท่ี 6 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ตัวบงช้ี 10 :   การสงเสริมและสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบงช้ี 11 :   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศลิปะและวัฒนธรรม 
 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดสาํนักงบประมาณ (สงป.) 

- สงป. 28 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 24 โครงการ/กิจกรรม 
- สงป. 29 จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 3,500 คน 
- สงป. 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการรอยละ 85 
- สงป. 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลารอยละ 85 
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12.6  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
12.7 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินสิ่งกอสราง 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/

หนวยนับ 
ราคาตอ
หนวย
(บาท) 

รวมเงิน(บาท) มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/
ลักษณะของโครงสรางและคําชี้แจง/เหตุผล

จําเปน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร 7 ชุด 25,700 179,900 1. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 

แกนหลัก ( 4 core) มีความเร็วสญัญาณนาฬิกา
ไมนอยกวา 2.5 GHz หรือมีคณุสมบัติดีกวา 
จํานวน 1 หนวย 
2. มีหนวยความจําหลักแบบ DDR3 PC3 
10600 FSB 1333 MHz หรือดีกวา ซึ่งมีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB 
3. Hard Disk ชนิด SATA ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือมีคุณสมบัติดีกวาจาํนวน 1 
หนวย 
4. มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว จํานวน 1 
หนวย 
5. เครื่องสํารองไฟฟาไมนอยกวา 750 วีเอ 
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142446207600 โครงการพัฒนาหองศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: อนุรักษ สงเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถ่ินและอนุรักษทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการท่ีบรรลผุลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4. โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 100,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา 
 ผูรับผิดชอบ : งานบริการวิชาการและงานสงเสรมิและพัฒนาวิชาการ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุธยาศึกษาเปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีพันธกิจในดานการศึกษาคนควา 
และใหบริการทางวิชาการดานอยุธยาศึกษา อันประกอบดวย ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน การทองเท่ียว และการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สถาบันอยุธยาศึกษา นอกจากจะเปนท่ีตั้งของสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งจัดเปนสถานท่ีทองเท่ียวทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดพระนครศรีอยธุยาแลว ภายในยังไดจัดใหบริการขอมูลทางดานเอกสารเก่ียวกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาตามพันธกิจดังกลาว โดยรวบรวมหนังสือ งานวิจัย และเอกสารทางวิชาการ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในทุก ๆ ดาน ไวสําหรับบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมถึงผูสนใจท่ัวไปไดศึกษา
คนควาอยางเปนหมวดหมู และในปการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ศูนยขอมูลอยุธยาศึกษายังมีแผนท่ีจะพัฒนาระบบการสืบคนขอมูลให
สะดวกข้ึน รวมท้ังขยายการบริการขอมูลใหกวางขวางยิ่งข้ึน อาทิ การบริการเอกสารจดหมายเหตุ  การบริการกฤตภาคขาว
หนังสือพิมพและบทความทางวิชาการ การบริการแผนท่ี และภาพถายท่ีเก่ียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแตในอดีตจนปจจุบัน เปน
ตน 

สถาบันอยุธยาศึกษา จึงมีความจําเปนในการปรับปรุงศูนยขอมูลดานอยุธยาศึกษา เพ่ือใหสถาบันอยุธยาศึกษา มีความ
เพียบพรอมท่ีจะกาวไปสูการเปนศูนยกลางแหงการใหบริการดานขอมูล ขาวสาร และเอกสารทางวิชาการดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยตรง เพ่ือใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดในการศึกษาคนควา วิจัย ตลอดจนการบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัยดานอยุธยาศึกษาของนักศึกษาและคณาจารยมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และบุคคลท่ัวไป นําไปสูความกาวหนาใน
การศึกษาคนควาทางวิชาการเก่ียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเปนนครประวัติศาสตรแหงชาติ ท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
ในฐานะแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของโลก 

 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือปรับปรุงการใหบริการในศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา ของสถาบันอยุธยาศึกษา ใหเปนศูนยคนควา            องคความรู
ทางดานอยุธยาศึกษาโดยเฉพาะ แกนักศึกษา และคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนบุคคลท่ัวไป  
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2.เพ่ือตอบสนองพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา ในดานการศึกษาคนควา และใหบริการทางวิชาการดานอยุธยาศึกษา 
3.เพ่ือสงเสริมความกาวหนาในการศึกษาคนควาทางวิชาการเก่ียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเปนนครประวัติศาสตร

แหงชาติ ท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในฐานะแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของโลก 
            

3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1. จํานวนผูเขาใชบริการ 200 คน 

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยขอมลูอยุธยาศึกษา ไมนอยกวา รอยละ 85 
2.2 ผูใชบริการมีไดรับขอมลูท่ีตองการศึกษา และสามารถนําขอมลูน้ันไปใชประโยชนได ไมนอยกวา รอยละ 85 

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา: 3 เดือน วันเร่ิมตน: 1 มกราคม   2557 วันสิ้นสุด: 31 มีนาคม   2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เสนอโครงการ             
2 ขออนุญาต             
3 ดําเนินโครงการ             
4 ติดตามประเมินผลโครงการ             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1. ปรับปรุงหองศูนยขอมูลสถาบันอยธุยาศึกษา 1 ครั้ง 100,000 - - 1 ครั้ง 100,000 - - - - 
            

รวมท้ังสิ้น  100,000    100,000     
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรม พัฒนาหองศูนยขอมลู

สถาบันอยุธยาศึกษา 
      100,000  

 คาใชสอย/คาวัสดุ         
 จัดซื้อวัสดตุกแตงหองศูนยขอมลู 

อาทิเชน  
- ช้ันวางหนังสือ  
- ตูลิ้นชัก 
- โตะ/เกาอ้ี 
- กลองเอกสาร 
- วัสดุอ่ืนๆ 
คาสําเนาหนังสือและเอกสารงาน
วิชาการ 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 

1-15 รายการ     50,000  

 คาสําเนาหนังสือและเอกสารงาน
วิชาการ 

  5 ครั้งๆละ 10,000 บาท 50,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 100,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือนและ
คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

กิจกรรม พัฒนาหองศูนยขอมลู
สถาบันอยุธยาศึกษา 

    100,000      100,000 

รวม     100,000      100,000 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142446207601 พัฒนาหองศูนยขอมูล
สถาบันอยุธยาศึกษา 

1070000 2202 5702020100 คาใชสอยและวัสด ุ  100,000   100,000 

           
รวมท้ังสิ้น  100,000   100,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.ศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา ของสถาบันอยุธยาศึกษา กาวไปสูการเปนศูนยคนควาองคความรูทางดานอยุธยาศึกษา

โดยเฉพาะ แกนักศึกษา และคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และตลอดใหเปนท่ียอมรับในแวดวงนักวิชาการดาน
อยุธยาศึกษาของชาติ 

2.สามารถตอบสนองพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา ในดานการศึกษาคนควา และใหบริการทางวิชาการดานอยุธยาศึกษา 
3.เปนการสงเสริมความกาวหนาในการศึกษาคนควาทางวิชาการเก่ียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเปนนคร

ประวัติศาสตรแหงชาติ ท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในฐานะแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของโลก 
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.3  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใชบริการไมนอยกวารอยละ  85  
11.1.2 ผูใชบริการไดรับขอมูลท่ีตองการคนควาไมนอยกวารอยละ  85  
11.1.3 ผูใชบริการสามารถนําขอมูลไปใชจนเกิดประโยชนตองานวิชาการของตนไมนอยกวารอยละ 85  

11.4  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 แบบประเมินผูเขาใชบริการ 
11.2.2 การบันทึกขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายท่ี 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
   นโยบายยอยท่ี 4.4 : ศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ                 พ.ศ. 2555-
2569 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเปนแหลงจดัการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 
  กลยุทธท่ี 6 :  เรงรัดการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของอยุธยาเมืองมรดกใหเมืองมรดกโลกให
มั่นคงแหลายและยั่งยืน 
  กลยุทธท่ี 7 : เปนศูนยกลางความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 

12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  องคประกอบท่ี 1 :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน 
  ตัวบงช้ี 1.1 :    กระบวนการพัฒนาแผน  
  องคประกอบท่ี 6 :  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบงช้ี 6.1 :     ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
  องคประกอบท่ี 7 :  การบรหิารและการจัดการ 
  ตัวบงช้ี 7.4 :     ระบบบริหารความเสี่ยง 
  องคประกอบท่ี 8 :   การเงินและงบประมาณ     
  ตัวบงช้ี 8.1 :      ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  องคประกอบท่ี 9 :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ตัวบงช้ี 9.1 :      ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
  องคประกอบท่ี 6 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ตัวบงช้ี 10 :   การสงเสริมและสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบงช้ี 11 :   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศลิปะและวัฒนธรรม 
 
 
 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดสาํนักงบประมาณ (สงป.) 

- สงป. 28 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 24 โครงการ/กิจกรรม 
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- สงป. 29 จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 3,500 คน 
- สงป. 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการรอยละ 85 
- สงป. 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลารอยละ 85 

12.6  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
12.7 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรอ่ืนๆ (โปรดระบุ 

13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
 
142446207700 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและความรวมมือในการอนุรักษเอกสารโบราณ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
 งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ ................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: อนุรักษ สงเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกเยาวชน และสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 5. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 

6. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
7. โครงการท่ีบรรลผุลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
8. โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:       20,100 บาท  
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:       สถาบันอยุธยาศึกษา 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

วัฒนธรรม เปนการสัง่สมประสบการณ  ความรู  ความสามารถ ภูมิปญญา ท่ีชวยใหมนุษยแตละสังคมอยูรอด สามารถปรับตัว
ใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอมสังคม ซึ่งสามารถสรางความเจริญใหแกสังคมสืบตอกันมา และดํารงชีวิตอยูไดดังท่ีเปนอยูในปจจุบัน  อยางไร
ก็ตามวัฒนธรรมยอมมีการเปลี่ยนแปลง และไมมีกลุมชนใดท่ีจะหยุดยั้งหรือขัดขวางตอการเปลี่ยนแปลงน้ันได จึงจําเปนตองมีการพัฒนา
เพ่ือปรับตัวใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดทามกลางสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง โดยท้ังวัฒนธรรมเกาและวัฒนธรรมใหมจะตองประสาน
สัมพันธและเก้ือกูลกัน จึงจะทําใหสังคมดํารงอยูและดําเนินตอไปอยางมีดุลยภาพ อันจะนํามาซึ่งความเจริญงอกงามและประโยชนสุขของ
สังคมท่ีจะเกิดข้ึน 

บรรพชนในอดีต  มีการบันทึกสรรพวิชาการ  คติความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีชีวิตและการสรางสรรคของผูคนใน
ทองถ่ิน  ลวนแตเปนขอมูลท่ีอยูในเอกสารโบราณท่ีสะทอนถึงภูมิปญญา วิถีชีวิต  ความเช่ือและความศรัทธาของชุมชนน้ันๆ เอกสารโบราณ
จึงถูกจัดลําดับใหเปนเอกสารช้ันตนท่ีมีความสําคัญตอวงวิชาการเปนอยางยิ่ง จึงควรมีการจัดการและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมน้ีอยาง
จริงจัง กอนท่ีจะสูญสลายไปตามกาลเวลา 

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในดานการศึกษา คนควา วิจัย และ
สืบคนขอมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ิน และสิ่งแวดลอม เปนสถานท่ีตั้งของศูนยทองเท่ียว
ทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมท้ังเปนท่ีและเก็บรักษาเอกสารโบราณสวนหน่ึง ซึ่งรวบรวมไดจากการ
ลงสํารวจพ้ืนท่ีในทองถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยไดจากการรับบริจาค  
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อยางไรก็ตามเอกสารโบราณไดแก สมุดไทยและใบลานน้ันเปนวัสดุท่ีทําจากธรรมชาติ ยอมมีการเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา 
ทางสถาบันฯ จึงเห็นสมควรในการจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและความรวมมือในการมรดกทาง
วัฒนธรรมประเภทการอนุรักษเอกสารโบราณ โดยมุงเนนใหบุคลากรในหนวยงาน นักวิชาการ ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
ประชาชนท่ีเขารวมโครงการ ไดมีมีความรูความเขาใจ มีสวนรวมในการอนุรักษและบํารุงรักษาเอกสารโบราณอยางถูกตองตามกระบวนการ
อนุรักษ รวมท้ังเพ่ือใหมีสวนรวมในการพัฒนา สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมท่ีบรรพชนไดสรางสม และสงมอบองคความรูดังกลาวใหกับ
เยาวชนตอไป 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ืออบรมใหความรูแกบุคลากรในหนวยงาน นักวิชาการ ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน และประชาชนท่ีเขารวม
โครงการ ไดมีความรูความเขาใจ มีสวนรวมในการอนุรักษและบํารุงรักษาเอกสารโบราณอยางถูกตองตามกระบวนการอนุรักษ 
 2. เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ประเภทขอมูลเอกสารโบราณอยางเปนระบบ 
 3. เพ่ือสรางจิตสํานึก ในการดูแลรักษาและอนุรักษเอกสารโบราณ 
 4. เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนในภูมิปญญาของชาติ 
 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  20 คน 
2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

a. บุคลากรและผูท่ีเขารวมอบรมมีความรู ความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 85 
b. มีแนวปฏิบัติท่ีดดีานการประกันคณุภาพการศึกษาตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาระหวางสถาบันอยธุยาศึกษา 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1 ดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 31 มีนาคม   2557 
   

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เสนอโครงการ             
2 ขออนุญาต             
3 ประชาสมัพันธโครงการ             
4 ดําเนินโครงการ             
5 ติดตามประเมินผลโครงการ             
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการมรดกทาง

วัฒนธรรมและความรวมมือในการอนุรักษเอกสาร
โบราณ 
 

1 ครั้ง 20,100   1 ครั้ง 21,000     

รวมท้ังสิ้น  20,100    20,100     
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
และความรวมมือในการอนุรักษ
เอกสารโบราณ 

      20,100  

 คาตอบแทน         
 - คาวิทยากร 1 คนๆละ 12 ชม. ๆละ 600 บาท 7,200  
 คาใชสอย         
 - คาอาหารวาง 20 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,000  
 คาวัสดุ         
 - จัดซื้อวัสดุฝกอบรม 1-10 รายการ     10,900  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 20,100  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 
รวม 

เงินเดือนและ
คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมและความรวมมือ
ในการอนุรักษเอกสารโบราณ 

   7,200 12,900      20,100 

รวม    7,200 12,900      20,100 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142446207701 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมและ
ความรวมมือในการ
อนุรักษเอกสารโบราณ 

1070000 2202 5702010100 คาตอบแทน  7,200   7,200 
1070000 2202 5702020100 คาใชสอยและ

วัสด ุ
 12,900   12,900 

รวมท้ังสิ้น  20,100   20,100 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

10.1 บุคลากรในหนวยงาน นักวิชาการ ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน และประชาชนท่ีเขารวมโครงการ มีความรูความ
เขาใจ มีสวนรวมในการอนุรักษและบํารุงรักษาเอกสารโบราณอยางถูกตองตามกระบวนการอนุรักษ 
 10.2 มีการวางแผนในหนวยงาน เพ่ือบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ประเภทขอมูลเอกสารโบราณอยางเปนระบบ 
 10.3 ผูเขารวมโครงการจิตสํานึก ในการดูแลรักษาและอนุรักษเอกสารโบราณ 
 10.4 ผูเขารวมโครงการเกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนในภูมิปญญาของชาติ 
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.5 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการไมนอยกวารอยละ 85  
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการไมนอยกวารอยละ 85  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการไมนอยกวารอยละ 85  

11.6 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลบุคลากรในหนวยงาน นักวิชาการ ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน 

และประชาชนท่ีเขารวมโครงการ 
11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
11.2.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมโครงการท้ังหมด 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายท่ี 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
   นโยบายยอยท่ี 4.4 : ศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเปนแหลงจดัการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 
  กลยุทธท่ี 6 :  เรงรัดการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของอยุธยาเมืองมรดกใหเมืองมรดกโลกให
มั่นคงแหลายและยั่งยืน 
  กลยุทธท่ี 7 : เปนศูนยกลางความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  องคประกอบท่ี 1 :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน 
  ตัวบงช้ี 1.1 :    กระบวนการพัฒนาแผน  
  องคประกอบท่ี 6 :  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบงช้ี 6.1 :     ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
  องคประกอบท่ี 7 :  การบรหิารและการจัดการ 
  ตัวบงช้ี 7.4 :     ระบบบริหารความเสี่ยง 
  องคประกอบท่ี 8 :   การเงินและงบประมาณ     
  ตัวบงช้ี 8.1 :      ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  องคประกอบท่ี 9 :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ตัวบงช้ี 9.1 :      ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพ ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
  องคประกอบท่ี 6 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ตัวบงช้ี 10 :   การสงเสริมและสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบงช้ี 11 :   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศลิปะและวัฒนธรรม 
 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดสาํนักงบประมาณ (สงป.) 

- สงป. 28 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 24 โครงการ/กิจกรรม 
- สงป. 29 จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 3,500 คน 
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- สงป. 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการรอยละ 85 
- สงป. 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลารอยละ 85 

12.6 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
 12.7 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน 6.1 แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
ผลผลิตท่ี 1 ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดองคความรู 
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
142657204700 งานการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงบประมาณ: สงเสริมการวิจยัและพัฒนา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: มีผลงานวิจยัและนวัตกรรมท่ีไดรบัการเผยแพร นําไปใชประโยชน หรือตอยอดในเชิงพาณิชย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของทองถ่ินและประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานวิจยัเพ่ือสรางองคความรู 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการวิจยั 

2. จํานวนโครงการวิจยัท่ีแลวเสร็จ 
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:       231,310.- บาท     
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา    ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

                                                                    น.ส. เกษรา  ศรีวิเชียร 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการท่ีจัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงคของการจัดตั้ง เพ่ือการสนับสนุน สงเสริมการวิจัยของคณาจารย 
และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจัย ใหไดองคความรูในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกดาน รวมถึงการวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ินสนับสนุนการใหบริการวิชาการ การจัดทําหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แกครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และจัดการศึกษาในหลักสูตรท่ีเปนสหวิทยากรแกครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูสนใจท่ัวไป 
 การบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือใหการดําเนินการตามวัตถุประสงคน้ัน มีความจําเปนเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
ใชงบประมาณไปในการจัดซื้อวัสดุสาํนักงาน ซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน ติดตอประสานงานท้ังทางโทรศัพทและทางไปรษณียรวมไปถึง
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การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในดานตาง ๆ เพ่ือตอบสนองเปาประสงคของการปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือใชในการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  เพ่ือใชในการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการสถาบันวิจยัและพัฒนาตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.  เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหมีประสทิธิภาพ 

            4.  เพ่ือสงเสริมใหผูรับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพึงพอพอใจตอระบบการบริหารจดัการและการใหบริการ 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จัดหาวัสดุสํานักงานตามวัตถุประสงคไมนอยกวา 8 ครั้ง 
2 จายคาสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา   12 เดือน 
3 ใชในการสงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การไป

นําเสนอผลงาน ประชุมตามหนังสอืเชิญจากหนวยงานตางๆ ตามพันธกิจ ไมนอยกวา 
13 คน 

 
4 จายเปนคาวัสดุในการจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุมศรีอยุธยา 1 ครั้ง 
5 จัดประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  8 ครั้ง 
6 ประชุมบุคลากร เพ่ือทบทวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร, แผนปฏิบัติราชการ,ทบทวนการปฏิบัติงานใน

แตละเดือน ฯลฯ  
12 ครั้ง 

7 สงบุคลากรเขารวมประชุมวิชาการ/ประชุม/สัมมนา/เผยแพรงานวิจัย Thailand Research Expo 
2014 

1 ครั้ง 

8 จัดประชุมนําเสนอความกาวหนาผลงานวิจัย  8 ครั้ง 
9 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการ 2 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1.  สถาบันวิจัยและพัฒนามีการบริหารจัดการภายในอยางเปนระบบ 
2.2.  ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับบริการในการจัดหาวัสด-ุอุปกรณในการทํางาน 
2.3.  ผูรับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความพึงพอใจตอบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.4.  โครงการ/กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
รอยละการเบิกจายเปนไปตามแผนท่ีกําหนด รอยละ 85 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา   12  เดือน  วันเริ่มตน     1  ตุลาคม  2556  วันสิ้นสุด    30  กันยายน  2557 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดหาวัสดุสํานักงานตามวัตถุประสงค             
2 จายคาสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา               
3 ใชในการสงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการการ
ไปนําเสนอผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญจาก
หนวยงานตางๆ ตามพันธกิจ  
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ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุมศรีอยุธยา 
            

5 จัดประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

            

6 ประชุมบุคลากร เพ่ือทบทวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร, แผนปฏิบัติราชการ,ทบทวนการ
ปฏิบัติงานในแตละเดือน ฯลฯ  

            

7 สงบุคลากรเขารวมประชุมวิชาการ/ประชุม/สัมมนา/
เผยแพรงานวิจยั Thailand Research Expo 2014 

            

8 จัดประชุมนําเสนอความกาวหนาผลงานวิจัย             
9 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการ             



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 566 
 
6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดหาวัสดุสํานักงานตามวัตถุประสงค 8  ครั้ง 48,510 2 10,000 2 15,000 2 15,000 2 8,510 
2 จายคาสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา   12 

เดือน 
10,400 

 
3 2,000 3 3,200 3 3,200 3 2,000 

3 ใชในการสงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การไปนําเสนอผลงาน 
ประชุมตามหนังสือเชิญจากหนวยงานตางๆ ตามพันธกิจ  

13 คน 85,000 3 10,000 4 30,000 3 35,000 3 10,000 

4 จายเปนคาวัสดุในการจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุมศรีอยุธยา 

1  ครั้ง 10,000 - - 1 10,000 - - - - 

5 จัดประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  8  ครั้ง 15,000 1 1,880 3 5,650 2 3,800 2 3,670 
6 ประชุมบุคลากร เพ่ือทบทวนการ 

จัดทําแผนยุทธศาสตร, แผนปฏิบัติราชการ,ทบทวนการ
ปฏิบัติงานในแตละเดือน ฯลฯ  

12 ครั้ง 3,900 3 975 3 975 3 975 3 975 

7 สงบุคลากรเขารวมประชุมวิชาการ/ประชุม/สัมมนา/
เผยแพรงานวิจยั Thailand Research Expo 2014 

1 ครั้ง 49,000 - - - - - - 1 49,000 

8 จัดประชุมนําเสนอความกาวหนาผลงานวิจัย 8 ครั้ง  9,500 - - 3 2,750 3 4,000 2 2,750 
9 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการ 2 ครั้ง - - - 1 - - - 1 - 

รวมท้ังสิ้น 65 231,310 12 24,855 20 67,575 16 61,975 17 76,905 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอ
หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 คาวัสดุสํานักงานตามวัตถุประสงค       48,510  
 คาใชสอย         
 -คาซอมคอมพิวเตอร        3,500  
 -คาซอมปริ้นเตอร       2,500  
 -คาซอมเครื่องถายเอกสาร       2,500  
 -คาซอมเครื่องปรับอากาศ       1,500  
 คาวัสดุ         
 -คาวัสดุสาํนักงาน        30,000  
 -คาถายเอกสาร       8,510  
2 จายคาสาธารณูปโภคของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา   
      10,400  

 คาสาธารณูปโภค         
 -คาโทรศัพท       8,400  
 -คาแสตมป       2,000  
3 คาใชจายในการสงบุคลากรเขารับ

การอบรม พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานการประชุมวิชาการ การ
ไปนําเสนอผลงาน ประชุมตาม
หนังสือเชิญจากหนวยงานตางๆ 
ตามพันธกิจ  

      85,000  

 คาใชสอย         
 -คาลงทะเบียนเขารับการอบรม       16,000  
 -คาเบ้ียเลี้ยง              16,000  
 -คาท่ีพัก       16,000  
 -คาเสื่อมราคารถยนต       5,000  
 -คาทางดวน       5,000  
 -คาเชารถ       16,000  
 -คานํ้ามัน       11,000  
4 คาวัสดุในการจัดนิทรรศการการ

ประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎกลุมศรีอยุธยา 

      10,000  

 คาใชสอย         
 -คาเสื่อมราคา       500  
 -คาทางดวน       200  
 -คานํ้ามัน       2,500  
 คาวัสดุ         
 -คาวัสด ุ       4,800  
 -คาถายเอกสาร       2,000  
5 คาประชุมคณะกรรมการประจํา       15,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอ
หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 คาตอบแทน         
 -คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง ๆ ละ 3 คน  ๆ ละ  500 บาท 12,000  
 คาใชสอย         
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 8 ครั้ง ๆ ละ 15 คน ๆ ละ  25 บาท 3,000  
6 ประชุมบุคลากร เพ่ือทบทวนการ

จัดทําแผนยุทธศาสตร, แผนปฏิบัติ
ราชการ,ทบทวนการปฏิบัติงานใน
แตละเดือน ฯลฯ  

      3,900  

 คาใชสอย         
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 12 ครั้ง ๆ ละ 13 คน ๆ ละ  25 บาท 3,900  
7 คาใชจายในการสงบุคลากรเขารวม

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/
เผยแพรงานวิจัย Thailand 
Research Expo 2013 

      49,000  

 คาใชสอย         
 -คาเบ้ียเลี้ยง        16,000  
 -คาทางดวน       500  
 -คาซอมบํารุงรถ       1,000  
 -คาเชาเหมารถ       17,500  
 -คานํ้ามัน       2,000  
 คาวัสดุ         
 -คาถายเอกสาร       2,000  
 -คาวัสด ุ       10,000  
8 คาจัดประชุมรายงานความกาวหนา

งานวิจัย ทุน วช. คร้ังท่ี 1 ป 57 
      1,000  

 คาใชสอย         
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 500  
 คาวัสดุ         
 - คาถายเอกสาร       500  
9 คาประชุมนําเสนอความกาวหนา

ผลงานวิจัย ทุนกองทุน คร้ังท่ี 1 ป 
57         

      1,250  

 คาใชสอย         
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 750  
 คาวัสดุ         
 - คาถายเอกสาร       500  

10 คาประชุมนําเสนอความกาวหนา
ผลงานวิจัยทุนพลังปญญาทองถิน่
จากคําขวัญประจําอําเภอ  ป 57 
คร้ังท่ี 1 

      1,250  

 คาใชสอย         
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอ
หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 750  
 คาวัสดุ         
 - คาถายเอกสาร       500  

11 คาจัดประชุมรายงานความกาวหนา
งานวิจัย ทุน วช. คร้ังท่ี 2 ป 57 

      1,000  

 คาใชสอย         
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 500  
 คาวัสดุ         
 - คาถายเอกสาร       500  

12 คาประชุมนําเสนอความกาวหนา
ผลงานวิจัย ทุนกองทุน คร้ังท่ี 2 ป 
57         

      1,250  

 คาใชสอย         
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 750  
 คาวัสดุ         
 - คาถายเอกสาร       500  

13 คาประชุมนําเสนอความกาวหนา
ผลงานวิจัยทุนพลังปญญาทองถิน่
จากคําขวัญประจําอําเภอ ป 57 
คร้ังท่ี 2 

      1,250  

 คาใชสอย         
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 750  
 คาวัสดุ         
 - คาถายเอกสาร       500  

14 คาประชุมกําหนดโจทยวิจัยเพ่ือ
ขอรับการสนับสนนุทุนวิจัยจาก 
วช. 

      1,250  

 คาใชสอย         
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 750  
 คาวัสดุ         
 - คาถายเอกสาร       500  

15 คาประชุมกําหนดโจทยวิจัยเพ่ือ
ขอรับการสนับสนนุทุนวิจัยจาก 
วช. 

      1,250  

 คาใชสอย         
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 750  
 คาวัสดุ         
 - คาถายเอกสาร       500  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 231,310  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
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8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

บริหารงานสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

   12,000 208,910 10,400     231,310 

รวม    12,000 208,910 10,400     231,310 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142657204701 งานบริหารจดัการสถาบันวิจัย 1060000 2102 5702010200 ตอบแทน      1,500       4,500       3,000       3,000  12,000 
    1060000 2102 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    20,975     58,725     54,975     74,235  208,910 
    1060000 2102 5702030200 คาสาธารณูปโภค      2,000       3,200       3,200       2,000  10,400 

รวมท้ังสิ้น 24,475 66,425 61,175 79,235 231,310 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูไดรับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับความสะดวกจากการบริการ 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการโดยมีชองทางและวิธีการใหบริการท่ี 
     หลากหลาย 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนามรีะบบและกลไกการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85  
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 85  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย 
11.2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
11.2.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
                    นโยบายท่ี  4  :  สังคมและคุณภาพชีวิต 
       นโยบายยอยท่ี 4.1  :  นโยบายการศึกษา 
       กลยุทธท่ี 1  :  สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยฯ 
       กลยุทธท่ี 3  :  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาของชาติฯ 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
 12.2.1      นโยบายท่ี 2 : สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรูท่ี 
     ตอบสนองความตองการของสังคม นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ  
        ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษา เพ่ือความเขมแข็งทาง วิชาการ 
        กลยุทธท่ี     2  : ขยายและยกระดับคุณภาพการวิจัยเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรม 
                                     และองคความรูท่ีตอบสนองความตองการของสังคม นําไปสูการพัฒนาทองถ่ิน 
                                     และประเทศชาต ิ

 12.2.2      นโยบายท่ี 3 : สนับสนุน รวมมือและขยายการใหบริการทางวิชาการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งเปน 
ท่ีพ่ึงของทองถ่ินและสังคม 

        ยุทธศาสตรท่ี  2 : การเปนแหลงจัดการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 
        กลยุทธท่ี       3 : ขยายการใหบริการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง 
         กลยุทธท่ี       4 : สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในทองถ่ินและสังคม 

 12.2.3      นโยบายท่ี 7 : สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและ 
ตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 

        ยุทธศาสตรท่ี   2 : การเปนแหลงจัดการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม             
กลยุทธท่ี 9 : เรงปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและตอบสนองความตองการ   
ของทองถ่ิน 

 12.2.4      นโยบายท่ี 8 : รวมมือในการพัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย สงเสริม และสืบสาน 
                           โครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

        ยุทธศาสตรท่ี   2 : การเปนแหลงจัดการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 
               กลยุทธท่ี 10 : พัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
                                     แนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกวางขวางและตอเน่ือง 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
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  12.3.1  องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
            ตัวบงช้ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
  12.3.2  องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
            ตัวบงช้ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
            ตัวบงช้ี 4.2 ระบบและกลไกการจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
            ตัวบงช้ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัย 
  12.3.3  องคประกอบท่ี 5  การบรกิารวิชาการแกสังคม 
         ตัวบงช้ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม 
            ตัวบงช้ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
  12.3.4  องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
            ตัวบงช้ี 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
           ตัวบงช้ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู 
            ตัวบงช้ี 7.3 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
          ตัวบงช้ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
  12.3.5  องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
            ตัวบงช้ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  12.3.6  องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
            ตัวบงช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 12.4 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 12.4.1  มาตรฐานท่ี   1  :  ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
    ตัวบงช้ีท่ี      5  : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตพิมพหรือเผยแพร 
    ตัวบงช้ีท่ี      6  : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
    ตัวบงช้ีท่ี      7  : ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

  ตัวบงช้ีท่ี      8  : ผลการนําความรูและประสบการณจากการ 
ใหบริการวิชาการมาใชในการ พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

    ตัวบงช้ีท่ี     9  : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรภายนอก 
 12.4.2  มาตรฐานท่ี  2 : การบริหารจัดการศึกษา 
    ตัวบงช้ีท่ี    12  : การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน 
    ตัวบงช้ีท่ี    13  : การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 
 12.4.3  มาตรฐานท่ี  3  : การประกันคุณภาพภายใน 
    ตัวบงช้ีท่ี    15  : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 
 
 12.5 ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

  12.5.1  มิติท่ี       1  : มิติดานประสิทธิผล 
    ตัวช้ีวัดท่ี   1  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุ 
                                                  เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

   ตัวช้ีวัดท่ี   2  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตาม       
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 12.5.2   มิติท่ี     3 : มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
            ตัวช้ีวัดท่ี  6 : รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 
    ตัวช้ีวัดท่ี  7 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
 

13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142657204800 โครงการสงเสริมและพัฒนานักวิจัยรุนใหม 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงบประมาณ: สงเสริมการวิจยัและพัฒนา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: มีผลงานวิจยัและนวัตกรรมท่ีไดรบัการเผยแพร นําไปใชประโยชน หรือตอยอดในเชิงพาณิชย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของทองถ่ินและประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการวิจยั 

2. จํานวนโครงการวิจยัท่ีแลวเสร็จ 
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 500,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนา  ผูรับผดิชอบ : 1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

                                                            2. หัวหนาสํานักงาน ผูอํานวยการ  
                                                                                สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธะกิจท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลัง
ปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน  มีหนาท่ี ตามมาตรา 8 ในการแสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปน
เลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและภมูิปญญาสากล ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม มีความรักผูกพันตอ
ทองถ่ิน  รวมถึงหนาท่ีในการการผลิตผลงานวิจัย   
 ปจจุบันนักวิจัยรุนใหมยังมีปญหาในเรื่องการเขียนขอเสนอโครงการ การสนับสนุนเงินทุนในการทําขอเสนอ
โครงการ รวบท้ังการนําเสนอ ตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย ดังน้ันสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจัดทําโครงการพัฒนานักวิจัยรุนใหมดาน
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือเพ่ิมปริมาณนักวิจัยใหเพ่ิมข้ึน 
2. วัตถุประสงค 

1. พัฒนาและสงเสรมินักวิจัยรุนใหมในสายวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

2. เพ่ือเพ่ิมจํานวนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. สงเสริมการตีพิมพ เผยแพรผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาต ินานาชาติ วารสารระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล 
TCI  หรือวารสารระดับชาติ นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 
 
3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 ไดนักวิจัยรุนใหมท่ีสามารถทํางานวิจัยและเผยแพรงานวิจัยตามเกณฑท่ีกําหนด 20 คน 
2 ไดโครงการวิจัย 10 โครงการ 
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2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. งานวิจัย 10 โครงการ เปนงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ เปนองคความรูใหม สามารถนําไปพัฒนาตอยอดได 
2.2.   ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ เผยแพรผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ วารสารระดบัชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูล TCI  หรือวารสารระดับชาติ นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. จํานวนโครงการไดตามเปาหมาย 
3.2. การดําเนินงานเสรจ็ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน:    1  ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน   2557 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 บริหารจัดการ             
 1.1 คาวัสด ุ             
 1.2 คาตอบแทนวิทยากรประจาํขอเสนอโครงการ             
 1.3 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ             
2 โครงการพัฒนานักวิจัยสายวิทยาศาสตร             
 - คาตอบแทนนักวิจัยในการดําเนินขอเสนอ

โครงการ สาํหรับหัวหนาโครงการท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกสายวิทยาศาสตร 

            

 - คาวัสด ุ             
3 โครงการพัฒนานักวิจัยสายสังคมศาสตร             
 - คาตอบแทนนักวิจัยในการดําเนินขอเสนอ

โครงการ สาํหรับหัวหนาโครงการท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกสายสงัคมศาสตร 

            

 - คาวัสด ุ             
4 โครงการพัฒนานักวิจัยสายวิทยาศาสตรสําหรับ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
            

 - คาตอบแทนนักวิจัยในการดําเนินขอเสนอ
โครงการ สาํหรับหัวหนาโครงการท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโทสายวิทยาศาสตร 

            

 - คาวัสด ุ             
5 โครงการพัฒนานักวิจัยสายสังคมศาสตรสําหรับ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
            

 - คาตอบแทนนักวิจัยในการดําเนินขอเสนอ
โครงการสําหรบัหัวหนาโครงการท่ีสําเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาสายสังคมศาสตร 

            

 - คาวัสด ุ             
 
 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 575 
 

6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 บริหารจัดการ  120,000         
 1.1 คาวัสด ุ 8 ครั้ง 66,800 2 ครั้ง 10,000 2 ครั้ง 20,000 2 ครั้ง 18,400 2 ครั้ง 18,400 
 1.2 คาตอบแทนวิทยากรประจาํขอเสนอโครงการ 2 ครั้ง 43,200 1 ครั้ง 21,600   1 ครั้ง 21,600   
 1.3 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 10 คน 10,000        10,000 
2 โครงการพัฒนานักวิจัยสายวิทยาศาสตร 2 คน 100,000         
 - คาตอบแทนนักวิจัยในการดําเนินขอเสนอโครงการ  

สําหรับหัวหนาโครงการท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกสายวิทยาศาสตร 

2 คน 10,000        10,000 

 - คาวัสด ุ  90,000  36,000    27,000  27,000 
3 โครงการพัฒนานักวิจัยสายสังคมศาสตร 2 คน 80,000         
 - คาตอบแทนนักวิจัยในการดําเนินขอเสนอโครงการ  

สําหรับหัวหนาโครงการท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกสายสังคมศาสตร 

2 คน 8,000        8,000 

 - คาวัสด ุ  72,000  28,800    21,600  21,600 
4 โครงการพัฒนานักวิจัยสายวิทยาศาสตรสําหรับ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
2 คน 80,000         

 - คาตอบแทนนักวิจัยในการดําเนินขอเสนอโครงการ  
สําหรับหัวหนาโครงการท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทสายวิทยาศาสตร 

2 คน 8,000        8,000 

 - คาวัสด ุ  72,000  28,800    21,600  21,600 
5 โครงการพัฒนานักวิจัยสายสังคมศาสตรสําหรับ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
4 คน 120,000         

 - คาตอบแทนนักวิจัยในการดําเนินขอเสนอโครงการ 
สําหรับหัวหนาโครงการท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ

4 คน 12,000        12,000 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 576 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริญญา 
สายสังคมศาสตร 

 - คาวัสด ุ  108,000  43,200    32,400  32,400 
รวมท้ังสิ้น  500,000  66,800  173,600  135,600  124,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 บริหารจัดการ       120,000  
 1.1 คาวัสด ุ       66,800  
 1.2 คาตอบแทนวิทยากรประจาํขอเสนอโครงการ 6 คน ๆ ละ 12 ช่ัวโมง ๆ ละ  600  บาท 43,200  
 1.3 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 10 คน  ๆ ละ   1 โครงการ ๆ ละ 1,000 บาท 10,000  
2 โครงการพัฒนานักวิจัยสายวิทยาศาสตร 2  คน  ๆ ละ 1 โครงการๆละ 50,000 บาท 100,000  
 - คาตอบแทนนักวิจัยในการดําเนินขอเสนอโครงการ สําหรับหัวหนาโครงการท่ีสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกสายวิทยาศาสตร 
2 คน ๆ ละ 1 โครงการ ๆ ละ  5,000 บาท 10,000  

 - คาวัสด ุ       90,000  
3 โครงการพัฒนานักวิจัยสายสังคมศาสตร 2  คน  ๆ ละ 1 โครงการๆละ 40,000 บาท 80,000  
 - คาตอบแทนนักวิจัยในการดําเนินขอเสนอโครงการ สําหรับหัวหนาโครงการท่ีสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอก สายสังคมศาสตร 
2 คน ๆ ละ 1 โครงการ ๆ ละ 4,000 บาท 8,000  

 - คาวัสด ุ       72,000  
4 โครงการพัฒนานักวิจัยสายวิทยาศาสตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 2  คน ๆ ละ 1 โครงการ ๆ ละ 40,000 บาท 80,000  
 - คาตอบแทนนักวิจัยในการดําเนินขอเสนอโครงการ  

สําหรับหัวหนาโครงการท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท  สายวิทยาศาสตร 
2  คน  ๆ ละ 1 โครงการๆละ 4,000 บาท 8,000  



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 577 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 - คาวัสด ุ       72,000  
5 โครงการพัฒนานักวิจัยสายสังคมศาสตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 4  คน  ๆ ละ 1 โครงการๆละ 30,000 บาท 120,000  
 - คาตอบแทนนักวิจัยในการดําเนินขอเสนอโครงการ 

สําหรับหัวหนาโครงการท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญา 
สายสังคมศาสตร 

4 คน ๆ ละ 1 โครงการ ๆ ละ 3,000 บาท 12,000  

 - คาวัสด ุ       108,000  
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 500,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
8. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ จําแนกตามประเภทงบรายจาย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

1. บริหารจัดการ            
1.1 คาวัสด ุ     66,800       
1.2 คาตอบแทนวิทยากรประจาํ
ขอเสนอโครงการ 

   43,200        

1.3 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ    10,000        
2. โครงการพัฒนานักวิจัยสาย
วิทยาศาสตร 

           

- คาตอบแทนนักวิจัยในการ
ดําเนินขอเสนอโครงการ  
สําหรับหัวหนาโครงการท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกสาย
วิทยาศาสตร 

   10,000        



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 578 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

- คาวัสด ุ     90,000       
3. โครงการพัฒนานักวิจัยสาย
สังคมศาสตร 

           

- คาตอบแทนนักวิจัยในการ
ดําเนินขอเสนอโครงการ  
สําหรับหัวหนาโครงการท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกสาย
สังคมศาสตร 

   8,000        

- คาวัสด ุ     72,000       
4. โครงการพัฒนานักวิจัยสาย
วิทยาศาสตรสําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

           

- คาตอบแทนนักวิจัยในการ
ดําเนินขอเสนอโครงการ  
สําหรับหัวหนาโครงการท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโทสาย
วิทยาศาสตร 

   8,000        

- คาวัสด ุ     72,000       
5. โครงการพัฒนานักวิจัยสาย
สังคมศาสตรสําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

           

- คาตอบแทนนักวิจัยในการ
ดําเนินขอเสนอโครงการ 
สําหรับหัวหนาโครงการท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญา 

   12,000        



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 579 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือนและ

คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คา 
ตอบแทน 

คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

สายสังคมศาสตร 
- คาวัสด ุ     108,000       

รวม    91,200 408,800      500,000 
 
9. แผนการใชจายงบประมาณ (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัส 
การควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142657204801 บริหารจดัการ 1060000 2302 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    10,000     20,000     18,400     18,400  66,800 
    1060000 2302 5702010200 ตอบแทน    21,600       21,600    43,200 
    1060000 2302 5702010200 ตอบแทน          10,000  10,000 

142657204802 การพัฒนานักวิจัยสายวิทยาศาสตร 1060000 2302 5702010200 ตอบแทน          10,000  10,000 
    1060000 2302 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    36,000       27,000     27,000  90,000 

142657204803 การพัฒนานักวิจัยสายสังคมศาสตร 1060000 2302 5702010200 ตอบแทน            8,000  8,000 
    1060000 2302 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    28,800       21,600     21,600  72,000 

142657204804 การพัฒนานักวิจัยสายวิทยาศาสตร
สําหรับผูสาํเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

1060000 2302 5702010200 ตอบแทน            8,000  8,000 

    1060000 2302 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    28,800       21,600     21,600  72,000 
142657204805 การพัฒนานักวิจัยสายสังคมศาสตร

สําหรับผูสาํเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

1060000 2302 5702010200 ตอบแทน          12,000  12,000 

    1060000 2302 5702020200 คาใชสอยและวัสด ุ    43,200       32,400     32,400  108,000 
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รวมท้ังสิ้น 168,400 20,000 142,600 169,000 500,000 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดนักวิจัยรุนใหมในสายวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ไดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3. ไดผลงานวิจัยตีพิมพ เผยแพรผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ วารสารระดับชาติท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI  หรือวารสารระดบัชาติ นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศของสมศ. 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1   เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาด ี
11.1.1    ผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด รอยละ 80 
11.1.2 จํานวนโครงการวิจยัท่ีแลวเสร็จ  รอยละ 80 

 11.1.3    จํานวนโครงการวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร รอยละ 80 
11.2   วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 

11.2.1    บรรลุเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
11.2.2    บรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพตามขอสังเกตของผูทรงคณุวุฒิ 
11.2.3  บรรลเุปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

            11.3   วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.3.1 รายงานความกาวหนาของการวิจยั 
11.3.2 รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ 
11.3.3 แบบตอบรับในการนําเสนอผลงานวิจัย 
11.3.4 การตีพิมพในวารสาร 

12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ยุทธศาสตรท่ี  6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยัและนวัตกรรม 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1  ความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  

 2.2.1   นโยบายท่ี  2. : สงเสริมใหมีการผลิตงานวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรม องคความรู สืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีตอบสนองความตองการของสังคม 
  ยุทธศาสตรท่ี  1. : เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี  2. : ขยายและยกระดับคุณภาพการวิจัยเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรูท่ีตอบสนอง
ความตองการของสังคม นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาต ิ
  กลยุทธท่ี  7. : เปนศูนยกลางความรูดานศลิปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

3. ประเภทโครงการ: 
3.1    โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
        ยุทธศาสตรท่ี 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 

4. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
4.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 4.1.1   นโยบายท่ี  4  :  สังคมและคณุภาพชีวิต 
           นโยบายยอยท่ี 4.1 :  นโยบายการศึกษา 
           กลยุทธท่ี 1 : สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยฯ 
            กลยุทธท่ี 3 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาของชาติฯ 

 4.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา  
 4.2.1   นโยบายท่ี 2 : สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจยัเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรูท่ี 
                                   ตอบสนองความตองการของสังคม นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ   
  ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษา เพ่ือความเขมแข็งทางวิชาการ 
  กลยุทธท่ี     2  : ขยายและยกระดับคุณภาพการวิจัยเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรูท่ี 
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                                   ตอบสนองความตองการของสังคม นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ 
 4.2.2   นโยบายท่ี 3 : สนับสนุน รวมมือและขยายการใหบริการทางวิชาการเพ่ือเสรมิสรางความเขมแข็ง 
                                   เปนท่ีพ่ึงของทองถ่ินและสังคม 
   ยุทธศาสตรท่ี  2 : การเปนแหลงจดัการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 
   กลยุทธท่ี       3 : ขยายการใหบรกิารเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง 
   กลยุทธท่ี       4 : สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในทองถ่ินและสังคม 

 4.2.3   นโยบายท่ี 7 : สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
                        และตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 

  ยุทธศาสตรท่ี   2 : การเปนแหลงจัดการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 
 กลยุทธท่ี  9 : เรงปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและตอบสนองความ 
                                   ตองการของทองถ่ิน 

 4.2.4  นโยบายท่ี 8 : รวมมือในการพัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย สงเสรมิ และสืบสานโครงการอัน 
                       เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ยุทธศาสตรท่ี   2 : การเปนแหลงจัดการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 
 กลยุทธท่ี      10 : พัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย และสบืสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนว 
                          พระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกวางขวางและตอเน่ือง 

      4.3  ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลติของสํานักงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สงป.) 
4.3.1  ผลผลติท่ี 6 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
         ตัวช้ีวัดท่ี 1 จํานวนโครงการวิจัย 
         ตัวช้ีวัดท่ี 2 จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ 

                 4.4   ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
  4.4.1  องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
           ตัวบงช้ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
           ตัวบงช้ี 4.2 ระบบและกลไกการจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
           ตัวบงช้ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

  4.5  ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 
พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร) 
        2.5.1   มิติท่ี     1  : มิติดานประสิทธิผล 

  ตัวช้ีวัดท่ี  1  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตาม 
                        แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
  ตัวช้ีวัดท่ี  2  : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตาม 
                       แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.5.2   มิติท่ี  3 : มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการ 
  ตัวช้ีวัดท่ี  6 : รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 
  ตัวช้ีวัดท่ี  7 : ระดับความสาํเรจ็ของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติ 

  4.6  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 4.6.1   มาตรฐานท่ี   1  :  ผลการจดัการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
  ตัวบงช้ีท่ี      5  : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตพิมพหรอืเผยแพร 
  ตัวบงช้ีท่ี   6  : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
  ตัวบงช้ีท่ี   7  : ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคณุภาพ 
 4.6.2   มาตรฐานท่ี 3  : การประกันคุณภาพภายใน 
  ตัวบงช้ีท่ี   15  : ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
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142657207800 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดนิ  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยัและนวัตกรรม 
แผนงบประมาณ: สงเสริมการวิจยัและพัฒนา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: มีผลงานวิจยัและนวัตกรรมท่ีไดรบัการเผยแพร นําไปใชประโยชน หรือตอยอดในเชิงพาณิชย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของทองถ่ินและประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการวิจยั 

2. จํานวนโครงการวิจยัท่ีแลวเสร็จ 
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 68,690    บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา    ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                                                น.ส. เกษรา  ศรีวิเชียร 
 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการท่ีจัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงคของการจัดตั้ง เพ่ือการสนับสนุน สงเสริมการวิจัยของคณาจารย 
และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนศึกษา วิจัย ใหไดองคความรูในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกดาน รวมถึงการวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ินสนับสนุนการใหบริการวิชาการ การจัดทําหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แกครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และจัดการศึกษาในหลักสูตรท่ีเปนสหวิทยากรแกครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูสนใจท่ัวไป ในการปฏิบัติงานมีความจําเปนท่ีจะตองใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือท่ีสําคัญ แตใน
สภาพความเปนจริงสถาบันวิจัยและพัฒนามีคอมพิวเตอรท่ีจัดซื้อโดยงบประมาณ  การวิจัยของ รศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง มาตั้งแตป 
พ.ศ. 2549 จํานวน 1 เครื่อง และปริ้นเตอร จํานวน 1 เครื่อง ในขณะท่ีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา              
มีจํานวน 8 คน จึงเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันสถาบันวิจัยและพัฒนามีพันธกิจหลักในดานการ
สงเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนการประชุมวิชาการ และนําเสนอผลงานวิจัย การจัดซุมนิทรรศการ การประชุมตางๆ            
ซึ่งจําเปนตองใชวัสดุ ครุภัณฑในการประชาสัมพันธหนวยงาน 

ดังน้ัน เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพตอการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการ
จัดซื้อคอมพิวเตอร  ปริ้นเตอร และ ปายฉากหลังสองมิติ (backdrop) เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธหนวยงาน 
 
2. วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการท่ีมีความจําเปนไวสนับสนุนในดานการใหบริการ 
2.  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพและทันตอเวลา 
3.  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธหนวยงานดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 
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3. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.  เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอรตั้งโตะ 2 เครื่อง 
1.2 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร 1 เครื่อง 
1.3 จัดจางทําปายฉากหลังสองมิติ (backdrop) สําหรับจดันิทรรศการ 1 ชุด 

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
2.    ทําใหงานประชาสัมพันธสถาบันวิจัยและพัฒนามีความนาสนใจมากข้ึน 

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
3.1  รอยละการเบิกจายเปนไปตามแผนท่ีกําหนด รอยละ  85 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลา   12  เดือน  วันเร่ิมตน  1  ตุลาคม  2556  วันสิ้นสุด  30  กันยายน  2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอรตั้งโตะ             
2 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร             
3 จัดจางทําปายฉากหลังสองมิติ (backdrop) 

สําหรับจัดนิทรรศการ 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอรตั้งโตะ 2 เครื่อง 44,000   2 เครื่อง 44,000     
2 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร 1 เครื่อง 9,690   1 เครื่อง 9,690     
3 จัดจางทําปายฉากหลังสองมิติ (backdrop) สําหรับจดั

นิทรรศการ 
1 ชุด 15,000   1 ชุด 15,000     

รวมท้ังสิ้น      68,690     
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 จัดซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอรตั้งโตะ 2 เครื่อง 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 - 44,000  
2 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร 1 เครื่อง 1  เครื่อง ๆ ละ 9,690 - 9,690  
3 จัดจางทําปายฉากหลังสองมิติ 

(backdrop) สําหรับจดั
นิทรรศการ 

1 ชุด 1 ชุด ๆ ละ 15,000  15,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 68,690  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. แผนการใชจายเงิน (จําแนกตามประเภทงบรายจาย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจายอ่ืน 

รวม 
เงินเดือน

และคาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ 
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

จัดซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอรตั้ง
โตะ 

      44,000    44,000 

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร       9,690    9,690 
จัดจางทําปายฉากหลังสองมิติ 
(backdrop) สําหรับจดั
นิทรรศการ 

      15,000    15,000 

            
            

รวม       68,690    68,690 
 
9. แผนการใชจาย (จําแนกตามรายไตรมาส) สําหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หนาท่ี/กิจกรรม 

ชื่อ
กิจกรรม 

รหัสศูนย
ตนทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

142657207801 ครุภณัฑ 1060000 2203 8329001N00 
จัดซื้อครภุัณฑ

คอมพิวเตอรตั้งโตะ 
 44,000   44,000 

142657207802 ครุภณัฑ 1060000 2203 8329002500 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร  9,690   9,690 

142657207803 ครุภณัฑ 1060000 2203 8323038100 

จัดจางทําปายฉากหลัง
สองมิติ (backdrop) 
สําหรับจัดนิทรรศการ 

 15,000   15,000 

       68,690   68,690 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 588 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับสงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการท่ีมีความจําเปนไวสนับสนุนใน 
      ดานการใหบริการมากยิ่งข้ึน 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหเกิด 
      ประสิทธิภาพและทันตอเวลามากยิ่งข้ึน 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับการยอมรับดานงานวิจัยและบริการวิชาการจากหนวยงานภายนอกมากยิ่งข้ึน 

 
11. การประเมินผลการดําเนินงาน 

11.1   เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
11.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
11.2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชดจูากบัญชีวัสด/ุครุภัณฑ  

11.2.2 เปรียบเทียบคุณลักษณะตามท่ีกําหนด  

 
12. การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 12.1.1  นโยบายท่ี  4  :  สังคมและคณุภาพชีวิต 
            นโยบายยอยท่ี 4.1  :  นโยบายการศึกษา 
           กลยุทธท่ี 1  :  สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยฯ 
            กลยุทธท่ี 3  :  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาของชาติฯ 
 12.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2555-2569 

     12.2.1  ความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา  
  12.2.2   นโยบายท่ี  2 : สงเสรมิใหมีการผลิตงานวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรม องคความรู สืบสาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีตอบสนองความตองการของสังคม 
  ยุทธศาสตรท่ี  1 : เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเขมแข็งดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี  2 : ขยายและยกระดับคุณภาพการวิจัยเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรูท่ีตอบสนอง
ความตองการของสังคม นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาต ิ
  กลยุทธท่ี  7 : เปนศูนยกลางความรูดานศลิปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 12.3 ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

  12.3.1  ความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา (สกอ.)  
องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ  
ตัวบงช้ี 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

  12.3.2  ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัตริาชการ ประจําป  

พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร)  

มิติท่ี 1 :  มิติดานประสิทธิผล  

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลเุปาหมายตามแผนปฏิบัต ิ

    ราชการของกระทรวง  

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลเุปาหมายตามแผนปฏิบัต ิ

    ราชการของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

มิติท่ี 3 :      มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  
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ตัวช้ีวัดท่ี 6 : รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน  

ตัวช้ีวัดท่ี 7 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  

 
13. ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 จัดซื้อครภุัณฑ
คอมพิวเตอรตั้งโตะ 

2  เครื่อง 22,000 44,000 มาตรฐานฯ 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

     - มีหนวยจัดเก็บขอมลู (Hard Disk) ชนิด SATA 
หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 
หนวย 

     - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
     คําชี้แจงฯ 
     สําหรับใชในการดาํเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพและทันตอเวลา 
2 จัดซื้อครภุัณฑปริ้น 1 เครื่อง 9,690 9,690 มาตรฐาน ฯ 

 เตอร    มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
     มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอ

นาที 
     มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document 

Feed) 
     เปนอุปกรณท่ีมคีวามสามารถเปน Printer, Copier, 

Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 
     ระบบ Auto On/Off เปดและปดเครื่องอัตโนมตัิ

ชวยประหยัดพลังงาน 
     คําชี้แจงฯ 
     สําหรับใชในการดาํเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพและทันตอเวลา 
3 จัดจางทําปายฉากหลัง

สองมิติ (backdrop) 
สําหรับจัดนิทรรศการ 

1 ชุด 15,000 มาตรฐานฯ 
-  ขนาด Art Work ไมนอยกวา  
 344 (W) x 230 (H) cm 

     -  ขนาดชองไมนอยกวา (3 x 3) 
     -  กระเปาเดินทางมลีอลาก 
     -  โครงสรางอลมูิเนียม 
     คําชี้แจงฯ 
     สําหรับใชในการจดันิทรรศการ การประชาสัมพันธ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
รวม 68,690  
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