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มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
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ก 

 

ค าน า 

 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา ( งบ บ.กศ.)  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดท าขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเป็นแผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

หลักของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555–2558 ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการ

ให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรม

หลัก โดยประกอบด้วย 2 ผลผลิต งบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมทั้งสิน้  82,276,720 บาท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ0E18ยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน และการติดตามประเมินผล 

ต่อไป 

 

 

 

 

 (นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

17 ตุลาคม 2555 
 

 



 
 

ข 

สารบัญ 

หนา้ 

ค าน า ก 

สารบัญ ข 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยเงินค่าบ ารุงการศกึษา (งบ บ.กศ.)  

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2556 

ง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจา่ยเงินค่าบ ารุงการศกึษา (งบ บ.กศ.)  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556 

จ 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศกึษา (งบ บ.กศ.) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556 ฉ 

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต ฌ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 1 

 แผนงาน: สนับสนุนการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 1 

 โครงการ : สนับสนุนค่าใชจ้่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกดิจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 1 

 1. งานจัดการศึกษา 1 

  1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 1 

  1020108 โรงเรียนประถมสาธิต 8 

  1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม 14 

 แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 25 

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์ 25 

 1. งานจัดการศึกษา 25 

 1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 25 

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 83 

 1. งานจัดการศึกษา 83 

  1020000 คณะครุศาสตร์ 83 

  1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 112 

  1040000 คณะวิทยาการจัดการ 168 

 2. งานสนับสนุนการจัดการศกึษา 250 

  1010000 หนว่ยตรวจสอบภายใน 250 

  1010100 ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) 258 

  1010200 ส านักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน) 274 

  1010300 ส านักงานอธิการบดี (กองบริการการศกึษา) 302 

  1010400 ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 332 

  1080000 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 415 

    



 
 

ค 

สารบัญ (ต่อ) 
 แผนงาน: อนุรักษ ์ส่งเสริมและพัฒนาศลิปะและวัฒนธรรม 447 

 ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 447 

 2. งานสนับสนุนการจัดการศกึษา 447 

  1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา 447 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจัยและนวัตกรรม 469 

 แผนงาน: ส่งเสริมและสนับสนุนการวจิัย 469 

 ผลผลิต : ผลงานวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 469 

 2. งานสนับสนุนการจัดการศกึษา 469 

  1060000 สถาบันวจิัยและพัฒนา 469 



 
 

ง 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แผนภูมแิสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการ

ให้บริการหนว่ยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

งบประมาณรายจา่ยเงินค่าบ ารุงการศกึษา (งบ บ.กศ.) งบประมาณรวมท้ังสิ้น 82,2076,720 บาท 
นโยบาย 

ตามแผนบริหาร

ราชการแผ่นดนิ 

1. เร่งดว่นที่จะ

ด าเนนิการในปีแรก 

4. สังคมและคุณภาพชีวติ 

  

ประเด็น 

นโยบายย่อย 

1.15 จัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอร์แท็บ

เล็ตให้แก่โรงเรียน 

4.1 การศึกษา 4.4 ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 4.1 การศึกษา 

    
ยุทธศาสตร์การ

จัดสรรงบประมาณ 

1. การสร้าง

รากฐาน 

การพัฒนาที่สมดุล

สูส่ังคม 

4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติและความเท่าเทียมกันในสังคม 6.การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ

วิจัยและนวัตกรรม 

   
แผนงาน 1.15 สนับสนุน 

เครือ่งคอมพิวเตอร์

พกพาเพื่อ

การศึกษา 

4.1 สนับสนุนการ

จัดการศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน 

4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 4.5 อนุรักษ์ สง่เสริม

และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

6.2 สง่เสริมและ

สนับสนุนการวิจัย 

     
เป้าหมายการ

ให้บริการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

นักเรียนช้ัน

ประถมศกึษาปทีี่ 1 

และมัธยมศึกษาปี

ที่ 1ได้รับเครือ่ง

คอมพิวเตอร์พกพา 

แท็บเล็ตและ 

มีเนื้อหาที่

เหมาะสมตาม

หลักสูตร สง่เสริม

การเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 

ประชาชนได้รับ

โอกาสทาง

การศึกษาข้ัน

พืน้ฐานตามสิทธิที่

ก าหนด 

ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมี

คุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ใน

ระดับสากล 

ประชาชนได้รับ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวติที่

มีมาตรฐาน 

คุณภาพ 

ประชาชนได้รับ

ความรู้ความเขา้ใจ มี

ความตระหนัก  

ร่วมอนุรักษ์และท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

มีผลงานวิจัย และ

นวัตกรรมที่ไดร้ับ

การเผยแพร่ 

น าไปใช้ประโยชน ์

หรือต่อยอด 

ในเชิงพาณิชย์ 

      
เป้าหมายการ

ให้บริการหนว่ยงาน 

 

นักเรียน 

ในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปทีี่ 1 

และมัธยมศึกษาปี

ที่ 1ได้รับเครือ่ง

คอมพิวเตอร์ (แท็บ

เล็ต) และมีเนื้อหา

ที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้อย่าง

เหมาะสมตาม

หลักสูตร 

นักเรียนในสังกัด

มหาวิทยาลัยได้รับ

โอกาสทาง

การศึกษาข้ัน

พืน้ฐานตามสิทธิที่

ก าหนดไว้ 

เพื่อขยายการผลิต

ก าลังคนด้าน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีและ

สาขาที่ขาดแคลน

เพื่อตอบสนองตอ่

ความตอ้งการใน

การพัฒนา

ประเทศ 

เพื่อผลติก าลังคน 

ที่มีคุณภาพตาม

ความตอ้งการของ

ประเทศ 

เพื่อบริการวิชาการ

แก่หนว่ยงาน/

ประชาชนในชุมชน

และสังคมให้มี

ความรู้

ความสามารถใน

การพัฒนาตนเอง

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการแข่งขันของ

ประเทศ 

ปลูกฝังค่านิยมให้

นสิตินักศกึษาและ

ชุมชนในการพัฒนา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และอนุรักษ์ท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

เพื่อวิจัยและ

พัฒนารวมทั้ง

ถ่ายทอดองค์

ความรู้และสร้าง

นวัตกรรมที่น าไปสู่

การพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมของท้องถิ่น

และประเทศ 

       
ผลผลติ โครงการ 

จัดการเรียนการ

สอนโดยใช้

คอมพิวเตอร ์

พกพา 

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยการจัด

การศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน 

ผู้ส าเร็จการศึกษา

ดา้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

ผู้ส าเร็จการศึกษา

ดา้นสังคมศาสตร์ 

ผลงานการ

ให้บริการทาง

วิชาการ 

ผลงานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพื่อ

สร้าง 

องค์ความรู ้

งบประมาณ - 12,108,950 4,055,460 65,212,310 - 400,000 500,000 



จ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณงบประมาณรายจ่ายเงนิค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ผลผลติ โครงการ 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้

คอมพิวเตอร ์

พกพา 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ

จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน

สังคมศาสตร์ 

ผลงานการให้บริการทาง

วิชาการ 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู ้

       
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย - สงป.1 นักเรียนช้ัน

ประถมศกึษาปทีี่ 1 ได้รับ

เครือ่งคอมพิวเตอร์พกพา 

(แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา  

72 คน 

- สงป.2 นักเรียนช้ันมัธยมศกึษา

ปีที่ 1 ได้รับเครือ่งคอมพิวเตอร์

พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อ

การศึกษา 

120 คน 

- สงป.3 นักเรียนในระดับช้ัน

ประถมศกึษาปทีี่ 1 ได้รับ

เครือ่งคอมพิวเตอร์พกพา

(แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพสูงขึ้น  

ร้อยละ 100 

- สงป.4 นักเรียนในระดับช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 1 ได้รับเครือ่ง

คอมพิวเตอร์พกพา(แทบ็เล็ต) 

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

สูงขึ้น  

ร้อยละ 100 

 

 

 

- สงป.5 จ านวนนักเรียน 

ที่ไดร้ับการสนับสนุนตาม

โครงการ  

1,376 คน 

- สงป.6 ผู้ปกครองสามารถ

ลดค่าใช้จา่ย 

ตามรายการที่ไดร้ับ 

การสนับสนุน  

ร้อยละ 100 

- สงป.7 จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 260 คน 

- สงป.8 จ านวนนักศึกษา 

ที่เข้าใหม่ 660 คน 

- สงป.9 จ านวนนักศกึษาคง

อยู่ 2,002 คน 

- สงป.10 ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ได้งานท าหรือศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืน

หลังจากจบ  

ร้อยละ 80 

- สงป.11 ผู้ส าเร็จการศึกษา 

จบการศึกษา 

ตามาตรฐานหลักสูตร  

ร้อยละ 80 

- สงป.12 ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ร้อยละ 80 

- สงป.13 จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา  

526 คน 

- สงป.14 จ านวนนักศึกษา 

ที่เข้าใหม่ 1670 คน 

- สงป.15 จ านวนนักศกึษาคง

อยู่ 6,007 คน 

- สงป.16 ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ได้งานท าหรือศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืน

หลังจากจบ  

ร้อยละ 83 

- สงป.17 ผู้ส าเร็จการศึกษา 

จบการศึกษา 

ตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อย

ละ 86 

- สงป.18 ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ร้อยละ 83 

- สงป.19 จ านวนผู้เข้ารับ

บริการ 2500 คน 

- สงป.20 จ านวนโครงการ/

กิจกรรมบริการวิชาการแก่

สังคม 70 โครงการ/กิจกรรม 

- สงป.21 จ านวนครู/ผู้บริหาร

ที่เข้ารับการพัฒนา 60 คน 

- สงป.22 ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 85 

- สงป.23 ความพึงพอใจของผู้

เขา้รับการพัฒนาและ

หนว่ยงานผู้ใช้ ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา รอ้ย

ละ 85 

- สงป.24 งานบริการวิชาการ

แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่

ก าหนด ร้อยละ 85 

- สงป.25 ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเข้ารับการ

พัฒนาภายในระยะเวลาที่

ก าหนด ร้อยละ 85 

- สงป.26 จ านวนโครงการ/

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  

24  โครงการ/กิจกรรม 

- สงป.27 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม 

ศิลปวัฒนธรรม  

3600 คน 

- สงป.28 โครงการที่บรรลุผล

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 85 

- สงป.29 โครงการ/กิจกรรมที่

แล้วเสร็จตามระยะเวลา  

ร้อยละ 85 

- สงป.30 จ านวนโครงการวิจัย  

12 โครงการ 

- สงป.31 จ านวนโครงการ 

วิจัยที่แลว้เสร็จ  

10 โครงการ 

- สงป.32 จ านวนผลงานวจิัย 

เป็นไปตาม 

มาตรฐานที่ก าหนด  

12 ผลงาน 

- สงป.33 โครงการวิจัยที่แลว้

เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ร้อยละ 85 



ฉ 

 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

งบประมาณรายจา่ยท่ีได้รับจัดสรรรวมท้ังส้ิน 82,276,720 บาท 
 

สรุปงบประมาณรายจ่ายเงนิค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน  รวมทั้งสิ้น (บาท) ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม -  

แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศกึษา -  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวติ และความ

เท่าเทยีมกันในสังคม 

81,776,720 99.39 

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 12,108,950  

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 69,267,770  

แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 400,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวจิัยและ

นวัตกรรม 

500,000 0.61 

แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 500,000  

รวมทั้งส้ิน 82,276,720 100 



 
 

ช 

สรุปงบประมาณรายจ่ายเงนิค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลติ งาน-โครงการ  

หมวดรายจ่าย 

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบรายจ่าย

อื่น 
รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

เงินเดือน 
ค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าตอบ  

แทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าจ้าง

ชั่วคราว 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย

และวสัดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 

ค่า

ครุภัณฑ ์

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกัน

ในสังคม 

- - - 27,723,480 6,756,720 21,359,350 10,528,190 2,393,380 439,680 - 12,467,020 81,776,720  

แผนงาน : สนับสนนุการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน - - -     9,418,920  - 2,465,130   17,000  99,000  - - - 12,108,950  

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบ

การศึกษา 

- - - 9,418,920 - 2,465,130 17,000 99,000 - - - 12,108,950  

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
- - - 

 18,304,560  

      

6,720,720   18,583,820   10,457,590  

     

2,294,380  439,680   -    

  

12,467,020     69,267,770  

 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - - 512,000 2,955,860 30,000 307,600 250,000 - - 4,055,460  

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ -        -    -    18,304,560  6,208,720  15,627,960  10,427,590   1,986,780    189,680  -    12,467,020  65,212,310   

แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม - - - - 36,000 310,400 53,600 - - - - 400,000  

ผลผลิต : ผลงานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม - - - - 36,000 310,400 53,600 - - - - 400,000  

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม - - - - 19,200 163,700 12,000 - - 305,100 - 500,000  

แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย - - - - 19,200 163,700 12,000 - - 305,100 - 500,000  

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ - - - - 19,200 163,700 12,000 - - 305,100 - 500,000  

รวมท้ังสิ้น - - - 27,723,480 6,775,920 21,523,050 10,540,190 2,393,380 439,680 305,100 12,467,020 82,276,720  

 

 

 



 
 

ซ 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

จ าแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย 
 

งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย งบประมาณ  (บาท) ร้อยละ 

งบบุคลากร 28,182,630 34.26 

เงินเดอืน -  

ค่าจ้างประจ า -  

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ -  

ค่าจ้างชั่วคราว 28,182,630 46.96 

งบด าเนนิงาน 38,639,910  

ค่าตอบแทน 6,859,940  

ค่าใชส้อยและวัสด ุ 21,252,780  

ค่าสาธารณูปโภค 10,527,190  

งบลงทุน 2,682,060 3.26 

ค่าครุภัณฑ ์ 2,492,380  

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 189,680  

งบเงินอดุหนุน 305,100 0.37 

งบรายจ่ายอ่ืน 12,467,020 15.15 

รวม 82,276,720 100 



 
 

ฌ 

แผนการใช้จ่ายงบตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวด

รายจ่าย 

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบรายจ่าย

อื่น 
รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

เงินเดือน 
ค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าตอบ 

แทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าจ้าง

ชั่วคราว 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย

และวสัดุ 

ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ ์

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีิตและความเท่า

เทยีมกันในสังคม 

- - - 27,723,480 6,756,720 21,359,350 10,528,190 2,393,380 439,680 - 12,467,020 81,776,720  

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน - - -     9,418,920  - 2,465,130   17,000  99,000  - - - 12,108,950  

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษา 

- - - 9,418,920 - 2,465,130 17,000 99,000 - - - 12,108,950  

1.งานจัดการศึกษา - - -     9,418,920  - 2,465,130   17,000  99,000  -    -    -    12,108,950      -    

1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย    1,477,080  122,420      1,599,500  

132422100100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาช้ันพืน้ฐานระดับปฐมวัย    1,477,080  122,420      1,599,500  

    3,226,800  186,050      3,412,850  

132422100200  งานจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐานระดับประถมศกึษา    3,226,800  186,050      3,412,850  

    4,715,040  2,265,560 17,000 99,000    7,096,600  

132422100300 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศกึษา    4,715,040  2,265,560 17,000 99,000    7,096,600  

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา - - -  18,304,560        6,720,720   18,583,820   10,457,590       2,294,380  439,680   -      12,467,020     69,267,770   

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - - 512,000 2,955,860 30,000 307,600 250,000 - - 4,055,460  

1.งานจัดการจัดการศึกษา - - - - 512,000 2,955,860 30,000 307,600 250,000 - - 4,055,460  

1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - - - 512,000 2,955,860 30,000 307,600 250,000 - - 4,055,460  

132433100400 งานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     124,000 289,000 30,000     443,000  

132433100500 งานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต      892,460      892,460  

132433100600 พัฒนานักศึกษา     170,800 649,640   250,000   1,070,440  

132433100700 พัฒนาบุคลากร     124,800 665,200      790,000  

132433100800 งานพัฒนาการเรียนการสอน     90,000 361,960  307,600    759,560  

132433100900 จัดงานสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2556     2,400 97,600      100,000  

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ -        -    -    18,304,560  6,208,720  15,627,960  10,427,590   1,986,780    189,680  -    12,467,020  65,212,310   

1.งานจัดการจัดการศึกษา - - - - 1,093,880 5,635,940 96,000 528,280 - - - 7,354,100  

1020000 คณะครุศาสตร์ - -  - 288,600 2,462,510 42,000 310,000 - - - 3,103,110  

132434101000 งานส่งเสริมและสนับสนุนการเรยีนการสอน     60,600 617,350 42,000 310,000    1,029,950  

132434101100 งานบริหารจัดการเรียนการสอน      1,370,660      1,370,660  



 
 

ญ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวด

รายจ่าย 

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบรายจ่าย

อื่น 
รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

เงินเดือน 
ค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าตอบ 

แทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าจ้าง

ชั่วคราว 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย

และวสัดุ 

ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ ์

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

132434101200 งานพัฒนานักศกึษาและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ     228,000 172,000      400,000  

132434101300 งานพัฒนาบุคลากร      302,500      302,500  

1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - - - 468,580 1,348,880 30,000 180,280 - - - 2,027,740  

132434101400 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วชิาการ     79,100 170,900      250,000  

132434101500 งานบริหารจัดการศึกษาคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์     91,680 356,410      448,090  

132434101600 งานพัฒนาและบริหารจัดการ คมส.     56,000 204,340 30,000     290,340  

132434101700 พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา     36,000 219,690      255,690  

132434101800 พัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอน คมส.        180,280    180,280  

132434101900 เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์     205,800 347,540      553,340  

132434102000 งานบริหารจัดการศูนย์ภาษา      50,000      50,000  

1040000 คณะวิทยาการจัดการ - - - - 336,700 1,824,550 24,000 38,000 - - - 2,223,250  

132434102100 งานจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา     60,300 164,100      224,400  

132434102200 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา        38,000    38,000  

132434102300 ปรับพืน้ฐานและเพิ่มทักษะด้านภาษา สร้างมาตรฐานวิชาชีพ 

ก้าวสูป่ระชาคมอาเซียน 

    27,000 12,000      39,000  

132434102400 ปรับและเปลี่ยนบุคลกิภาพนักศึกษาในสายงานบริการเชิง

ปฏิบัตกิารเพือ่การประกอบอาชีพ 

    16,800 4,200      21,000  

132434102500 การจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างคณะ

วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยากับสถาบันการศึกษา

ตา่งประเทศ 

    48,000 578,840      626,840  

132434102600 งานการจัดการสหกิจศึกษา     18,000 32,000      50,000  

132434102700 จ้างตดิต้ังสติกเกอร์ฝ้าลวดลาย อาคาร 41      100,000      100,000  

132434102800 งานพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ      244,000      244,000  

132434102900 งานการจัดซือ้วัสดุฝึกปฏิบัตแิละโครงการเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

    7,200 304,695      311,895  

132434103000 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน     149,400 394,715 24,000     568,115  

2.งานสนับสนุนการจัดการศึกษา - - - 18,304,560 5,114,840 9,992,020 10,331,590 1,458,500 189,680 - 12,467,020 57,858,210  

1010000 หน่วยตรวจสอบภายใน     13,600 86,400  20,000    120,000  

132434203100 งานบริหารจัดการหนว่ยตรวจสอบภายใน 

 

    13,600 86,400  20,000    120,000  
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1010100 ส านักงานอธิการบดี กองกลาง - - - 18,304,560 4,193,060 1,866,380 10,284,590 - 189,680 - 11,957,020 46,795,290  

132434203200 การพัฒนาและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ     936,000 64,000      1,000,000  

132434203300 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย    18,304,560 3,257,060 1,802,380 10,284,590  189,680  11,957,020 45,795,290  

1010200 ส านักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน - - - - 65,000 1,275,000 - - - - 510,000 1,850,000  

132434203400 พัฒนาสูส่ากล     65,000 1,275,000      1,340,000  

132434203500 พัฒนาระบบคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556           150,000 150,000  

132434203600 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน           360,000 360,000  

1010300 ส านักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา - - - - 82,800 1,103,300 30,000 14,000 - - - 1,230,100  

132434203700 งานบริหารจัดการเรียนการสอน     15,000 111,000 30,000     156,000  

132434203800 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ        14,000    14,000  

132434203900 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนกองบริการการศึกษา      30,000      30,000  

132434204000 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป     54,000 558,100      612,100  

132434204100 สง่เสริมการบริหารระบบการให้ค าปรึกษาวชิาการ      50,000      50,000  

132434204200 ราชภัฏอยุธยา CSR เพื่อการศึกษา      368,000      368,000  

1010400 ส านักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา - - - - 704,580 2,254,770 17,000 93,500 - - - 3,069,850  

132434204300 งานสง่เสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล     63,140 16,860      80,000  

132434204400 งานบริการหอพักนักศึกษา     80,000 228,200 2,000 47,500    357,700  

132434204500 งานพัฒนากิจการนักศึกษา      139,000 15,000 46,000    200,000  

132434204600 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2556     18,000 332,000      350,000  

132434204700 งานให้ค าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร     96,000 54,000      150,000  

132434204800 งานสง่เสริมกิจกรรมนักศกึษา     447,440 1,334,710      1,782,150  

132434204900 จิตอาสาพัฒนานักศึกษา      150,000      150,000  

1080000 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ - - - - 55,800 3,406,170 - 1,331,000 - - - 4,792,970  

132434205000 งานบริหารจัดการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     31,800 3,059,420  1,331,000    4,422,220  

132434205100 งานพัฒนาบุคลากรส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     14,400 205,600      220,000  

132434205200 งานบริการวิชาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม     9,600 141,150      150,750  

แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม - - - - 36,000 310,400 53,600 - - - - 400,000  

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม - - - - 36,000 310,400 53,600 - - - - 400,000  

2.งานสนับสนุนการจัดการศึกษา - - - - 36,000 310,400 53,600 - - - - 400,000  
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1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา - - - - 36,000 310,400 53,600 - - - - 400,000  

132446205300 งานบริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา     10,000 81,400 53,600     145,000  

132446205400 สร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน      175,000      175,000  

132446205500 พัฒนาครูผู้สอนศิลปะ(ทัศนศิ์ลป)์ในระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน     36,000 44,000      80,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจัยและ

นวัตกรรม 

- - - - 19,200 163,700 12,000 - - 305,100 - 500,000  

แผนงาน : ส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจัย - - - - 19,200 163,700 12,000 - - 305,100 - 500,000  

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองคค์วามรู้ - - - - 19,200 163,700 12,000 - - 305,100 - 500,000  

2.งานสนับสนุนการจัดการศึกษา - - - - 19,200 163,700 12,000 - - 305,100 - 500,000  

1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - 19,200 163,700 12,000 - - 305,100 - 500,000  

132657205600 สนับสนุนทุนเพื่อท างานวิจัยเชิงพืน้ที ่          300,000  300,000  

132657205700 พัฒนาศักยภาพนักวจิัยสายสังคมศาสตร์          5,100  5,100  

132657205800 บริหารงานสถาบันวจิัยและพัฒนา     15,600 167,300 12,000     194,900  

รวมท้ังสิ้น - - - 27,723,480 6,758,520 21,649,350 10,540,190 2,393,380 439,680 305,100 12,467,020 82,276,720  
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

โครงการ : สนับสนุนคา่ใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

1. งานจดัการศึกษา 

1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

132422100100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.1 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ก าหนด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสทิธิที่ก าหนดไว้ 

ผลผลิต: โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ  

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 1,599,500     บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  ผู้รับผดิชอบ : ดร.สุภัทรา    

คงเรือง 

  

หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ให้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน โดยการจัดการศึกษาส าหรับ

เด็กปฐมวัย เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย

และพัฒนาเด็กที่สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เต็มตาม

ศักยภาพและสอดคลอ้งกับพัฒนาการเด็กทัง้ 4 ด้าน 

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เกิดประสิทธิภาพจึงต้องมีการด าเนินการหลาย ๆ ด้านด้วยกัน  ได้แก่  

การด าเนินการจ้างครู  พี่เลี้ยง  คนงานและการจัดซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน  รวมท้ังการ

สนับสนุนการสอนให้บุคลากรและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพ  เพื่อเป็นการส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมท้ังเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  จึงจ าเป็นต้อง

ด าเนนิการตามพันธกิจดังกล่าว ข้าวตน้ 

วัตถุประสงค ์

1. ครู  พี่เลีย้ง คนงาน  ได้รับการสนับสนุนค่าจ้างชั่วคราว   เงนิค่าประกันสังคม และค่าตอบแทนอื่น ๆ 

2. เพื่อสง่เสริม การจัดการศกึษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3. เพื่อให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาข้อมูลทางวิชาการทางการศึกษา

ปฐมวัยส าหรับนักศกึษาโปรแกรมวชิาการศึกษาปฐมวัย 
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เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวน ครูโรงเรียนสาธิต พี่เลี้ยง คนงาน  ที่ไดรั้บการสนับสนุนค่าจา้งชั่วคราว 10 คน 

1.2 จ านวนนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมและส าเร็จการศึกษาตามระดับชั้น 4 ระดับชั้น 

1.3 จ านวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยใชเ้ป็นแหล่งฝึกประสบการณ์

ค้นคว้าวจิัยและพัฒนาข้อมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย 

150 คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

1.1. โรงเรียนมคีรู พี่เลีย้ง คนงาน ที่มปีระสิทธิภาพในการส่งเสริมการจัดการศกึษา  

1.2. นักเรียนปฐมวัยได้รับการสง่เสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา  กจิกรรมการเรียนการสอน รวมท้ัง

พัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน    

1.3. นักศกึษาโปรแกรมวชิาการศึกษาปฐมวัยผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชพี  แหลง่ค้นคว้าวิจัยและพัฒนา

ข้อมูลทางวิชาการทางการศกึษาปฐมวัย 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

3.1 โรงเรียนมคีรู พี่เลีย้ง คนงาน ที่มคีวามรู้ความสามารถ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดปี

การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 

3.2 จ านวนนักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมและส าเร็จการศึกษาตามระดับช้ัน  คิดเป็นร้อยละ 100 

3.3 จ านวนนักศกึษาโปรแกรมวชิาการศึกษาปฐมวัยท่ีใชเ้ป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ ค้นควา้วจิัยและพัฒนา

ข้อมูลทางวิชาการทางการศกึษาปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 100 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา : 12 เดอืน วันเร่ิมตน้ : 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด : 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 เตรยีมการน าเสนอโครงการ             

2 จัดจ้างบุคลากรประจ าโรงเรียน             

3 ด าเนินการ              

4 ประเมินผลการด าเนินงาน             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 กิจกรรมหลักท่ี  1 จัดจ้างบุคลากรประจ า

โรงเรยีนสาธิตปฐมวัย 

12 คร้ัง 3 3 3 3 

 ค่าจา้งชั่วคราวบุคลากร       

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดหาสื่อวัสดุ/อปุกรณ์ 2 คร้ัง  1 1  
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. 

 จัดซือ้สื่อวัสดุ/อุปกรณ์ /เพื่อใชใ้นกิจกรรม       

 พัฒนาการเรียนรู้ ในการจัดการเรียน-สอน       

3 ประเมินผลการด าเนินงาน       

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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 กิจกรรมหลักท่ี  1 จัดจ้างบุคลากรประจ า

โรงเรยีนสาธิตปฐมวัย 

1,551,030     

 1. งบบคุลากร 1,477,080 406,800 406,800 369,270 294,210 

 2.งบด าเนินงาน 73,950 20,360 20,370 18,490 14,730 

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดหาสื่อวสัดุ/อปุกรณ์ 48,470     

 2. งบด าเนินงาน 48,470  24,230 24,240  

 รวมท้ังสิ้น 1,599,500 427,160 451,400 412,000 308,940 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆ ละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 กิจกรรมหลักท่ี  1 จัดจ้างบุคลากร

ประจ าโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

      1,551,030 

 

 

1. งบบุคลากร       1,477,080  

 1.1 ค่าจา้งชั่วคราว        1,184,930  

 - ครูโรงเรียนสาธิต 1 คน ๆ ละ 1 เดือน 12,530 บาท 12,530  

 - ครูโรงเรียนสาธิต 1 คน ๆ ละ 1 เดือน 12,240 บาท 12,240  

 - ครูโรงเรียนสาธิต 1 คน ๆ ละ 12 เดือน 11,920 บาท 143,040  

 - ครูโรงเรียนสาธิต 2 คน ๆ ละ 12 เดือน 11,620 บาท 278,880  

 - ครูโรงเรียนสาธิต 1 คน ๆ ละ 12 เดือน 11,200 บาท 134,400  

 - ครูโรงเรียนสาธิต 1 คน ๆ ละ 12 เดือน 10,950 บาท 131,400  

 - ครูโรงเรียนสาธิต 1 คน ๆ ละ 12 เดือน 10,190 บาท 122,280  

 - ครูโรงเรียนสาธิต 2 คน ๆ ละ 11 เดือน 8,340 บาท 183,480  

 - เจ้าหน้าที่ (ครูพี่เลี้ยง) 1 คน ๆ ละ 12 เดือน 7,290 บาท 87,480  

 - คนงาน 1 คน ๆ ละ 12 เดือน 6,600 บาท 79,200  

 1.2 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว       292,150  

 - ครูโรงเรียนสาธิต 1 คน ๆ ละ 1 เดือน 2,470 บาท 2,470  

 - ครูโรงเรียนสาธิต 1 คน ๆ ละ 1 เดือน 2,760 บาท 2,760  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆ ละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 - ครูโรงเรียนสาธิต 1 คน ๆ ละ 8 เดือน 3,080 บาท 24,640  

 - ครูโรงเรียนสาธิต 2 คน ๆ ละ 8 เดือน 3,380 บาท 54,080  

 - ครูโรงเรียนสาธิต 1 คน ๆ ละ 8 เดือน 3,800 บาท 30,400  

 - ครูโรงเรียนสาธิต 1 คน ๆ ละ 8 เดือน 4,050 บาท 32,400  

 - ครูโรงเรียนสาธิต 1 คน ๆ ละ 8 เดือน 4,810 บาท 38,480  

 - ครูโรงเรียนสาธิต 2 คน ๆ ละ 7 เดือน 6,660 บาท 93,240  

 - เจ้าหน้าที่ (ครูพี่เลี้ยง) 1 คน ๆ ละ 8 เดือน 1,710 บาท 13,680  

2 งบด าเนินงาน       73,950  

  2.1 ค่าใช้สอย       73,950  

 2.1.1ค่าประกันสังคม(เงินเดือน)       59,320  

  - เงินสมทบประกันสงัคม 5% 1 คน ๆ ละ 1 เดือน 5,310 บาท 5,310  

 - เงินสมทบประกันสงัคม 5% 10 คน ๆ ละ 11 เดือน 4,910 บาท 54,010  

 2.1.2ค่าประกันสงัคม(เงินเพิ่มครองชพี)       14,630  

  - เงินสมทบประกันสงัคม 5% 8 คน ๆ ละ 1 เดือน 1,470 บาท 1,470  

 - เงินสมทบประกันสงัคม 5% 8 คน ๆ ละ 711 เดือน 1,880 บาท 13,160  

 กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดหาสื่อวัสดุ/

อุปกรณ์  

      48,470  

2. งบด าเนินงาน         

 2.1 ค่าตอบแทน         

 2.2 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 2  ภาคเรียน 2 คร้ัง 24,235 บาท 48,470  

 -  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์การจัดการเรียน-

สอน 

        

 -  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ส านักงาน         

 -  ค่าวัสดงุานบ้าน-งานครัว         

 (ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)         

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,599,500  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแ

ทน 

ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1.กิจกรรมหลักท่ี  1 จัดจ้าง

บุคลากรประจ าโรงเรียนสาธิต

ปฐมวัย 

 1,477,080   73,950      1,551,030 

2.กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดหาสื่อวัสดุ/

อุปกรณ์ 

    48,470      48,470 

3.ประเมนิผลการด าเนินงาน            

  1,477,080   122,420      1,599,500 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132422100101 จัดจ้างบุคลากร

ประจ าโรงเรียนสาธิต

ปฐมวัย 

1020107 2101 5101010200 เงินเดือนและค่าจา้ง 406,800 406,800 369,270 294,210 

    5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 20,360 20,370 18,490 14,730 

132422100102 จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ์  2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  24,230 24,240  

รวมท้ังสิ้น 427,160 451,400 412,000 308,940 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ครู  พี่เลีย้ง คนงาน  ได้รับการสนับสนุนค่าจ้างชั่วคราว   เงินค่าประกันสังคม และคา่ตอบแทนอ่ืน ๆ 

2. นักเรียนได้รับการสง่เสริม การจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชพี แหล่งคน้ควา้วจิัยและพัฒนาข้อมูลทางวิชาการทางการศกึษาปฐมวัย

ส าหรับ นักศึกษาโปรแกรมวชิาการศึกษาปฐมวัย 

 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1. วัดตามเป้าหมายเชงิปริมาณ 

1) ร้อยละของจ านวนครูโรงเรียนสาธิต พี่เลีย้ง คนงาน ที่ได้รับการสนับสนุนค่าจ้างชั่วคราว 

2) ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมและส าเร็จการศึกษาตามระดับช้ัน   

3) ร้อยละของจ านวนนักศกึษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยใชเ้ป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ 

ค้นควา้วิจัยและพัฒนาข้อมูลทางวชิาการทางการศกึษาปฐมวัย 

1.2. วัดตามเป้าหมายเชงิคุณภาพ 

1) โรงเรียนมคีรู พี่เลีย้ง คนงาน ที่มปีระสิทธิภาพในการส่งเสริมการจัดการศกึษา  

2) นักเรียนปฐมวัยได้รับการสง่เสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา  กจิกรรมการเรียนการสอน 

รวมท้ังพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน    

3) นักศกึษาโปรแกรมวชิาการศึกษาปฐมวัยผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชพี  แหลง่ค้นคว้าวิจัย

และพัฒนาข้อมูลทางวิชาการทางการศกึษาปฐมวัย 

1.3. วัดตามเป้าหมายเชงิเวลา 

1) โรงเรียนมคีรู พี่เลีย้ง คนงาน ที่มคีวามรู้ความสามารถ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ตลอดปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 

2) จ านวนนักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมและส าเร็จการศึกษาตามระดับช้ัน  คิดเป็นร้อยละ 100 

3) จ านวนนักศกึษาโปรแกรมวชิาการศึกษาปฐมวัยท่ีใชเ้ป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ ค้นควา้วจิัย

และพัฒนาข้อมูลทางวิชาการทางการศกึษาปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 100 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 ใชแ้บบสรุปและแบบสอบถามผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 

3.2 ใชแ้บบรายงานสรุปนักเรียนส าเร็จการศึกษา 
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การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี 4.1 : การศึกษา 

นโยบายท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 

 นโยบายย่อยท่ี 4.4 : ศาสนา  ศลิปะและวัฒนธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโบยายท่ี 1 :  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม 

ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษา เพ่ือความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 :  เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสงัคม ทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5 :  จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนตามโครงการ          

ตัวบ่งช้ีท่ี 6 :  ผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้า่ยตามรายการท่ีได้รับการสนับสนุน                   

3. ความพร้อมของโครงการ  ด าเนนิการทันได้ 
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1020108 โรงเรียนประถมสาธติ 

132422100200 งานการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานระดับประถมศกึษา 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทา่เทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน 4.1 สนบัสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ก าหนด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสทิธิที่ก าหนดไว้ 

ผลผลิต: โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ 

2. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุง่เน้นคุณภาพและมมีาตรฐาน 

3. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ไดรั้บการสนับสนุน 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลการ,งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ:  3,412,850  บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ 

               โรงเรียนประถมสาธิต 

ผู้รับผดิชอบ :  ผศ.ศริพร  เหล่าเมือง 

  

หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ในระดับประถมศึกษา (ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 1-6)  เป็นการศึกษาที่มุง่เนน้ทักษะ พื้นฐานดา้นการอ่านการเขียน การคิด

ค านวณ การคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนา

คุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลท้ัง ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้  

คุณธรรม  มจีิตส านกึในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนประถมสาธิต เกิดประสิทธิภาพจึงต้องมีการ

ด าเนินการท้ังการจ้างคณะครูและบุคลากร และการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

ให้กับบุคลากร เพื่อให้ประสิทธิภาพในการท างานและการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้อง

ด าเนนิการตามกิจกรรมดังกลา่ว 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสง่เสริมพัฒนาการรอบด้านของนักเรียนประถมศึกษา 

2. เพื่อสง่เสริมพัฒนาการบุคลากรให้เต็มตามศักยภาพเป้าหมาย 

3. เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชพีส าหรับนักศกึษาคณะครุศาสตร์และยังเป็นโรงเรียนต้นแบบใน

การศึกษาหาความรู้ของโรงเรียนต่าง ๆ 

4. เพื่อให้โอกาสในการศึกษาขั้นพืน้ฐานระดับประถมศึกษากับประชาชนในท้องถิ่น 
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เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1. จ านวนนักเรียนที่คงอยู่   

 1.1 จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1,2,3,4,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 2/2555 427 คน 

 1.2 ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1/2556 เข้าใหม่ 72 คน 

2 ส่งเสรมิพัฒนาบุคลากร 29 คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 นักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตมีพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญา อย่าง

ตอ่เนื่องท าให้เตบิโตเป็นคนดีของสังคมเพิ่มขึ้น 

2.2 บุคลากรโรงเรียนประถมสาธิตมีความรู้ ความสามารถ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพและแสดงเป็นตัวอยา่งได้เพิ่มขึ้น 

2.3 นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธ์ิผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรอย่างมี

มาตรฐานและคุณภาพขัน้ต่ าของมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานตามมาตรฐานหลักสูตร 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

3.1 โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดปี

การศึกษา 

3.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 6 ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1  ตุลาคม  2555 วันสิน้สุด: 30  กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 การบรหิารและจัดการศึกษา              

2 กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาบุคลากร             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต ปรมิาณรวมทั้งสิ้น หน่วยนับ 

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 การบรหิารและจัดการศึกษา  เดือน/คร้ัง 12 คร้ัง 3 3 3 3 

2 กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาบุคลากร คร้ัง 2  1 1  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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 การบรหิารและจัดการศึกษา       

 -ค่าจา้งชั่วคราว 29 อัตรา 3,226,800 1,136,700 1,136,700 806,700 146,700 

 -เงินสมทบประกันสังคม 5% 153,230 38,300 38,300 38,300 38,330 

2 ส่งเสรมิพัฒนาบุคลากร 32,820  20,000 12,820  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,412,850 1,175,000 1,195,000 857,820 185,030 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 การบรหิารและจัดการศึกษา        3,226,800  

1.1 ค่าจา้งชั่วคราว 29 อัตรา         

 - ครูโรงเรียนสาธิต 22 อัตรา 8 เดือน 15,000 บาท 2,640,000  

 - เจ้าหน้าทีธุ่รการ (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 อัตรา 12 เดือน 9,300 บาท 111,600  

 - คนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) 6 อัตรา 12 เดือน 6,600 บาท 475,200  

1.2 ค่าใช้สอย         

 -เงินสมทบประกันสังคม 5% 29 อัตรา 12 เดือน   153,230  

2 ส่งเสรมิพัฒนาบุคลากร 

- ค่าใช้สอย 

       

32,820 

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       3,412,850  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1.งบบุคลากรการบริหาร

และจัดการศึกษา  

โรงเรยีนประถมสาธิต 

เดือน/คร้ัง 

 3,226,800         3,226,800 

เงินสมทบ 5%     153,230      153,230 

2.ส่งเสรมิพัฒนาบคุลากร     32,820      32,820 

รวม  3,226,800   186,050      3,412,850 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132422100201 การบรหิารและจัด

การศึกษา 

1020108 2101 5101010200 เงินเดือนและค่าจา้ง 1,136,700 1,136,700 806,700 146,700 

  1020108 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 38,300 38,300 38,300 38,330 

132422100202 ส่งเสรมิพัฒนา

บุคลากร 

1020108 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  20,000 12,820  

รวมท้ังสิ้น 1,175,000 1,195,000 857,820 185,030 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตมพีัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญา อย่างต่อเนื่องท า

ให้เตบิโตเป็นคนดีของสังคม 

2. บุคลากรโรงเรียนประถมสาธิตมีความรู้ ความสามารถ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

และแสดงเป็นตัวอยา่งได้ 

3. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธ์ิผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรอย่างมีมาตรฐาน

และคุณภาพขั้นต่ าของมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

4. ขยายโอกาสในการศึกษาขั้นพืน้ฐานระดับประถมศึกษากับประชาชนในท้องถิ่น 

5. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์และยังเป็นโรงเรียนต้นแบบใน

การศึกษาหาความรู้ของโรงเรียนต่างๆ 

6. เป็นแหล่งการศกึษาวจิัยทางด้านการศึกษาของคณะครุศาสตร์ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 นักเรียนท่ีเข้าใหม่โรงเรียนประถมสาธิตตามเป้าหมาย 

1.2 นักเรียนท่ีคงอยูข่องโรงเรียนประถมสาธิตตามเป้าหมาย 

1.3 กิจกรรมสง่เสริมพัฒนาการของนักเรียนเต็มตามศักยภาพ 

1.4 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 ใชแ้บบบันทึกข้อมูลจ านวนนักเรียนท่ีเข้าใหม่ คงอยู ่และส าเร็จการศึกษา 

3.2 ใชแ้บบบันทึกข้อมูล และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

3.3 แบบประเมินครูผู้สอนและแบบสอบถามความพอใจในการร่วมกิจกรรมการพัฒนาตามศักยภาพ

และการพัฒนาการเรียนการสอน 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 :  นโยบายสังคมและคุณภาพชวีติ 

นโยบายย่อยท่ี 4.1 : การศึกษา 

นโยบายย่อยท่ี 4.4 : ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 
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2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

ยุทธศาสตร์ :   มุง่พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความตอ้งการของท้องถิ่น 

สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศกึษา 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5 :  จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6 :  ผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้า่ยตามรายการทีได้รับการสนับสนุน 

 

3. ความพร้อมของโครงการ ด าเนินการได้ทันที 
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1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม 

132422100300 งานจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานระดับมธัยมศกึษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม  

แผนงบประมาณ: 4.1  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ก าหนด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสทิธิ์ที่ก าหนดไว้ 

ผลผลิต: โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1.  จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 

2.  ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ไดรั้บการสนับสนุน 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร,  งบด าเนินงาน, งบลงทนุ 

วงเงินงบประมาณ: 7,096,600 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิต (มัธยม) ผู้รับผดิชอบ : ผศ.สุวัฒน์  ทับทิมเจือ 

  

หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  มาตรา 12  

ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ด้วยเหตุนี้โรงเรียนสาธิต  (มัธยม)  สังกัดคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ราชการ  โรงเรียนสาธิต (มัธยม) จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติราชการ  เพื่อวางแผนการด าเนินงาน         

ของโรงเรียนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อแสดงความรับผิดชอบ    

ต่อการบริหารราชการของโรงเรียนสาธิต (มัธยม)  โดยมุ่งเน้นให้การสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน       

ในการศึกษาขั้นพืน้ฐานชว่งช้ันท่ี 3 และ 4 เพื่อประชาชนและนักเรียนได้รับโอกาสทางการศกึษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ  ท่ี

ก าหนดไว้ให้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน 4 พันธกิจ คือ จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพสูง นักเรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เป็นสถานท่ี

ค้นคว้าวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  บริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา  

และเป็นสวัสดิการแก่ บุตร-ธิดา ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     โดยให้ความส าคัญกับ

การสร้างสวัสดิการพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกัน เชน่ การสร้างความมั่นคงด้านรายได้และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่

เยาวชน สร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ  รวมท้ังให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมและ

สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การขยายโอกาสทางการศึกษาให้โอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอย่างมี

คุณภาพและท่ัวถึง สนับสนุนให้เยาวชนได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยจัดจ้างอาจารย์และบุคลากร

ทางการศกึษาท่ีมีความรู้ความสามารถและมีมาตรฐาน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้และเลือกรับ        

สื่อในเชิงสร้างสรรค์ควบคู่กับการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีเหตุผล  มีความพอประมาณ และ             

มีภูมิคุ้มกัน  โดยอาศัยหลักวิชาการ  ความรู้ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  จิตส านึกและ         

การแสดงออกท่ีดงีาม  มคีวามรับผิดชอบตอ่สังคม  เสริมสร้างสุขภาพ  การป้องกันโรค     การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ด้านสุขภาพ   การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด   และสร้างโอกาส      ให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น  มีการ

พัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในลักษณะยั่งยืน ผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้่ายตามตามสิทธ์ิท่ีก าหนดไว้  โดยมีกลไก

ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้การสนับสนุน 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชัน้ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 

2. เพื่อผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้่ายตามรายการท่ีได้รับการสนับสนุน 

3. เพื่อนักเรียนมวีัสดุ  อุปกรณ ์ สื่อการเรียนการสอน และครุภัณฑท่ี์เพยีงพอต่อการเรียนการสอน 

4. เพื่อให้นักเรียนม ีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านยิม  จิตส านกึและการแสดงออกท่ีดงีาม มีความรับผิดชอบ

ตอ่สังคม    

5. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ  การป้องกันโรค  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดา้นสุขภาพ  การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

6. เพื่อให้โรงเรียนมคีวามเข้มแข็งทางด้านวชิาการโดยจัดจ้างบุคลากรทางการศกึษาท่ีมีความรู้

ความสามารถและมีมาตรฐาน 

7. เพื่อให้นักเรียนส าเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบการศึกษา 

8. เพื่อให้นักเรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

9. เพื่อโรงเรียนมผีู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพสงูขึน้ 

10. เพื่อโรงเรียนมผีู้บริหารและบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึน้และได้มาตรฐาน 

 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 6 ระดับชั้น 

1.2 ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ไดรั้บการสนับสนุน 6 ระดับชั้น 

1.3 นักเรียนส าเร็จการศึกษาและจบหลกัสูตร 2 ระดับชั้น 

1.4 นักเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอน  และครุภัณฑ์ที่เพียงพอตอ่การเรียนการ

สอน 

300 ชิน้ 

1.8 ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสงูขึน้ 33 คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 100 

2.2 ผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้า่ยตามรายการท่ีได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100 

2.3 นักเรียนมคีุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านกึและการแสดงออกที่ดีงาม มคีวามรับผิดชอบตอ่

สังคม ร้อยละ  80 

2.4 โรงเรียนมคีวามเข้มแข็งทางด้านวชิาการร้อยละ 90 

2.5 โรงเรียนมผีู้บริหารและบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึน้และได้มาตรฐาน ร้อยละ 80 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

3.1 นักเรียนส าเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืน หลังจากจบการศึกษา 

3.2 นักเรียนส าเร็จการศึกษาและจบหลักสูตรตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

3.3 ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึน้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตค. 55 วันสิน้สุด: 30 กย. 56 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 ประชุมผู้บริหารพิจารณาโครงการ             

2 เสนอโครงการ             

3 กิจกรรมบรหิารจัดการ             

4 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 ประชุมผู้บริหารพิจารณาโครงการ 1 คร้ัง 1    

2 เสนอโครงการ 1 คร้ัง 1    

3 กิจกรรมท่ี 1  บรหิารจัดการ       

 งบบุคลากร       

3.1 จัดจ้างบุคลากรประจ าโรงเรียนสาธิต 29/1 อัตรา/

เดือน 

29/1 29/1 29/1 29/1 

 งบด าเนินงาน       

3.2 จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอนและ

ครุภัณฑ ์

300 ชิน้ 50 100 100 50 

3.3 จัดหาค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ  12 คร้ัง 3 3 3 3 

 งบลงทุน       

3.4 จัดหาครุภัณฑ ์ 1 คร้ัง  1   

4 กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร        

4.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทาง

การศึกษากับตา่งประเทศ 

1 คร้ัง 1    

4.2 กิจกรรม อบรม สัมมนา ศกึษาดงูาน

ภายในประเทศ 

1 คร้ัง  1   
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต ปรมิาณรวมทั้งสิ้น 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมท่ี 1 บริหารจัดการ 6,987,700     

 งบบุคลากร 4,715,040     

1.1 ค่าจา้งชั่วคราวบุคลากรประจ าโรงเรียนสาธิต  1,013,460 1,013,460 1,013,460 1,013,460 

1.2 ค่าครองชีพวุฒปิรญิญาตร ี  162,240 162,240 162,240 162,240 

1.3 ค่าครองชีพวุฒติ่ ากว่าปริญญาตร ี  3,060 3,060 3,060 3,060 

 งบด าเนินงาน 2,173,660     

1.4 ค่าประกันสงัคม 5%  52,500 52,500 52,500 52,500 

1.5 จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้สอย  500,000 520,000 520,000 406,660 

1.6 จัดค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ   3,300 4,570 4,570 4,560 

 งบลงทุน 99,000     

1.7 จัดหาครุภัณฑ์   1  รายการ 99,000 - 99,000 - - 

2 กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  108,900     

2.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทาง

การศึกษาประเทศญีปุ่่น 

 48,700    

2.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร อบรม สัมมนา ศึกษาดู

งานภายในประเทศ 

  60,200   

รวมท้ังสิ้น 7,096,600 1,783,260 1,915,030 1,755,830 1,642,480 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมท่ี 1 บริหารจัดการ       6,987,700  

1.1 งบบุคลากร       4,715,040  

 1) ค่าจ้างชั่วคราวครูโรงเรยีนสาธติ (23)      4,146,960  

 -  ครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) 1 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 15,580 บาท 186,960  

 -  ครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) 1 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 14,330 บาท 171,900  

 -  ครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) 1 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 14,210 บาท 170,520  

 -  ครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) 1 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 14,200 บาท 170,400  

 -  ครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) 1 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 13,250 บาท 159,000  

 -  ครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) 1 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 12,850 บาท 154,200  

 -  ครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) 1 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 12,670 บาท 152,040  

 -  ครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) 1 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 12,050 บาท 144,600  

 -  ครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) 1 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 12,420 บาท 298,080  

 -  ครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) 2 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 12,520 บาท 300,480  

 -  ครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) 2 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 12,370 บาท 148,440  

 -  ครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) 1 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 11,910 บาท 142,920  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 -  ครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) 1 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 12,310 บาท 147,720  

 -  ครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) 1 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 12,260 บาท 147,120  

 -  ครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) 1 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 12,580 บาท 150,960  

 -  ครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) 1 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 11,950 บาท 143,400  

 -  ครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) 2 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 12,030 บาท 288,720  

 -  ครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) 1 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 12,030 บาท 144,360  

 -  ครูจ้างใหม่ทดแทนอัตราเดิม  

(แนะแนว 1,อังกฤษ 1 ) 

2 คน ๆละ 12 เดือน ๆละ 11,680 บาท 280,320  

 - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราววุฒิ ป.ตรี 23 คน  ๆละ 12 เดือน   648,960  

 2) ค่าจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าท่ีประจ า

ตามสัญญา 

(6)      568,080  

 - เจ้าหน้าที่ (วฒุิ ปวส.) 1 คน ๆละ 12 เดือน ๆ ละ 9,770 บาท 117,240  

 - เจ้าหน้าที่ (วฒุิ ปวช.) 1 คน ๆละ 12 เดือน ๆ ละ 7,980 บาท 95,760  

 - คนงาน 1 คน ๆละ 12 เดือน 7,330 บาท 87,960  

 - คนงาน 1 คน ๆละ 12 เดือน 7,200 บาท 87,120  

 - คนงาน 1 คน ๆละ 12 เดือน 7,050 บาท 84,600  

 - คนงาน 1 คน ๆละ 12 เดือน 6,930 บาท 83,160  

 - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราววุฒิต่ า

กว่า ป.ตรี 

1 คน ๆละ 12 เดือน   12,240  

1.2 งบด าเนินงาน            2,173,660  

1.2.1 ค่าวัสดุ       1,446,660  

 - เอกสารต ารา วารสาร นวนิยาย และ

หนังสือพมิพ ์

      200,000  

 - วัสดุส านกังาน       856,660  

 - วัสดุงานบ้านงานครัว       300,000  

 - วัสดุเวชภัณฑห์้องพยาบาลและยา       70,000  

 - วัสดุวิทยาศาสตร์       20,000  

1.2.2 ค่าใช้สอย       710,000  

 - ประกันสังคม 5% 29 คน ๆละ 12 เดือน   210,000  

 - วัสดุน้ ามันเชือ้เพลง เบี้ยเลี้ยงไป

ราชการและรถส่วนตัวไปราชการ 

      200,000  

 - ค่าวัสดซุ่อมแซมครุภัณฑ ์       100,000  

 - ค่าวัสดซุ่อมแซมสิ่งก่อสรา้ง อาคาร

สถานที ่

      200,000  

1.2.3 ค่าสาธารณูปโภค       17,000  

 - ค่าโทรศัพท์และไปรษณียภัณฑ ์       17,000  

1.3 งบลงทุน       99,000  

1.3.1 จัดซื้อครุภัณฑ์       99,000  

 -  เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 1 รายการ 1  เคร่ือง 99,000 บาท 99,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

2 กิจกรรมท่ี  2   พัฒนาบุคลากร        108,900  

2.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ทางการศึกษาประเทศญ่ีปุ่น 

      48,700  

 -  ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 คน 7 วัน 2,100 บาท 14,700  

 -  ค่าพาหนะ 1 คน 2 คร้ัง 15,000 บาท 30,000  

 -  ค่าวัสดุน้ ามันเชือ้เพลงิ 1 คน 2 คร้ัง 2,000 บาท 4,000  

2.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  อบรม  

สัมมนา  ศึกษาดูงานภายในประเทศ 

      60,200  

 -  ค่าเบี้ยเลี้ยง 30 คน 2 วัน 240 บาท 14,400  

 -  ค่าที่พกั  15 ห้อง 2 วัน 500 บาท 15,000  

 -  ค่าอาหาร 30 คน 6 มือ้ 60 บาท 10,800  

 -  ค่าพาหนะเหมาจ่าย 30 คน 1 คร้ัง 20,000 บาท 20,000  

            รวมท้ังสิ้น       7,096,600  

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ       
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

 

ค่า

สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 

 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

กิจกรรมท่ี 1 บรหิารจัดการ - 4,715,040 - - 2,156,660 17,000 99,000 - - - 6,987,700 

กิจกรรมท่ี  2 

  พัฒนาบุคลากร อบรม     

  สัมมนา  ศึกษาดูงาน   

  ทั้งภายในประเทศ   และ 

  ภายนอกประเทศ 

- - - - 108,900 - - - - - 108,900 

รวม - 4,715,040 - - 2,265,560 17,000 99,000 - - - 7,096,600 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132422100301 บรหิารจัดการ 1020109 2101 5101010200 เงินเดือนและค่าจา้ง 1,178,760 1,178,760 1,178,760 1,178,760 

132422100301 บรหิารจัดการ 1020109 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 552,500 572,500 572,500 459,160 

132422100301 บรหิารจัดการ 1020109 2102 5102030200 ค่าสาธารณูปโภค 3,300 4,570 4,570 4,560 

132422100301 บรหิารจัดการ 1020109 2603 8320019500 เคร่ืองถ่ายเอกสาร  99,000   

132422100302 กิจกรรมพัฒนา

บุคลากร อบรม

สัมมนาฯ 

1020109 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 48,700 60,200   

รวมท้ังสิ้น 1,783,260 1,915,030 1,755,830 1,642,480 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการทุระดับช้ันตลอดปีการศึกษา 

2. ผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้า่ยตามรายการท่ีได้รับการสนับสนุน 

3. นักเรียนส าเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืน หลังจากจบการศึกษา 

4. นักเรียนจบหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

5. นักเรียนมคีุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านกึและการแสดงออกที่ดีงาม มคีวามรับผิดชอบตอ่สังคม 

6. นักเรียนมพีัฒนาการด้านการเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดา้นสุขภาพ  

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดปีการศึกษา 

7. นักเรียนมวีัสดุ  อุปกรณ ์ สื่อการเรียนการสอน  และครุภัณฑ์  ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

ท่ีเพยีงพอ 

8. โรงเรียนมผีู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

9. โรงเรียนมผีู้บริหารและบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงและมมีาตรฐาน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

3.1 นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 6 ระดับช้ัน 

3.2 ผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้า่ยตามรายการท่ีได้รับการสนับสนุน  6 ระดับชัน้ 

3.3 นักเรียนส าเร็จการศึกษาและจบหลักสูตร 2 ระดับช้ัน 

3.4 นักเรียนมวีัสดุ  อุปกรณ ์ สื่อการเรียนการสอน  และครุภัณฑ์ท่ีเพยีงพอต่อการเรียนการสอน 

300 ชิ้น 

3.5 ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึน้ 33 คน 

3.6 นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 100 

3.7 ผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้า่ยตามรายการท่ีได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100 

3.8 นักเรียนมคีุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านกึและการแสดงออกที่ดีงาม มคีวามรับผิดชอบตอ่

สังคม ร้อยละ 80 

3.9 โรงเรียนมคีวามเข้มแข็งทางด้านวชิาการร้อยละ 90 

3.10 โรงเรียนมผีู้บริหารและบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึน้และได้มาตรฐาน ร้อยละ 80 

3.11 นักเรียนส าเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืน หลังจากจบการศึกษา 

3.12 นักเรียนส าเร็จการศึกษาและจบหลักสูตรตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

3.13 ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึน้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 ส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลจ านวนนักเรียนท่ีเข้าใหม่ คงอยู่ และนักเรียนท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
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3.2 ส ารวจข้อมูลจากแบบแจ้งความจ านงของผู้ปกครองตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมคีุณภาพ 

3.3 ส ารวจข้อมูลจากฝ่ายแนะแนวการศึกษา 

3.4 ส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน 

3.5 ส ารวจข้อมูลจากการจัดกจิกรรม คุณธรรม จริยธรรม 

3.6 ส ารวจข้อมูลจากผลการตรวจสุขภาพประจ า 

3.7 ส ารวจข้อมูลจากแบบรายงานผลการใช้จา่ยเงิน 

3.8 ส ารวจข้อมูลจากรายงานผลการอบรม สัมมนา ศกึษาดูงาน ท้ังภายในและตา่งประเทศ 

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

นโยบายย่อยท่ี 4.1 การสนับสนุนการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2555-2558 

นโบยายท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานและ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติ รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ.2556  (สงป.) 

ตัวช้ีวัดท่ี  5 จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนตามโครงการ  720  คน 

ตัวช้ีวัดท่ี  6 ผู้ปกครองสามารถลดคา่ใชจ้า่ยตามรายการท่ีได้รับการสนับสนุน รอ้ยละ 100    

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.) 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชนต์อ่สังคม 

องคป์ระกอบท่ี 8 :  การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตกิาร 

ประจ าป ี พ.ศ. 2556  (ก.พ.ร.) 

มติท่ีิ 1 มติดิ้านประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม

แผนปฏิบัตริาชการของกระทรวง 

มติท่ีิ 3  มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน   

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ด้านท่ี 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ผลการน าควมรู้และประสบการณจ์ากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 

มาตรฐานท่ี 2 การบริหารจัดการศึกษา 

ด้านท่ี 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 13  การปฏบัิตติามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 

2.7 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 

ตัวบ่งช้ีท่ี  8 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าด้านการจดัการเรียน 

การสอน 

ตัวบ่งชีท่ี้  9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชพี 

อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

 

3. ความพร้อมของโครงการ   สามารถด าเนนิการได้ทันที 
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รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 

ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

     มาตราฐานฯ 

1 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 เคร่ือง 99,000 99,000 - ความเร็วในการถ่ายและพมิพ์เอกสาร 

            ขาวด าและสีไม่น้อยกว่า 20 หนา้/นาที 

     - มีชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัต ิ

     - หน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 768 MB 

     - ถาดกระดาษบรรจ ุPaper Tray  

                 ไม่น้อยกว่า 2x500  Bypass Tray  

     ไม่น้อยกว่า 1x100 

     - พร้อมตู้รองเคร่ือง 

     - รับประกันไม่น้อยกว่า  1 ป ี

     - ใชเ้วลาอุ่นเคร่ืองไม่เกิน 25 วินาท ี

     - สามารถรองรับต้นฉบับไดสู้งสุดขนาด  

            ไม่น้อยกว่า A3 

     ค าชี้แจงฯ 

รวม 99,000  

 



25 

  

แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศกึษา 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. งานจดัการศึกษา 

1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

132433100400 งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 
2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 443,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : ผู้รับผดิชอบ : 

  

หลักการและเหตุผล 

ตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจใน

การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา 

การปฏรูิปการศึกษา และความตอ้งการของสังคมและท้องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยท่ีีมีคุณภาพในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการจัดการศกึษา 

การบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ตามวัตถุประสงค์และภาระหน้า ท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและท้องถิ่น  

ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับ

การจัดการศกึษา 

ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์มีภารกิจในการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาใน 13 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัย สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
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จากภารกิจดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดการศึกษา เพื่อ

ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ  ในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนด้านวิชาการแก่นักศึกษา และคณาจารย์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมี

คุณภาพเพิ่มมากขึน้ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้มวีัสดุ อุปกรณท่ี์จ าเป็นและเหมาะสมในการด าเนนิงานและสนับสนุนการเรียนการสอน 

2. เพื่อให้การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมประชุมพิจารณาและเสนอแนะการบริหารงานของคณะ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 ซือ้วัสดุส าหรับการบรหิารจัดการ 30 รายการ 

1.2 ซ่อมแซมครุภัณฑแ์ละจ้างเหมาบรกิาร 9 รายการ 

1.3 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 10 คร้ัง 

1.4 ช าระค่าสาธารณูปโภค 12 คร้ัง 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 มกีารประชุมคณะกรรมการประจ าคณะตามก าหนด  

2.2 มวีัสด ุและครุภัณฑ์ในสภาพดี พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 

2.3 นักศกึษา คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมคีวามพงึพอใจไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80  

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

สามารถด าเนนิการด้านการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้แลว้เสร็จใน 2ภาคเรียน  

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา 12 เดอืน วันเร่ิมตน้ 1 ตุลาคม 2555 วันสิ้นสุด 30 กนัยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 ซือ้วัสดุส าหรับการบรหิารจัดการ             

2 ซ่อมแซมครุภัณฑแ์ละจ้างเหมาบรกิาร             

3 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ             

4 ด าเนินการซือ้จ้างและเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค             
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 ด าเนินการซือ้วัสด ุ 30 รายการ  20 10  

2 ซ่อมแซมครุภัณฑแ์ละจ้างเหมาบรกิาร 9 รายการ 1 3 3 2 

3 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 10 คร้ัง 2 3 3 2 

4 ช าระค่าสาธารณูปโภค 12 คร้ัง 1 4 4 3 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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 ซือ้วัสดุส าหรับการบรหิารจัดการ 99,000  60,000 39,000  

2 ซ่อมแซมครุภัณฑแ์ละจ้างเหมาบรกิาร 190,000 30,000 60,000 60,000 40,000 

3 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 124,000 24,800 37,200 37,200 24,800 

4 ช าระค่าสาธารณูปโภค 30,000 10,500 4,500 4,500 10,500 

 รวมทั้งสิ้น 443,000 65,300 161,700 140,700 75,300 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมที่ 1 วัสดสุ าหรับการบรหิาร

จัดการ 

      99,000  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดสุ านักงาน, วัสดุเกษตร, วัสดุ

งานบ้านงานครัว และวัสดคุอมพิวเตอร์ 

วัสดุอื่นๆ 

30 รายการ      99,000  

2 กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์และจา้ง

เหมาบรกิาร 

9 รายการ     190,000  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจา้งเหมาบรกิาร  4 คร้ังๆละ 1 รายการ   90,000  

 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์ 5 คร้ังๆละ 1 รายการ   100,000  

3 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

        

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะ,ค่าพาหนะผู้ทรงคุณวุฒ ิ

10 คร้ัง ๆ ละ   12,400 บาท 124,000  

4 กิจกรรมที่ 4 ช าระค่าสาธารณูปโภค       30,000  

 ค่าสาธารณูปโภค         
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 - ค่าโทรศัพท ์       16,000  

 - ค่าแสตมป์/ค่าส่งไปรษณย์ี        1 4,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       443,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

ซือ้วัสดุส าหรับการบรหิาร

จัดการ 

    99,000      99,000 

ซ่อมแซมครุภัณฑแ์ละจ้าง

เหมาบรกิาร 

    190,000      190,000 

จัดประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

   124,000       124,000 

ช าระค่าสาธารณูปโภค      30,000     30,000 

รวม    124,000 289,000 30,000     443,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132433100401 ซือ้วัสดุส าหรับการ

บรหิารจัดการ 

1050000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  60,000 39,000  

132433100402 ซ่อมแซมครุภัณฑแ์ละ

จ้างเหมาบรกิาร 

1050000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 30,000 60,000 60,000 40,000 

132433100403 จัดประชุม

คณะกรรมการประจ า

คณะ 

 

1050000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน 24,800 37,200 37,200 24,800 
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132433100404 ช าระค่า

สาธารณูปโภค 

1050000 2202 5102030200 ค่าสาธารณูปโภค 10,500 4,500 4,500 10,500 

รวมท้ังสิ้น 65,300 161,700 140,700 75,300 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. คณาจารย์ นักศกึษา และบุคลากรมีความพึงพอใจในการให้บริการของคณะเพ่ิมมากขึ้น 

2. การบริหารและการจัดการของคณะวิทยาศาสตร์เป็นไปอย างมปีระสิทธิภาพ  

3. มวีัสดุอุปกรณเ์พยีงพอในงานบริหารงานคณะ  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 มวีัสดุ และครุภัณฑ์ท่ีพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอน  

1.2 จ านวนวัสดุ และอุปกรณใ์นการปฏบัิตงิานของคณะ  

1.3 มกีารจ่ายคา่สาธารณูปโภคตรงตามเวลา  

1.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยขน์จากกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ 

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2555-2558 

นโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของ

สังคมท้องถิน่และประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนาความเป็น

เลิศทางวิชาการตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มให้เหมาะกับบรรยากาศ

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 
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2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม ค ารับรองการปฏบัิติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

มติท่ีิ 1 มติดิ้านประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 มาตรฐานดา้นคุณภาพบัณฑิต 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระ 

ภายใน 1 ปี 

มติท่ีิ2 มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

สกอ. 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมท่ีจัดให้กับนักศกึษา 

สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านขอ้มูลข่าวสาร 

สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 

3. ความพร้อมของโครงการ  ด าเนนิการได้ทันที 
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132433100500 งานจัดการศกึษาและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 892,460 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ผู้รับผดิชอบ : 

รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 

  

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและ

ท้องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ี

สอดคลอ้งกับการจัดการศกึษา 

จากภารกจิดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อด าเนินงาน

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณาจารย์ ให้

บรรลุวัตถุประสงค์และมคีุณภาพเพิ่มมากขึน้ การสอนในรายวชิาต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีลักษณะจะเป็นวชิาท่ีเป็นเนื้อหาการเรียนรู้ นอกจากจะได้จากการสอนทฤษฎีแล้ว จ าเป็นต้องฝึกปฏิบัติ

จากเคร่ืองมือ อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และเกิดทักษะในการ

เรียนรู้ จนสามารถน าไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจ าวันและในการท างานได้ นอกจากนี้นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์

วชิาชีพเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการท างานก่อนการจบการศกึษา และออกไปปฏบัิตงิานจรงิ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาและมีระบบการด าเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงขึน้ 

2. เพื่อให้การจัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝึกประสบการณว์ชิาชีพก่อนออกไปปฏบัิตงิาน 
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4. เพื่อให้มอีาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามจ านวน และสามารถด าเนนิการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้

สามารถเปิดรับนักศกึษาได้ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1 ซือ้วัสดุส าหรับฝึกปฏิบัติ วัสดุฝกึประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

วัสดุการเรียนการสอน 

150 รายการ 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

การด าเนนิการส าเร็จได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 1 เดอืน วันเร่ิมตน้: ตุลาคม  2555  วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 ซือ้วัสดุส าหรับฝึกปฏิบัต ิ

ซือ้วัสดุฝึกประสบการณ์วชิาชีพ และเตรียมฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ 

ซือ้วัสดุการเรียนการสอน 

            

            

            

              

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 ซือ้วัสดุส าหรับฝึกปฏิบัต ิ 150 รายการ 20 55 20 55 

ซือ้วัสดุฝึกประสบการณ์วชิาชีพ และเตรียม

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

     

ซือ้วัสดุการเรียนการสอน      
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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 ซือ้วัสดุส าหรับฝึกปฏิบัติวัสดุฝกึประสบการณ์

วิชาชีพ และเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

วัสดุการเรียนการสอน 

892,460 

       

 

        77,535        370,750  91,485          352,690        

       

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมที่ 1  จัดซือ้วัสดุส าหรับฝึก

ปฏิบัติ วัสดุฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

และเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ และ

วัสดุการเรียนการสอน 

      892,460 

 

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       892,460  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

จัดซือ้วัสดุส าหรับฝึกปฏิบัติ 

วัสดุฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

และเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ วัสดุการเรียนการ

สอน 

    892,460      892,460 

รวม     892,460      892,460 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132433100501 

 

ซือ้วัสดุส าหรับฝึก

ปฏิบัติวสัดุฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ 

และเตรียมฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ

วัสดุการเรียนการสอน 

 

1050000 

 

2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 77,535 370,750 91,485 352,690 

รวมทั้งสิ้น 77,535 370,750 91,485 352,690 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบถ้วนทุกหลักสูตร และผา่นความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลัย     ไมน่อ้ย

กว่า 3 หลักสูตร 

2. นักศกึษาและอาจารย์มีวัสดุส าหรับฝึกปฏบัิตคิรบทุกรายวชิา 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 นักศกึษาและคณาจารย์มีวัสดุส าหรับฝึกปฏบัิตทุิกรายวชิา 

1.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก 

1.3 มอีาจารย์ประจ าหลักสูตรครบถ้วนและหลักสูตรผา่นการพจิารณาจากสภามหาวิทยาลัยไมน่อ้ย

กว่า 3 หลักสูตร 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

  2.1.1  นโยบายท่ี 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบาย  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของ

สังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์  ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนาความเป็น

เลิศทางวิชาการตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มให้เหมาะกับบรรยากาศ

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

สกอ. 2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมท่ีจัดให้กับนักศกึษา 
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สกอ. 2.5  ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 1  มติดิ้านประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 มาตรฐานดา้นคุณภาพบัณฑ ิ

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระ 

ภายใน 1 ปี 

มติท่ีิ2  มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1  ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 
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132433100600  โครงการพฒันานักศกึษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนนักศึกษาคงอยู่  

2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่  

3. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา  

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  

5. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด          

6. ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑติ 

7. ระดับความส าเร็จของการเสรมิสรา้งคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศกึษา 

8. ระบบและกลไกการให้ค าปรกึษาและบรกิารด้านข้อมูลขา่วสาร 

9. ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษา 

10. บัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

11. ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตต่อบัณฑิต 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน, งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 1,070,440 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ผู้รับผดิชอบ : รศ.ดร.นพวรรณ  

                   ธีระพันธ์เจริญ 

  

หลกัการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา คือ 

“พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม วัฒนธรรม ในการ

ด ารงชวีติ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อยา่งมีความสุข” นอกจากนี้ยังมสีิ่งท่ีต้องค าถึงในการจัดการศึกษาคือพัฒนา

บัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข ทักษะทางดา้นการสื่อสารและเทคโนโลยี 

ส าหรับคณะวิทยาศาสตร์นอกจากการจัดการศึกษาเพื่อสนองตอบต่อนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติแล้ว ยังมปัีญหาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะท่ีต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ ความนิยม

ในการเลอืกเรียนมนีอ้ยการตกออกของนักศกึษาค่อนขา้งสูง การสอบผ่านภาษาต่างประเทศค่อนข้างต่ า และงานการ

ให้ค าปรึกษาด้านอ่ืนๆ นอกเหนอืจากด้านวชิาการยังไมเ่ป็นระบบ 

เพื่อเป็นการสนองตอบตอ่ภาระกิจในการจัดการศึกษาและเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษาของคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจึงขอเสนอโครงการพัฒนานักศกึษา ซึ่งเป็นโครงการท่ีส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ 

ท่ีนอกเหนือ ไปจากการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษาของคณะ  ช่วย

พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ลดปัญหาการตกออก เพิ่มจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ของคณะ 



40 

  

พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม วัฒนธรรมในการ

ด ารงชวีติ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อยา่งมีความสุข 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อลดร้อยละของการตกออกของนักศกึษา 

2. เพื่อเพิ่มร้อยละของการสอบผ่านภาษาตา่งประเทศ 

3. เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ 

4. เพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

5. เพื่อสง่เสริมให้นักศกึษาเป็นผู้มคีุณธรรมจรยิธรรม 

6. เพื่อสง่เสริมให้นักศกึษาใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 

7. เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการจัดการศกึษาของคณะ 

8. เพื่อให้มชีอ่งทางการตดิตอ่สื่อสารระหว่างนักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

9. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการสโมสรนักศกึษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านวชิาการและวิชาชพีแก่นักศกึษา 

11. เพื่อสง่เสริมให้นักศกึษารู้จักการท างานเพ่ือสังคม 

12. เพื่อให้นักศึกษาได้ซาบซึง้ถึงศิลปวัฒนธรรมอันดงีามของไทย 

13. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท างานผ่านกระบวนการกจิกรรมนักศึกษา 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1 นักศึกษาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา 50 คน 

2 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสรา้งเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 20 คน 

3 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับการพัฒนาบคุลิกภาพนกัศึกษาใหม่  250 คน 

4 นักศึกษานกัศึกษาชัน้ปีที่ 1 และคณาจารย์เข้ารว่มพิธีบายศรีสู่ขวัญ 300 คน 

5 นักศึกษาได้รับการสง่เสรมิให้มคีุณธรรมและจรยิธรรม 250 คน 

6 นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดนตรี กีฬา ต้านยาเสพตดิ 100 คน 

7 นักศึกษาได้รับการอบรมความรู้พื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์ 250 คน 

8 นักศึกษาได้รับการพัฒนาศกัยภาพดา้นภาษา 50 คน 

9 มีห้องแนะแนวส าหรับใหค้ าแนะน ากบันักศึกษา 1 ห้อง 

10 นักศึกษาและผูป้กครองเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน 

11 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเขา้ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ 50 คน 

12 มีฐานข้อมูลนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 1 ระบบ 

13 ผู้น านักศึกษาได้รับพัฒนาศกัยภาพ 20 คน 

14 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสรมิศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค 100 คน 

15 นักศึกษาและศิษยเ์ก่าเข้าร่วมกิจกรรมจากน้องถึงพี่ 300 คน 

16 มีลานส าหรับใหน้ักศึกษาท ากิจกรรม 1 ลาน 

17 ปรับปรุงห้องปฏิบัติด้านสุขภาพ 1 คร้ัง 

18 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมลานคุณธรรม 30 คน 

19 นักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ 30 คน 
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ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

20 นักศึกษาและคณาจารย์เข้ารว่มกิจกรรมน าความรู้สู่ชุมชน 30 คน 

21 นักศึกษาและคณาจารย์เข้ารว่มกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 50 คน 

22 นักศึกษาและคณาจารย์เข้ารว่มกิจกรรมไหว้ครูช่าง 100 คน 

23 นักศึกษาและคณาจารย์ร่วมออกค่ายอาสาพัฒนา 30 คน 

24 นักศึกษาและคณาจารย์ร่วมงานสัปดาห์สาธารณสุข 100 คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 นักศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจเร่ืองการประกันคุณภาพและสามารถน าไปปฏบัิตไิด้ 

2.2 นักศกึษาในเครือข่ายประกันคณุภาพมีการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมของ

เครอืขา่ย 

2.3 นักศกึษา คณาจารยแ์ละเจ้าหนา้ที่ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมคีวามพงึพอใจในกจิกรรมท่ีเข้าร่วม 

อย่างนอ้ย 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2.4 นักศกึษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยวีทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ให้ความร่วมมอืในการท ากิจกรรมตา่งๆ 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

จัดกิจกรรมไดค้รบทุกกิจกรรมตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา 12 เดอืน วันเร่ิมตน้ 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด 30 กนัยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องประกันคุณภาพการศึกษากบั

นักศึกษา 

            

2 จัดกิจกรรมสรา้งเครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา             

3 พัฒนาบุคลกิภาพนกัศึกษาใหม่              

4 บายศรีสู่ขวัญ             

5 ส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม             

6 ดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด             

7 อบรมความรู้พื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์             

8 พัฒนาศักยภาพด้านภาษา             

9 พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและจดัตั้งห้องแนะแนว             

10 ปฐมนิเทศนักศกึษาใหมแ่ละคณะวิทยพ์บผูป้กครอง             

11 เข้าค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ             

12 พัฒนาฐานข้อมูลนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า             

13 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศกึษา             

14 ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมไทย 4 ภาค             

15 วิทยาศาสตร์สัมพันธ ์             
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ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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. 

16 ลานกิจกรรม             

17 ปรับปรุงห้องปฏิบัติด้านสุขภาพ             

18 ลานคุณธรรม             

19 จัดนิทรรศการในงานสัปดาหค์วามปลอดภัยแหง่ชาติ              

20 โครงการน าความรู้สู่ชมุชน             

21 ถวายเทียนพรรษา             

22 ไหว้ครูช่าง             

23 ออกค่ายอาสา             

24 สัปดาห์สาธารณสุข             

              

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องประกันคุณภาพ

การศึกษากับนกัศึกษา 

1 คร้ัง   1  

2 จัดกิจกรรมสรา้งเครือข่ายประกันคณุภาพ

การศึกษา 

1 คร้ัง  1   

3 พัฒนาบุคลกิภาพนกัศึกษาใหม่  1 คร้ัง   1  

4 บายศรีสู่ขวัญ 1 คร้ัง   1  

5 ส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม 1 คร้ัง 1    

6 ดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด 1 คร้ัง    1 

7 อบรมความรู้พื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 คร้ัง   1  

8 พัฒนาศักยภาพด้านภาษา 1 คร้ัง 1    

9 พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและจดัตั้งห้อง

แนะแนว 

1 คร้ัง 1    

10 ปฐมนิเทศนักศกึษาใหมแ่ละคณะวิทยพ์บ

ผู้ปกครอง 

1 คร้ัง   1  

11 เข้าค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ 1 คร้ัง   1  

12 พัฒนาฐานข้อมูลนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 1 คร้ัง  1   

13 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศกึษา 1 คร้ัง   1  

14 ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมไทย 4 ภาค 1 คร้ัง 1    

15 วิทยาศาสตร์สัมพันธ ์ 1 คร้ัง  1   

16 ลานกิจกรรม 2 คร้ัง 1 1   

17 ปรับปรุงห้องปฏิบัติด้านสุขภาพ 1 คร้ัง   1  

18 ลานคุณธรรม 1 คร้ัง    1 

19 จัดนิทรรศการในงานสัปดาหค์วามปลอดภัย

แห่งชาต ิ 

1 คร้ัง   1  
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. 

20 โครงการน าความรู้สู่ชมุชน 1 คร้ัง  1   

21 ถวายเทียนพรรษา  1 คร้ัง    1 

22 ไหว้ครูช่าง 1 คร้ัง    1 

23 ออกค่ายอาสา  1 คร้ัง   1  

24 สัปดาห์สาธารณสุข  1 คร้ัง 1    

        

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องประกันคุณภาพ

การศึกษากับนกัศึกษา 

20,000   20,000  

2 จัดกิจกรรมสรา้งเครือข่ายประกันคณุภาพ

การศึกษา 

30,000  30,000   

3 พัฒนาบุคลกิภาพนกัศึกษาใหม่  20,000   20,000  

4 บายศรีสู่ขวัญ 31,000   31,000  

5 ส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม 20,000 20,000    

6 ดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด 50,000    50,000 

7 อบรมความรู้พื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์ 30,000   30,000  

8 พัฒนาศักยภาพด้านภาษา 30,000 30,000    

9 พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและจดัตั้งห้อง

แนะแนว 

25,000 25,000    

10 ปฐมนิเทศนักศกึษาใหมแ่ละคณะวิทยพ์บ

ผู้ปกครอง 

20,000   20,000  

11 เข้าค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ 100,000   100,000  

12 พัฒนาฐานข้อมูลนกัศึกษาและศิษย์เก่า 10,000  10,000   

13 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศกึษา 70,000   70,000  

14 ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมไทย 4 ภาค 50,000 50,000    

15 วิทยาศาสตร์สัมพันธ ์ 30,000  30,000   

16 ลานกิจกรรม 200,000 100,000 100,000   

17 ปรับปรุงห้องปฏิบัติด้านสุขภาพ 250,000   250,000  

18 ลานคุณธรรม 6,920    6,920 

19 จัดนิทรรศการในงานสัปดาหค์วามปลอดภัย

แห่งชาต ิ 

17,000    17,000  

20 โครงการน าความรู้สู่ชมุชน 6,920  6,920   

21 ถวายเทียนพรรษา  20,000    20,000 

22 ไหว้ครูช่าง 8,000    8,000 
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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. 

23 ออกค่ายอาสา  13,000   13,000  

24 สัปดาห์สาธารณสุข  12,600 12,600    

       

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 อบรมเชิงปฏบิัตกิารเรื่องประกัน

คุณภาพการศึกษากับนักศึกษา 

      20,000  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 7,200  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุและค่าจดัท าเอกสารการ

อบรม และถ่ายเอกสาร 

      10,200  

 ค่าใช้สอย         

 - อาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 52 คน คนละ 2 มือ้ มือ้ละ 25 บาท 2,600  

2 จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายประกัน

คุณภาพการศึกษา 

      30,000  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุและค่าจดัท าเอกสารการ

อบรม และถ่ายเอกสาร 

      5,000  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก พาหนะ /

ค่าน้ ามัน /ค่าเช่ารถยนต์  

      25,000  

3 พัฒนาบุคลิกภาพนักศกึษาใหม่        20,000  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 7,200  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุและค่าจดัท าเอกสารการ

อบรม และถ่ายเอกสาร 

      12,800  

4 บายศรีสู่ขวัญ       31,000  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 7,200  

 ค่าวัสด ุ       10,800  

 - ค่าวัสด ุ

- ค่าถ่ายเอกสาร 
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าใช้สอย       13,000  

 - ค่าจา้งจัดท าบายศรีพร้อมเคร่ืองบูชา         

5 การอบรมส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม 

      20,000  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 10,800  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุและค่าจดัท าเอกสารการ

อบรม และถ่ายเอกสาร 

      9,200  

6 ดนตรี กีฬา ต้านยาเสพตดิ       50,000  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา

และ/หรือการประกวดร้องเพลง 

      10,000  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร       30,000  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าเงินรางวลั       10,000  

7 อบรมความรู้พื้นฐานส าหรับ

วทิยาศาสตร์ 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 500 บาท 15,000  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าเอกสารประการอบรม ค่าวสัดุ

อื่นๆ 

      15,000  

8 พัฒนาศักยภาพด้านภาษา       30,000  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 30 ชม. ชม.ละ 600 บาท 18,000  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุส านกังาน ค่าเอกสาร 

ประกอบการอบรม 

      12,000  

9 พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดตั้ง

ห้องแนะแนว 

      25,000  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุส านกังาน ค่าเอกสาร 

ประกอบการอบรม 

      25,000  

10 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และคณะวิทย์

พบผู้ปกครอง 

      20,000  

 ค่าตอบแทน         
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 7,200  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุและค่าจดัท าเอกสารการ

อบรม และถ่ายเอกสาร 

      10,300  

 ค่าใช้สอย         

 - อาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 50 คน คนละ 2 มือ้ มือ้ละ 25 บาท 2,500  

11 เข้าค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ       100,000  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 60 ชม. ชม.ละ 600 บาท 72,000  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุและค่าจดัท าเอกสารการ

อบรม และถ่ายเอกสาร 

      4,000  

 ค่าใช้สอย         

 - อาหารกลางวัน 32 คน คนละ 10 มือ้ มือ้ละ 35 บาท      11,200   

 - อาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 32 คน คนละ 20 มือ้ มือ้ละ 20 บาท      12,800   

12 พัฒนาฐานข้อมูลนักศึกษาและศษิย์เก่า       10,000  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุและค่าจดัท าเอกสารการ

อบรม และถ่ายเอกสาร 

      4,000  

 ค่าใช้สอย       6,000  

 - ค่าจา้งจัดพมิพ์ข้อมูล         

13 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศกึษา       70,000  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 12 ชม. ชม.ละ 600 บาท 14,400  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุและค่าจดัท าเอกสารการ

อบรม และถ่ายเอกสาร 

      4,000  

 ค่าใช้สอย         

 - อาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 30 คน คนละ 4 มือ้ มือ้ละ 25 บาท      3,000   

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ทางด่วน 

พาหนะ /ค่าน้ ามนั /   ค่าเช่ารถยนต ์

      48,600  

14 ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค       50,000  

 ค่าวัสด ุ       17,000  

 - ค่าวัสดุส าหรับการจัดกิจกรรม         

 ค่าใช้สอย       33,000  

 - ค่าจา้งเหมาจัดการแสดงและการจัด

นิทรรศการ อื่นๆ 
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

15 วทิยาศาสตร์สัมพันธ์       30,000  

 ค่าวัสด ุ       23,000  

 - ค่าวัสดุส าหรับการตกแต่งซุ้ม         

 ค่าใช้สอย       7,000  

 - ค่าจา้งจัดการแสดงและตกแต่งสถานที่         

16 ลานกจิกรรม       200,000  

 ค่าใช้สอย/ค่าวัสด ุ         

 - ค่าจา้งเหมา/ซ่อมแซม/ปรับปรุง       100,000  

 - ค่าวัสด ุ       100,000  

17 ปรับปรุงหอ้งปฏบิัตดิ้านสุขภาพ       250,000  

 ค่าสิ่งก่อสรา้ง         

 - ค่าจา้งเหมา/ซ่อมแซม/ปรับปรุง       250,000  

18 ลานคุณธรรม       6,920  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ทางด่วน พาหนะ /

ค่าน้ ามัน /ค่าเช่ารถยนต์  

      6,920  

19 จัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ความ

ปลอดภยัแห่งชาติ  

      17,000  

 ค่าวัสด ุ       2,580  

 - ค่าวัสดุส าหรับการจัดนิทรรศการ ค่า
เอกสาร 

        

 ค่าใช้สอย       14,420  

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ทางด่วน พาหนะ /

ค่าน้ ามัน /ค่าเช่ารถยนต์  

        

20 โครงการน าความรู้สู่ชุมชน       6,920  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ทางด่วน พาหนะ /

ค่าน้ ามัน /ค่าเช่ารถยนต์  

      6,920  

21 ถวายเทยีนพรรษา        20,000  

 ค่าวัสด ุ       15,000  

 - ค่าวัสดุส าหรับการจัดกิจกรรม         

 ค่าใช้สอย       5,000  

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ทางด่วน พาหนะ /

ค่าน้ ามัน /ค่าเช่ารถยนต์ 
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

22 ไหว้ครูช่าง       8,000  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 300 บาท 1,800  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุและค่าจดัท าเอกสาร และถ่าย
เอกสาร 

      5,200  

23 ออกค่ายอาสา        13,000  

 ค่าวัสด ุ       8,000  

 - ค่าวัสดุและค่าจดัท าเอกสาร และถ่าย
เอกสาร 

        

 ค่าใช้สอย       5,000  

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ทางด่วน พาหนะ /

ค่าน้ ามัน /ค่าเช่ารถยนต์ 

        

24 จัดงานสัปดาห์สาธารณสุข        12,600  

 ค่าวัสด ุ       10,000  

 - ค่าวัสดุและค่าจดัท าเอกสารการอบรม 
และถ่ายเอกสาร 

        

 ค่าใช้สอย       2,600  

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ทางด่วน พาหนะ /

ค่าน้ ามัน /ค่าเช่ารถยนต์ 

        

          

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,070,440  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง

ประกันคุณภาพการศึกษากับ

นักศึกษา 

          7,200      12,800            20,000  

จัดกิจกรรมสรา้งเครือข่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา 

           30,000            30,000  

พัฒนาบุคลกิภาพนกัศึกษา

ใหม่  

         7,200        12,800            20,000  

บายศรีสู่ขวัญ    7,200  23,800            31,000  

ส่งเสรมิคุณธรรมและ

จริยธรรม 

   10,800  9,200            20,000  

ดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด    10,000  40,000            50,000  

อบรมความรู้พื้นฐานส าหรับ

วิทยาศาสตร์ 

   15,000  15,000            30,000  

พัฒนาศักยภาพด้านภาษา    18,000  12,000            30,000  

พัฒนาระบบอาจารย์ที่

ปรกึษาและจัดตั้งห้องแนะ

แนว 

     25,000            25,000  

ปฐมนิเทศนักศกึษาใหมแ่ละ

คณะวิทยพ์บผูป้กครอง 

   7,200  12,800            20,000  

เข้าค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ 

 

   72,000  28,000            100,000  
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

พัฒนาฐานข้อมูลนกัศึกษา

และศิษยเ์ก่า 

     10,000            10,000  

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้น านักศึกษา 

   14,400  55,600            70,000  

ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมไทย 

4 ภาค 

     50,000            50,000  

วิทยาศาสตร์สัมพันธ ์      30,000            30,000  

ลานกิจกรรม      200,000            200,000  

ปรับปรุงห้องปฏิบัติด้าน

สุขภาพ 

       250,000   250,000 

ลานคุณธรรม      6,920            6,920  

จัดนิทรรศการในงานสัปดาห์

ความปลอดภัยแหง่ชาติ  

     17,000            17,000  

โครงการน าความรู้สู่ชมุชน      6,920            6,920  

ถวายเทียนพรรษา       20,000            20,000  

ไหว้ครูช่าง    1,800  6,200            8,000  

ออกค่ายอาสา       13,000            13,000  

สัปดาห์สาธารณสุข       12,600            12,600  

รวม    170,800  649,640    250,000   1,070,440 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132433100601 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร

เรื่องประกันคุณภาพ

การศึกษากับนกัศึกษา 

1050000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน   7,200  

132433100601     5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   12,800  

132433100602 จัดกิจกรรมสรา้ง

เครือข่ายประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  30,000   

132433100603 พัฒนาบุคลกิภาพ

นักศึกษาใหม ่ 

 2202 5102010200 ค่าตอบแทน   7,200  

132433100603     5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   12,800  

132433100604 บายศรีสู่ขวัญ  2202 5102010200 ค่าตอบแทน   7,200  

132433100604     5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   23,800  

132433100605 ส่งเสรมิคุณธรรมและ

จริยธรรม 

 2202 5102010200 ค่าตอบแทน 10,800    

132433100605     5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 9,200    

132433100606 ดนตรี กีฬา ต้านยา

เสพติด 

 2202 5102010200 ค่าตอบแทน    10,000 

132433100606     5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ    40,000 

132433100607 อบรมความรู้พื้นฐาน

ส าหรับวิทยาศาสตร์ 

 2202 5102010200 ค่าตอบแทน   15,000  

132433100607   

 

  5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   15,000  
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132433100608 พัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษา 

 2202 5102010200 ค่าตอบแทน 18,000    

132433100608     5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 12,000    

132433100609 พัฒนาระบบอาจารย์

ที่ปรกึษาและจดัตั้ง

ห้องแนะแนว 

 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 25,000    

132433100610 ปฐมนิเทศนักศกึษา

ใหม่และคณะวิทยพ์บ

ผู้ปกครอง 

 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   12,800  

   2202 5102010200 ค่าตอบแทน   7,200  

132433100611 เข้าค่ายพัฒนา

ภาษาอังกฤษ 

 2202 5102010200 ค่าตอบแทน   72,000  

132433100611     5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   28,000  

132433100612 พัฒนาฐานข้อมูล

นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  10,000   

132433100613 พัฒนาศักยภาพผู้น า

นักศึกษา 

 2202 5102010200 ค่าตอบแทน   14,400  

132433100613     5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   55,600  

132433100614 ส่งเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรมไทย 4 

ภาค 

 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 50,000    

132433100615 วิทยาศาสตร์สัมพันธ ์  2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  30,000   

132433100616 ลานกิจกรรม  2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 100,000 100,000   

132433100617 ปรับปรุงห้องปฏิบัติ  2603 8312002200 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ   250,000  
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

ด้านสุขภาพ  

132433100618 ลานคุณธรรม  2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ    6,920 

132433100619 จัดนิทรรศการในงาน

สัปดาหค์วาม

ปลอดภัยแหง่ชาต ิ 

 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   17,000  

132433100620 น าความรู้สู่ชุมชน  2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  6,920   

132433100621 ถวายเทียนพรรษา   2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ    20,000 

132433100622 ไหว้ครูช่าง  2202 5102010200 ค่าตอบแทน    1,800 

132433100622     5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ    6,200 

132433100623 ออกค่ายอาสา   2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   13,000  

132433100624 สัปดาห์สาธารณสุข   2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 12,600    

รวมท้ังสิ้น      237,600       176,920       571,000       84,920  
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ร้อยละของการตกออกของนักศกึษาลดลง 

2. ร้อยละของการสอบผ่านภาษาตา่งประเทศเพิ่มขึ้น 

3. ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาได้รับการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

4. นักศกึษาแสดงออกซึ่งพฤติกรรมมคีุณธรรมจรยิธรรม 

5. นักศกึษารู้จักใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน ์

6. ผู้ปกครองเข้าใจถึงสภาพความเป็นอยูข่องนักศกึษาและภารกิจของมหาวิทยาลัย 

7. มฐีานขอ้มูลนักศึกษาและศษิยเ์ก่าส าหรับการตัดสินใจ 

8. คณะกรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีศีักยภาพเพิ่มขึ้น 

9. นักศกึษาได้รับการเสริมประสบการณ์ทางด้านวชิาการและวิชาชพี 

10. นักศกึษารู้จักการท างานและการเสียสละเพื่อสังคม 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 นักศกึษาใหม่มบุีคลิกภาพท่ีด ี 

1.2 เกิดความสามัคคใีนหมู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

1.3 นักศกึษาได้รับความรู้พืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรับการเรียนวทิยาศาสตร์หรือได้รับวทิยาการใหม่ๆ   

1.4 คณะกรรมการฝา่ยกิจการนักศกึษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีกีารพัฒนาการจดักิจกรรม

ให้กับนักศกึษา 

1.5 ร้อยละของการตกออกของนักศกึษาลดลง 

1.6 ร้อยละของการสอบผ่านภาษาตา่งประเทศเพิ่มขึ้น 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมคีวามพงึพอใจเฉลี่ยอยูใ่นระดับ 3.5 จากคะแนน 5  

2.2 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย  

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 ประเมินผลการด าเนนิการจากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา 

3.2 ประเมินผลการด าเนนิการจากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

1.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 

1.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 
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นโยบาย  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของ

สังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนาความเป็น

เลิศทางวิชาการตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มให้เหมาะกับบรรยากาศ

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 

1.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.) 

สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

สกอ. 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมท่ีจัดให้กับนักศกึษา 

สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านขอ้มูลข่าวสาร 

สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา 

1.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 

 รายละเอียดรายการคา่ครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 

 

ล าดับ

ที่ 

รายการ 
จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้าน

สุขภาพ  

1  งาน 250,000 250,000 - ปรับปรุงพื้น ปูกระเบือ้ง 

- กั้นผนังยิบซั่มส าหรับช่องแสง 

- ติดตั้งประตูกระจก 4 ชุด 

- ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU  

2 เคร่ือง 

- ติดตั้งตู้และชั้นวางติดผนัง 

- ปรับปรุงทาสีและซ่อมผนัง 

     ค าชี้แจง 

     เพื่อใชเ้ป็นห้องส าหรับฝึกปฏิบัตขิองสาขาสาธารณสุ

ชชุมชน  ส าหรับนกัศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชนทุก

ชั้นปี 

รวม 250,000  
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132433100700 โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 790,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ผู้รับผดิชอบ : รศ.ดร.นพวรรณ 

                   ธีระพันธ์เจริญ 

  

หลักการและเหตุผล 

นโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีส าคัญคือ การสร้างและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตให้มี

มาตรฐานเทียบเท่ามหาวทิยาลัยชัน้น า  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีภีารกิจในการผลิตบัณฑิตดา้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความ

ตอ้งการของสังคมและท้องถิ่น  จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับอาจารย์ผู้สอนใน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้มีการพัฒนาองค์ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว เพื่อให้

บุคลากรในคณะได้เพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติและมีทักษะ รวมท้ังสามารถใช้ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ท่ีทันสมัยในการ

เรียนการสอนตามนโยบายของมหาวทิยาลัย จังหวัด และของประเทศ และเพื่อน าความรูท่ี้ได้รับจากการพัฒนาตนเอง

มาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาในการเรียนการสอนต่อไป   บุคลากรในคณะท่ีท าหน้าท่ี มี

บทบาทส าคัญต่อภารกิจดังกล่าว คือบุคลากรสายวิชาการ ผู้ท าหน้าท่ีสอน ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ

เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบุคลากรท่ีบรรจุใหม ่ ซึ่งคณะได้ให้ความส าคัญและถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องส่งเสริมอาจารย์

ใหม่ให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีดี ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

และมีคุณธรรมอันดี สามารถชี้แนะแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ และเป็นก าลังส าคัญท่ีจะ

ผลักดันมหาวิทยาลัยให้ก้าวเดินไปข้างหน้า และน ามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นสากล อีกท้ัง

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาด้วย 
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วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในสถานศึกษา ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน

ปัจจุบัน 

2. เพื่อให้บุคลากรของคณะมขีวัญและก าลังใจในการปฏบัิตงิาน 

3. เพื่อให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 

4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสทัศนศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาเชิงวิชาการ สามารถน า

ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

6. เพื่อพัฒนาความรูแ้ละทักษะการบริหารงานของคณาจารย์ 

7. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของอาจารย์ การมีจิตส านึกท่ีดี มี

จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการปฏบัิตงิาน 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1 บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม ประชมุ อบรม สัมมนา ศกึษาดงูาน  10 คน 

2 บุคลากรของคณะเขา้ร่วมประชุมและวางแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 50 คน 

3 คณาจารย์เข้ารว่มการอบรมการพัฒนาผูบ้รหิารระดับต้น 15 คน 

4 บุคลากรของคณะเขา้ร่วมงานต่างๆ ที่คณะจัด 50 คน 

5 คณาจารย์เข้ารว่มการอบรมการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5 คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีได้รับจากการร่วมกิจกรรมไมน่้อยกว่า ร้อยละ  75 

2.2 ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรม ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 75 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

การจัดกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 ประชุม อบรม สัมมนา ศกึษาดงูาน ไปราชการ สาย

สนับสนุน 

            

2 อบรมเชิงปฏิบัตกิารด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ             

3 พัฒนาผูบ้รหิารระดับต้น             

4 จัดงานตามประเพณีตา่งๆ เช่น ท าบญุวันขึน้ปีใหม ่             

5 พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน             
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 ประชุม อบรม สัมมนา ศกึษาดงูาน ไป

ราชการ สายสนับสนุน 

20 คร้ัง  8 8 4 

2 อบรมเชิงปฏิบัตกิารด้านยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคณะ 

1 คร้ัง   1  

3 พัฒนาผูบ้รหิารระดับต้น 1 คร้ัง   1  

4 จัดกิจกรรมตามประเพณีตา่งๆ เช่น ท าบุญ

วันขึน้ปีใหม ่

2 คร้ัง 1   1 

5 พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน 

1 คร้ัง   1  

        

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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 ประชุม อบรม สัมมนา ศกึษาดงูาน ไปราชการ 

ของผู้บริหารและบคุลากรของผู้บริหารและ

บุคลากรสายสนับสนุน 

70,000  25,000 30,000 15,000 

2 อบรมเชิงปฏิบัตกิารด้านยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคณะ 

300,000   300,000  

3 พัฒนาผูบ้รหิารระดับต้น 70,000   70,000  

4 จัดกิจกรรมตามประเพณี 30,000 15,000  15,000  

5 พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน 

320,000   320,000  

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมท่ี 1 ประชุม อบรม สัมมนา 

ศกึษาดูงาน ไปราชการ ของผู้บริหาร

และบุคลากรสายสนับสนุน 

      70,000  

 ค่าใชส้อย       70,000  

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก พาหนะ 

น้ ามัน ค่าเช่ารถ 
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

2 กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร

ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 

      300,000  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 18 ชม. ชม.ละ 600 บาท 21,600  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการ

อบรม 

      10,000  

 ค่าใช้สอย         

 - อาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 50 คน คนละ 6 มือ้ มือ้ละ 25 บาท 7,500  

 - ค่าอาหาร 50 คน คนละ 7 มือ้ มือ้ละ 300 บาท 105,000  

 - ค่าเช่าห้องประชุม 3 วัน วันละ   10,000 บาท 30,000  

 - ค่าที่พัก 50 คน คนละ  2 คืน คืนละ 750 บาท 75,000  

 - ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไป

ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ 

น้ ามัน ค่าเช่ารถ และค่าบ ารุงรถ 

      50,900  

3 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาผู้บริหารระดับ

ต้น 

      70,000  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 12 ชม. ชม.ละ 600 บาท 7,200  

 ค่าวัสด ุ          

 - ค่าวัสดุ คา่เอกสารการอบรม       5,000  

 ค่าใช้สอย       57,800  

 - อาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 15 คน คนละ 6 มือ้ มือ้ละ 25 บาท 2,250  

 - ค่าอาหาร 15 คน คนละ 6 มือ้ มือ้ละ 200 บาท 16,000  

 - ค่าที่พัก 15 คน คนละ  2 คืน คืนละ 750 บาท 22,500  

 - ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไป

ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ 

น้ ามัน ค่าเช่ารถ ค่าบ ารุงรถ 

      17,050  

4 กิจกรรมท่ี 4 การจัดกิจกรรมตาม

ประเพณี 

      30,000  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจา้งดนตรีไทย       4,000  

 - ค่าเช่าเต๊นท ์       3,000  

 - ค่าจา้งวิเคราะหแ์ละประเมินผล       3,000  

 - ค่าจา้งเหมาบรกิารอื่น       7,000  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม       10,000  

 - ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์       3,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

5 กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาภาษาอังกฤษ

เพื่อรองรบัการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน  

      320,000  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน คนละ 80 ชม. ชม.ละ 1,200 บาท 96,000  

 ค่าใช้สอย       224,000  

 - ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไป

ราชการต่างประเทศ เช่น ค่าที่พัก 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเคร่ืองบิน ค่าใช้

รถ  ค่าบ ารุงรถ 

        

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       790,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

ประชุม อบรม สัมมนา ศกึษา

ดูงาน ไปราชการ สาย

สนับสนุน 

    70,000      70000 

อบรมเชิงปฏิบัตกิารด้าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 

   21,600 278,400 

 

     300000 

พัฒนาผูบ้รหิารระดับต้น    7,200 62,800      70000 

จัดงานตามประเพณีตา่งๆ 

เช่น ท าบุญวันขึน้ปีใหม ่

    30,000      30000 

พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อ

รองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

   96,000 224,000      320000 

รวม    124,800 665,200      790,000 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132433100701 ประชุม อบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน ไป

ราชการ สาย

สนับสนุน 

1050000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  25,000 30,000 15,000 

132433100702 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร

ด้านยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคณะ 

1050000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน   21,600  

132433100702   1050000   5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   278,400  

132433100703 พัฒนาผูบ้รหิารระดับ

ต้น 

1050000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน   7,200  

132433100703   1050000   5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   62,800  

132433100704 จัดกิจกรรมตาม

ประเพณี 

1050000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 15,000  15,000  

132433100705 พัฒนาภาษาอังกฤษ

เพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

1050000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน   96,000  

132433100705   1050000   5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   224,000  

รวมท้ังสิ้น        15,000        25,000       735,000       15,000  
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การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 เชงิปริมาณ   

1) บุคลากรไปราชการ เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา 35 ครัง้  

2) บุคลากรศกึษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 8 ครัง้ 

3) จัดอบรมสง่เสริมการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและการท าผลงานวชิาการ 1 คร้ัง 

4) จัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงานและการศึกษาต่อ 1 คร้ัง 

5) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารยใ์หม ่1 ครัง้ 

6) จัดอบรมเชงิปฏบัิตกิารดา้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 1 ครัง้  

7) จัดอบรมการบริหารจัดการความเสียง 1 ครัง้ 

1.2 เชงิคุณภาพ 

1) อาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้รับพึงพอใจในการร่วมอบรมสัมมนา ร้อยละ  75 

2) อาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาสอนนักศกึษา ร้อยละ  75 

3) บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึน้เพื่อใชใ้นการท างาน 

1.3 เชงิเวลา 

ด าเนนิการจัดกิจกรรมได้ตามเวลาท่ีก าหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าดี 

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใชร้ายงานผลการประชุม/สัมมนา/อบรม/ศกึษาดูงาน และไปราชการ 

3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถาม 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 3 นโนบายสังคมและคณุภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี 3.1 :  นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555 – 2569 

นโบยายท่ี 9 ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมอืในการพัฒนามหาวทิยาลัยสู่ความ

เป็นสากลบนพืน้ฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษา ตามจุดเนน้ เอกลักษณ์เพื่อมุ่งสูค่วาม

เป็นสากล 

กลยุทธ์ท่ี 8 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการด้วยรูปแบบหรือวธีิท่ีหลากหลาย 

กลยุทธ์ท่ี 9 การน านโยบายไปสูก่ารปฏบัิตแิละสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืง

ท่ีด ี

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.) 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.8 มรีะบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 

การสอน 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.4 มรีะบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้

บุคลากรมคีุณภาพและประสิทธิภาพ  

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 1 มติดิ้านผลิตผล 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 มาตรฐานดา้นคุณภาพบัณฑิต 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป ี

มติท่ีิ 2 มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตตอ่บัณฑิต 

ตัวช้ีวัดท่ี 6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา  

2.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพชวีติ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1: ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป ี

 

3. ความพร้อมของโครงการ  ด าเนนิการได้ทันที 
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132433100800 งานพัฒนาการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน,งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 759,560 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ผู้รับผดิชอบ : 

รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 

  

หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและท้องถิ่น  ซึ่ง

ปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับการ

จัดการศกึษา  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์จัดการศึกษาใน 14 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคม ีสาขาวิชา

ชวีวทิยา สาขาวชิาฟสิิกส ์สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวิชาอาชวีอนามัยและ

ความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งในการจัด

การศึกษาให้ผู้เรียนมีศักยภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตนั้น ผู้สอนจะต้องจัดให้นักศึกษาได้มีความรู้ 

ทักษะและพฤติกรรมท่ีถูกต้องเหมาะสมตามบริบทของแต่ละหลักสูตร  การท่ีจะท าให้เกิดสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อ

การเรียนการสอนดังกล่าว คณะจ าเป็นต้องสนับสนุนให้ทุกสาขามีท้ังวัสดุ อุปกณ์ และจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ

เรียนการสอนดังกล่าว นอกจากนั้นคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายเน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้

เทคโนโลย ี การพัฒนาตนเองโดยการสืบค้นขอ้มูลวชิาการทางสื่ออเิลคทรอนิกส ์ซึ่งจะท าให้นักศึกษาเข้าถึงวิทยาการ

ใหม่ๆ และรู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์   รวมท้ังคณะได้สนับสนุนคณาจารย์ได้ใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ี

ทันสมัย เพื่อให้การถ่ายทอดมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

ปัจจุบันครุภัณฑท่ี์ใชใ้นการจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติบางส่วนช ารุดเนื่องจากการใช้งานเป็นเวลานาน 

ไมคุ่้มคา่กับการซ่อมแซม บางสว่นท่ีใชใ้นการเรียนการสอนล้าสมัยไมทั่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ีจึงมีความ

จ าเป็นจะต้องจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน



66 

  

เพิ่มขึ้น และให้นักศึกษาผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูป

ระบบราชการ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อจัดซือ้ครุภัณฑก์ารศึกษาที่ใชใ้นการเรียนการสอนและงานวจิัย 

2. เพื่อสง่เสริมให้นักศกึษาได้มทัีกษะในการใชเ้ครื่องมือวทิยาศาสตร์ 

3. เพื่อให้มคีรุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมในการด าเนนิงานและสนับสนุนการเรียนการสอน 

4. เพื่อจัดซือ้ครุภัณฑท์ดแทนสว่นท่ีช ารุดและล้าสมัย 

5. เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริการ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 เชิญวิทยากรและอาจารย์พเิศษ 6 รายวิชา 

1.2 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอน 50 รายการ 

1.3 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 10 รายการ 

    

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ความพงึพอใจของนกัศกึษาและบุคลากรอย่างนอ้ยร้อยละ 80  

2.2 นักศกึษาได้ศกึษาเรียนรู้ตามแผนการเรียนทุกหลักสูตร 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

การด าเนนิการเป็นตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 ขออนุญาตจัดซือ้             

2 ด าเนินการสอบราคา             

3 ส่งมอบครุภัณฑ์             

4 ติดตั้งและตรวจรับ             

5 ด าเนินการเบิกจ่าย             
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 เชิญวิทยากรและจ้างสอนพิเศษ 6 วิชา 2 2 2  

2 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอนของสาขา 50 รายการ 10 15 15 10 

3 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 10 รายการ 10    

        

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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 เชิญวิทยากรและจ้างสอนพิเศษ 90,000 18,000 32,400 30,600 9,000 

2 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอนของสาขา 361,960 92,000 150,000 90,000 29,960 

3 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 307,600 307,600    

 รวมทั้งสิ้น 759,560 417,600 182,400 120,600 38,960 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1. กิจกรรมท่ี 1  เชิญวิทยากรและจ้าง

สอนพเิศษ 

      90,000  

 ค่าตอบแทน         

 -  ค่าวิทยากรและอาจารย์สอนพิเศษ 6 วิชา     90,000  

2 กิจกรรมท่ี 2 ซื้อวัสดุการเรียนการ

สอนของสาขาวิชา 

      361,960  

 ค่าวัสด ุ         

 - วัสดุการเรียนการสอน 50 รายการ     361,960  

3 กิจกรรมท่ี 3 จัดซื้อครุภัณฑ์การ

เรียนการสอน 

      307,600  

1 เคร่ืองฉายทึบแสง (Visualizer) 1 เคร่ือง   15000 บาท 15,000  

2 ชุดฝึกปฏิบัติการอาหาร  1 ชุด   41500 บาท 41,500  

3 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด 6   ตู้   5450 บาท 32,700  

4 กล้องถ่ายรูปดิจติอล 1 ตัว   16000 บาท 16,000  

5 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 1 เคร่ือง   8400 บาท 8,400  

6 เคร่ืองวัดค่าคุณภาพน้ า 1 เคร่ือง   6300 บาท 6,300  

7 เคร่ืองชั่งน้ าหนัก 1 เคร่ือง   5900 บาท 5,900  



68 

  

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ส านักงาน 

1 ชุด   15000 บาท 15,000  

9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล 

4 ชุด   25000 บาท 100,000  

10 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 

24000 บีทียู 

2 เคร่ือง ๆ ละ   33400 บาท 66,800  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       759,560  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

เชิญวิทยากรและจ้างสอน

พิเศษ 

    

90,000 

      90,000 

จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอน

ของสาขา 

    361,960      361,960 

จัดซือ้ครุภัณฑ ์       307,600    307,600 

รวม    90,000 361,960  307,600    759,560 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132433100801 เชิญวิทยากรและจ้าง

สอนพิเศษ 

1050000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน 18,000 32,400 30,600 9,000 

132433100802 จัดซือ้วัสดุการเรียน

การสอนของสาขา 

1050000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 92,000 150,000 90,000 29,960 

132433100803 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 1050000 2603 8323008100 เคร่ืองฉายทึบแสง (Visualizer) 15,000    

132433100803  1050000 2603 8328177100 ชุดฝึกปฏิบัติการอาหาร  41,500    

132433100803  1050000 2603 8320006100 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด 32,700    

132433100803  1050000 2603 8323009100 กล้องถ่ายรูปดิจติอล 16,000    

132433100803  1050000 2603 8329002600 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 8,400    

132433100803  1050000 2603 8328026100 เคร่ืองวัดค่าคุณภาพน้ า 6,300    
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132433100803  1050000 2603 8324016100 เคร่ืองชั่งน้ าหนัก 5,900    

132433100803  1050000 2603 8329001200 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ส านักงาน 

15,000    

132433100803  1050000 2603 8329001300 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล 

100,000    

132433100803  1050000 2603 8320021400 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

ขนาด 24000 บีทียู 

66,800    

          

รวมท้ังสิ้น 417,600 182,400 120,600 38,960 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักศึกษามีศักยภาพตรงตามความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน จากการท่ีนักศึกษามีทักษะใน

การใช้คอมพวิเตอร์และได้รับการเรียนรู้ผ่านสื่อท่ีทันสมัย 

2. ผู้สอนได้ใช้สื่อท่ีมีศักยภาพและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

ภาครัฐและเอกชน 

3. นักศกึษาได้เรียนรู้ในห้องท่ีมีสภาพอากาศท่ีส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น

และเหมาะสมในการด าเนนิงานและสนับสนุนการเรียนการสอน 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับครุภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหาร 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีคีรุภัณฑ์เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน และการบริหารงานเพิ่มขึ้น 

18 รายการ 

1.2 มหี้องเรียนท่ีพร้อมส าหรับจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 2 ห้อง 

1.3 มวีัสดุอุปกรณท่ี์ทันสมัยและใชใ้นการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

1.4 มหี้องเรียนท่ีมีบรรยากาศเหมาะสมตอ่การเรียน 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2555-2569 

นโยบาย  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของ

สังคมท้องถิ่นและประเทศชาติยุทธศาสตร์ ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติ
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ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการตามความตอ้งการ

ของสังคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มให้เหมาะกับบรรยากาศ

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.) 

สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

สกอ. 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมท่ีจัดให้กับนักศกึษา 

สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านขอ้มูลข่าวสาร 

สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

 

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 
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รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 

ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงนิ 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1 เคร่ืองฉายทึบแสง 

(Visualizer) 

1 เคร่ือง 15,000 15,000 มาตรฐานฯ 

- คอกล้องสามารถปรับได้อย่างอสิระ 

- มีอุปกรณ์สร้างภาพความละเอยีดไม่นอ้ยกว่า 3.2 

ล้านพิกเซล 

- ระบบการซูมภาพไม่น้อยกว่า 16xTotal Zoom 

(สาขาคณิตศาสตร์) 

2 ชุดฝึกปฏิบัติการอาหาร 

ประกอบด้วย 

1.เคร่ืองวัดความหวาน ช่วง 

0-32 Brix 1 เคร่ือง 

2.เคร่ืองวัดความหวาน ช่วง 

28-62 Brix 1 เคร่ือง 

3.เคร่ืองวัดความหวาน ช่วง 

58-90 Brix 1 เคร่ือง 

 

1 ชุด 41,500 41,500 คุณลักษณะ  

1.เคร่ืองวัดความหวานช่วง 0-32 Brix 1 เคร่ือง 

- สามารถวัดความหวานได้ในช่วง 0-32 Brix 

- มีลักษณะเปน็เคร่ืองมือถือรูปทรงกระบอก 

- ท างานโดยใชห้ลกัการหกัเหของแสง 

- มีปุ่มปรับความคมชัดในการอา่นค่า 

- มีกล่องบรรจุที่สามารถป้องกันการกระแทก 

- มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2.เคร่ืองวัดความหวานช่วง 28-62 Brix 1 เคร่ือง 

- สามารถวัดความหวานได้ในช่วง 28-62 Brix 

- มีลักษณะเปน็เคร่ืองมือถือรูปทรงกระบอก 

- ท างานโดยใชห้ลกัการหกัเหของแสง 

- มีปุ่มปรับความคมชัดในการอา่นค่า 

- มีกล่องบรรจุที่สามารถป้องกันการกระแทก 

- มีการรับประกันสินค้าไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

3.เคร่ืองวัดความหวานช่วง 58-90 Brix 1 เคร่ือง 

 - สามารถวัดความหวานได้ในช่วง 58-90 Brix 

- มีลักษณะเปน็เคร่ืองมือถือรูปทรงกระบอก 

- ท างานโดยใชห้ลกัการหกัเหของแสง 

- มีปุ่มปรับความคมชัดในการอา่นค่า 

- มีกล่องบรรจุที่สามารถป้องกันการกระแทก 

- มีการรับประกันสินค้าไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

(สาขาคหกรรมศาสตร์) 

3 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด 6  ตู ้ 5,450 32,700 คุณลักษณะ 

เป็นตู้เหลก็แบบ 2 บานเปิด 

สามารถปรับระดับชั้นได้และมีแกนลอ็ค 

ขนาด 91.5 x45.7x183  ซม. 

(สาขาวิศวกรรรมไฟฟา้) 
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ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงนิ 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

4 กล้องถ่ายรูปดิจติอล 1 ตัว 16,000 16,000 คุณลักษณะ 

- ความละเอยีดไม่ต่ ากว่า 16 ล้านพิกเซล CMOS 

- ซูมเลนส์ 30 เท่า 

- ระยะการซูม  24-720 mm. 

- มาโครใกล้สุด  1 cm  

- ความเร็วชัตเตอร์ - 1/4000  

- ขนาดจอไม่ต่ ากว่า 3 นิ้ว  

- สื่อบันทึก SD/SDHC  

- แบตเตอร์ร่ี Li-ion 

(สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

5 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 1 เคร่ือง 8,400 8,400 คุณลักษณะ 

- มีความละเอยีดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200x600 

dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 25 หน้า 

ต่อนาที 

- มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 

- ม ีInterface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 

หรือดีกว่า 

- สามารถใชไ้ด้กับ A4, Letter, Legal และ 

Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 250 แผ่น 

(สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

6 เคร่ืองวัดค่าคุณภาพน้ า 1 เคร่ือง 6,300 6,300 - วัดค่าการน าไฟฟา้ Conductivity (us, mS) 

- วัดค่า Total Dissolved Solids : TDS (PPM) 

(สาขาอาขีวอนามัย) 

7 เคร่ืองชั่งน้ าหนัก 1 เคร่ือง 5,900 5,900 - พิกัดก าลัง 200 g ละเอยีด 10mg ( 0.01g )  

- ปรับน้ าหนกัด้วยลูกตุ้มภายนอก (External 

Calibration) 

(สาขาอาชีวอนามัย) 

8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ

งานส านักงาน  

1 เคร่ือง 15,000 15,000 คุณลักษณะ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า 

จ านวน 1 หน่วย 

- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มหีน่วยความจ าไม่น้อย

กว่า 128 MB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 

มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ

ดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 500 GB หรือมี Solid 
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ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงนิ 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

State Disk ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 30 GB จ านวน 1 

หน่วย 

- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีชอ่งเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 

Mbps จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีจอภาพแบบ LCD ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 

600:1 และมขีนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว้ จ านวน 1  หน่วย 

(สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

10 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

งานประมวลผล 

4 เคร่ือง 25,000 100,000 คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน

หลัก (4 core) และมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย

กว่า 2.5 GHz และมคีวามเร็วของหนว่ยความจ า หรือ

มี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จ านวน 1 หน่วย 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจาก

แผงวงจรหลกั ที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 

512 MB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 

มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ

ดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 

- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีชอ่งเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 

Mbps จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีจอภาพแบบ LCD ม ีContrast Ratio ไม ่

น้อยกว่า 600:1 และมขีนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว้ จ านวน 

1 หน่วย 

(วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1, ส านกังานคณะ 3) 

11 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก

ส่วน  ขนาด 30,000 บีทียู 

 

2 ตัว 

 

37,300 

 

74,600 

 

คุณสมบัต ิ

- ได้รับมาตรฐาน มอก. 

- ประหยัดไฟเบอร์ 5 

- ชุดควบคมุแบบมีสายชนิดดิจติอล 

- ชุดข้อต่อเป็นแบบแพร์นัททัง้ชุดคอนแดนซิ่งและ

แฟนคอยล ์

- รับประกันอุปกรณ์ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

- ราคารวมค่าติดตัง้  

(ใช้ประจ าที่ห้องปฏบิัติการอาคาร 14) 

รวม 759,560  
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132433100900 โครงการจัดงานสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิประจ าปี 2556 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบรกิารวิชาการแกห่น่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้ีความรู้ความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพิม่ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานการให้บรกิารทางวชิาการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูเ้ข้ารับบริการ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการแก่สงัคม 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บรกิาร 

5. งานบริการวชิาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 100,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ผู้รับผดิชอบ :รศ.ดร.นพวรรณ  

                 ธีระพันธ์เจริญ 

  

หลักการและเหตุผล 

วันวิทยาศาสตร์ได้เร่ิมมีขึ้น เป็นคร้ังแรกเมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2525 โดย มติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 

14 เมษายน พ.ศ.2525 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันเป็น "พระบิดาแห่ง

วทิยาศาสตร์ไทย" เพราะทรงค านวณการเกิดสุริยุปราคาท่ีต าบลหวา้กอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 

พ.ศ.2411 ได้อยา่งแม่นย า วันท่ี 18 สิงหาคม ของทุกป ีได้มีการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นท่ัวประเทศ โดยเร่ิม

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัด

ร่วมกับหนว่ยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยท้ัีงภาครัฐและเอกชน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้รับการขยายให้เป็นงานใหญ่ขึ้น เป็นงานสัปดาห์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยจะมีการจัดงานในระหว่างวันท่ี 18-24 สิงหาคม เพื่อเป็นการขยายกิจกรรมทาง

วิทยาศาสตร์ให้เป็นท่ีแพร่หลายและส่งผลให้เยาวชนท่ีอยู่ในวัยศึกษาตลอดจนประชาชนท่ัวไปได้ตระหนักและเห็ น

ความส าคัญด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีากยิ่งขึ้น 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดและ

จังหวัดใกล้เคียง ก าหนดให้มกีารจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2530 เป็นต้น

มา และในปี พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีหัวข้อการจัดงานว่า “จุดประกาย

ความคิด พัฒนาชวีติ ด้วยวิทยาศาสตร์” 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

“พระบดิาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 

2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท้ังภาครัฐและ

เอกชน 

http://www.moste.go.th/temp/tpt/18240842/science/king4/index01.htm
http://www.moste.go.th/temp/tpt/18240842/science/king4/index01.htm
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3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนสนใจศึกษา ค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมท้ังเปิด

โอกาสให้เยาวชน ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยใีนการพัฒนาประเทศ 

5. เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานวชิาการ นทิรรศการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จัดงานสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ 3 วัน 

1.2 ผู้เข้ารว่มกิจกรรมไม่น้อยกว่า 300 คน 

    

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ความพงึพอใจในการได้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากวา่รอ้ยละ 80 

2.2 ผู้ร่วมงานได้รับความรู้เพิ่มมากขึน้จากการชมนทิรรศการและเข้ากิจกรรมในงาน 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

3.1 การจัดกิจกรรมเป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด 

3.2 กิจกรรมท่ีจัดมกี าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและจัดได้ตรงกับเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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  ขออนุมัติด าเนินงาน             

2  แต่งตั้งคณะกรรมการ             

3 ประชุมจัดเตรียมงาน/เตรียมบทความ             

4 ด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง             

5 ด าเนินการจัดกิจกรรม             

6 เบิกจ่าย             

7 ประเมินผลและสรุปผล             
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะฯ 1 กิจกรรม    1 

2 การประกวด แข่งขัน 3 กิจกรรม    3 

3 การบรรยายทางวิชาการ 1 กิจกรรม    1 

        

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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 จัดงานสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ 100,000   80,000 20,000 

       

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมหลักท่ี  1  จัดพิธีวางพาน

พุ่มสักการะพระบรมรูปฯ รชักาลท่ี 4 

และพิธีมอบรางวัล 

      36,000  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจา้งเหมาจัดดอกไม้ บายศรี พาน

พุ่ม และตกแตง่สถานที ่

      30,000  

 -  ค่าจา้งดนตรีไทย       2,000  

 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ส าหรับ

ผู้เข้ารว่มงาน 

200 คน ๆละ 1 มือ้ ๆ ละ 20  บาท 4,000  

2. กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการประกวด 

แข่งขัน ทางวิทยาศาสตร์ 

      61,600  

 ค่าใช้สอย         

 - เงินรางวัลการประกวด แข่งขัน       23,600  

 - ค่าจา้งเดินสายสญัญาณการแข่งขนั

ตอบปํญหา 

      2,000  

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดแุละประชาสมัพันธ ์       36,000  

3. กิจกรรมท่ี 3 การบรรยายทาง

วชิาการ 

      2,400  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ ละ 4  ชม. ๆ ละ 600 บาท 2,400  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       100,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

พิธีถวายพานพุ่มสักการะ     36,000      36,000 

การประกวด แขง่ขัน     61,600      61,600 

การบรยายทางวิชาการ    2,400       2,400 

รวม    2,400 97,600      100,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132433100901 พิธีถวายพานพุ่ม

สักการะ 

1050000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ    36,000 

132433100902 การประกวด แข่งขัน 1050000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ    61,600 

132433100903 การบรยายทาง

วิชาการ 

1050000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน    2,400 

รวมท้ังสิ้น    100,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท้ัีงภาครัฐและเอกชน 

2. มนีทิรรศการแสดงผลงานวิชาการ การประกวด แข่งขัน ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3. ผู้เข้าร่วมงานได้รับประโยชนแ์ละความรูท้างด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมาย 

1.2 จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของเป้าหมาย 

1.3 ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากวา่ 80 

1.4 การจัดงานเสร็จภายในก าหนดเวลา 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกจิกรรม 

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1  นโยบายท่ี 3      : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

          นโยบายย่อยท่ี 3.1 :  นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโบยายท่ี 3 สนับสนุนร่วมมอืและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

เป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. เป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแขง็ให้สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม  

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ตัวช้ีวัดท่ี 19 จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 22 ความพงึพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ  
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2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ี  5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชนต์อ่สังคม 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 1 มติดิ้านประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม

แผนปฏิบัตริาชการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มติท่ีิ  2  มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 4  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตอ่บัณฑิต  

ตัวช้ีวัดท่ี  5  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา  

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชีท่ี้ 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก 

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 
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แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

1. งานจัดการศึกษา 

1020000 คณะครุศาสตร์ 

132434101000 งานส่งเสรมิและสนับสนุนการเรียนการสอน  

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน,งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 1,026,950 บาท 

หน่วยงานและผูรั้บผดิชอบ: หน่วยงาน :คณะครุศาสตร์ ผู้รับผดิชอบ :คณบดีคณะครุศาสตร์ 

  

หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษา เพื่อการผลิตและพัฒนาครูตามภารกิจ รวมท้ังการบริหารและการจัดการของ 

คณะครุศาสตร์ให้บรรลุจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค 

รวมท้ังค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน 

ท้ังในดา้นงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศกึษา การผลิตและพัฒนาครู 

คณะครุศาสตร์มีพันธกิจส าคัญ ได้แก่ 1) ผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 2) 

ให้การศึกษาและท าการสอนวิชาชีพครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 3) ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพทางการ

ศึกษา 4) วิจัยทางการศึกษา 5) ให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาแก่สังคม 6) ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ 7) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา 8) บริหารและจัดการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ท าการซ่อมแซมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ จ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอย 

รวมท้ังคา่ใชจ้่ายดา้นการบริหารจัดการตา่งๆ เพื่อสนับสนุนงานวชิาการและบริการทางการศกึษาตามพันธกิจดังกล่าว

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้มกีารบริหารจัดการและการด าเนนิงานของคณะครุศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรท่ีจะน าความรูค้วามสามารถมาใชใ้นการปฏบัิตงิานในหน้าท่ี 
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เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 มีวัสดุ และอปุกรณ์ ในการปฏิบัติงาน 40 รายการ 

1.2 มีเคร่ืองปรับอากาศ  4 เคร่ือง 

1.3 มีชุดเคร่ืองเสียงประจ าห้องเรียน 5 ห้อง 

1.4 มถีังต้มน้ าไฟฟ้า 1 ใบ 

1.5 มีเคร่ืองขัดพืน้ 1 เคร่ือง 

1.6 มีการจา้งเหมาบรกิารและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 5 รายการ 

1.7 มีสาธารณูปโภคค่าโทรศัพท์และโทรสารในการติดต่อประสานงานและการบรหิาร

และจัดการศึกษา 

1500 คร้ัง 

1.8 มีหนังสือพมิพ์ให้บริการคณาจารย์และนักศึกษา 365 ฉบับ 

1.9 เป็นสมาชิกสภาคณบดคีณะศึกษาศาสตร์ 1 ป ี

1.10 จ านวนผูบ้รหิารเข้าประชุม สัมมนา / แลกเปลี่ยน ทางการบรหิาร/วิชาการ 10 คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 มวีัสด ุครุภัณฑ์ ในการปฏบัิตงิานของคณะอย่างตอ่เนื่องตลอดปี 

2.2 มคีรุภัณฑ์ท่ีซ่อมแซมให้พร้อมการปฏบัิตงิานได้อย่างตอ่เนื่องตลอดปี 

2.3 มีสาธารณูปโภคค่าโทรศัพท์และโทรสารในการติดต่อประสานงานและการบริหารและการจัด

การศึกษาทัง้ในและนอกคณะอย่างตอ่เนื่องตลอดปี 

2.4 มสีาธารณูปโภคค่าแสตมป์ไปรษณีย์ในการจัดส่งเอกสารของคณะตลอดปี 

2.5 มหีนังสือพมิพห์รือวารสารบริการในคณะอย่างตอ่เนื่องตลอดปี 

2.6 เป็นสมาชกิสภาคณบดีคณะศกึษาศาสตร์ต่อเนื่องตลอดปี 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

3.1 การด าเนนิงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตอ่เนื่องตลอดปี 

3.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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 แต่งตัง้กรรมการการปฏิบตัิการ             

2 ส ารวจตรวจสอบรายการวัสดุอุปกรณ์             

3 จัดซือ้/จัดหา/ด าเนินการ             

4 ก ากับ ติดตามและประเมินผล             
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แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์       

 -จัดหาวัสดุ อุปกรณ์   40 รายการ 10 10 10 10 

 -เคร่ืองปรับอากาศ  4 เคร่ือง 4    

 -เคร่ืองเสียงประจ าห้องเรียน 5 ห้อง 5    

 -ถังต้มน้ าไฟฟ้า 1 ใบ 1    

 -เคร่ืองขดัพืน้ 1 เคร่ือง 1    

 -จ้างเหมาบริการ/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 5 รายการ 1 2 1 1 

 -ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 6 คร้ัง 1 2 2 1 

 -เป็นสมาชกิสภาคณบด ี 12 เดือน 3 3 3 3 

 -ปรับปรุงหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร  1   

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 6 คร้ัง 1 2 2 1 

 -จ่ายค่าสาธารณูปโภค 24 คร้ัง 6 6 6 6 

 -บ ารุงรักษาสิง่แวดล้อมคณะครุศาสตร์ 4 คร้ัง 1 1 1 1 

 -ผู้บริหารเข้ารับการประชุม สัมมนา / 

แลกเปลี่ยน ทางการบริหาร/วิชาการ 

10 คน 2 3 3 2 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์      

 -จัดซือ้วัสดสุนับสนุนการเรียนการสอน 377,350 57,350 120,000 100,000 100,000 

 -จัดซือ้ครุภัณฑค์ณะครุศาสตร์      

 -เคร่ืองปรับอากาศ  180,000 180,000    

 -เคร่ืองเสียงประจ าห้องเรียน 85,000 85,000    

 -ถังต้มน้ าไฟฟ้า 10,000 10,000    

 -เคร่ืองขดัพืน้ 35,000 35,000    

 -จ้างเหมาบรกิารและซ่อมแซมครุภณัฑ์ 150,000 20,000 50,000 30,000 50,000 

 -ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 36,000 6,000 12,000 12,000 6,000 

 -ค่าบ ารุงสภาคณบด ี 10,000  10,000   

 -พัฒนาหลักสูตร 24,600  24,600   

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 20,000 3,000 6,000 6,000 5,000 

 -จ่ายค่าสาธารณูปโภค 42,000 10,000 11,000 10,000 11,000 

 -บ ารุงรักษาสิง่แวดล้อมคณะครุศาสตร์ 30,000 7,500 5,000 5,000 12,500 

 -ผู้บริหารเข้ารับการประชุม สัมมนา / 

แลกเปลี่ยน ทางการบรหิาร/วิชาการ 

30,000 5,000 10,000 5,000 10,000 

 รวมทั้งสิ้น 1,029,950 418,850 248,600 168,000 194,500 
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์       1,026,950  

 ค่าตอบแทน         60,600  

 -ค่าตอบแทนกรรมการประจ าคณะ 3 คนๆละ 6 คร้ังๆละ 1,000 บาท 18,000  

 -ค่าตอบแทนยานพาหนะ 3 คนๆละ 6 คร้ังๆละ 1,000 บาท 18,000  

 -ค่าตอบแทนกรรมการพัฒนา

หลักสูตร 

   ชม.ๆละ 600 บาท 24,600  

 ค่าใช้สอย       210,000  

 -ค่าบ ารุงสภาคณบดี   1 คร้ังๆละ 10,000 บาท 10,000  

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 50 คนๆละ 16 มือ้ๆละ 25 บาท 20,000  

 -ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ        30,000  

 -ค่าจา้งเหมาบรกิาร/ซ่อมแซม

ครุภัณฑ์และ 

      150,000  

 ค่าวัสด ุ       407,350  

 วัสดุส านักงาน 40 รายการ     377,350  

 วัสดุการเกษตร   6 คร้ังๆละ 5,000 บาท 30,000  

 ค่าครุภัณฑ ์       310,000  

 -เคร่ืองปรับอากาศ    4 เคร่ืองๆละ 45,000 บาท 180,000  

 -เคร่ืองเสียงประจ าห้องเรียน   5 ชุดๆละ 17,000 บาท 85,000  

 -ถังต้มน้ าไฟฟ้า   1 ใบๆละ 10,000 บาท 10,000  

 -เคร่ืองขดัพืน้   1 เคร่ืองๆละ 35,000 บาท 35,000  

 ค่าสาธารณูปโภค       42,000  

 -ค่าโทรศัพท/์แสตมป ์ 12 เดือน     42,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,029,950  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 

และวัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

งานบริหารจัดการคณะครุ

ศาสตร์ 
 

 
 

        

-จัดซือ้วัสดสุนับสนุนการเรียนการ

สอน 
   

 
377,350 

     
377,350 

-จัดซือ้ครุภัณฑ์ครุศาสตร์       310,000    310,000 

-จ้างเหมาบริการและซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ 
   

 
150,000 

     
150,000 

-ประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะ 
   

36,000 
 

     36,000 

-บ ารุงสภาคณบด ี     10,000      10,000 

-ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต 
   

24,600 
 

     24,600 

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่     20,000      20,000 

-จ่ายค่าสาธารณูปโภค      42,000     42,000 

-บ ารุงรักษาสิง่แวดล้อมคณะครุ

ศาสตร์ 
   

 
30,000 

     30,000 

-ผู้บริหารเขา้รับการประชุม 

สัมมนา / แลกเปลี่ยน ทางการ

บรหิาร/วิชาการ 

 

  

 

30,000 

     30,000 

รวม    60,600 617,350 42,000 310,000    1,029,950 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434101001 งานบริหารจัดการ 

คณะครุศาสตร์ 

1020000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน 6,000 36,600 12,000 6,000 

   2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 92,850 201,000 146,000 177,500 

   2202 5102030200 ค่าสาธารณูปโภค 10,000 11,000 10,000 11,000 

   2603 8320021500 เคร่ืองปรับอากาศ 180,000    

   2603 8322006500 เคร่ืองเสียงประจ าห้องเรียน 85,000    

   2603 8331036100 ถังต้มน้ าไฟฟา้ 10,000    

   2603 8320013100 เคร่ืองขัดพืน้ 35,000    

รวมท้ังสิ้น 418,850 248,600 168,000 194,500 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ มปีระสิทธิภาพ 

2. การสนับสนุนงานวชิาการและการบริการทางการศกึษาของคณะครุศาสตร์เป็นไปอยา่งเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ 

3. คณะครุศาสตร์มีการบริหารจัดการ สภาพแวดลอ้ม และการบริการด้านกายภาพท่ีเอื้อตอ่การบริการจัด

การศึกษา  

4. การประสานงานท้ังในและนอกคณะด าเนนิไปดว้ยความเรียบร้อย 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวดัความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เชงิปริมาณ 

1) มวีัสดุ ในการปฏบัิตงิาน 40 รายการ 

2) มเีครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง 

3) มเีครื่องเสียงประจ าห้องเรียน 5 ห้อง 

4) มถีังต้มน้ ารอ้น 1 ใบ 

5) มเีครื่องขัดพืน้ 1 เครื่อง 

6) มกีารซ่อมแซมครุภัณฑใ์นการปฏบัิตงิาน 5 รายการ 

7) มสีาธารณูปโภคค่าโทรศัพท์และโทรสารในการติดต่อประสานงานและการบริหารและ 

จัดการศกึษา 1500 ครัง้ 

8) มหีนังสือพมิพใ์ห้บริการคณาจารยแ์ละนักศกึษา 365 ฉบับ 

9) เป็นสมาชกิสภาคณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 1 ปี 

10) ผู้บริหารเข้าประชุม สัมมนา / แลกเปลี่ยน ทางการบริหาร/วชิาการ 10 คน 

1.2 เชงิคุณภาพ  

1) มวีัสดุ อุปกรณ ์และ ครุภัณฑ์ ในการปฏบัิตงิานของคณะอย่างตอ่เนื่องตลอดปี 

2) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 75  

3) มคีรุภัณฑ์ท่ีซ่อมแซมให้พร้อมการปฏบัิตงิานได้อย่างตอ่เนื่องตลอดปี 

4) มสีาธารณูปโภคค่าโทรศัพท์และโทรสารในการติดต่อประสานงานและการบริหารและการ

จัดการศกึษาท้ังในและนอกคณะอย่างตอ่เนื่องตลอดปี 

5) มสีาธารณูปโภคค่าแสตมป์ไปรษณีย์ในการจัดส่งเอกสารของคณะตลอดปี 

6) มหีนังสือพมิพห์รือวารสารบริการในคณะอยา่งต่อเนื่องตลอดปี 

7) เป็นสมาชกิสภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ต่อเนื่องตลอดปี 

1.3 เชงิเวลา 

1) การด าเนนิงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องตลอดปี 

2) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 
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2.3 บรรลุตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลจ านวนวัสดุ อุปกรณ ์และครุภัณฑใ์นการปฏบัิตงิาน 

ของคณะ 

3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลรายการสาธารณูปโภค หนังสอืพิมพ ์รวมท้ัง 

สถานะสถาชกิสภาคณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 

3.3 แบบประเมินความพงึพอใจ 

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4  สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี 4 คนไทยทุกกลุม่ทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีติอยา่ง

ท่ัวถึง เป็นธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของ

สังคม ท้องถิ่นและ ประเทศชาติ รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1  การศึกษาที่มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมคีวามเป็นเลิศ รวมท้ังตอบสนอง

ความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิน่ และประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดท่ี 13  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้านสังคม) 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.5  ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ี 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ี 7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผูบ้ริหารทุกระดับของสถาบัน 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 1  มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 4  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ตัวช้ีวัดท่ี 5  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

มติท่ีิ 3  มติดิ้านประสิทธิภาพของการปฏบัิตริาชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

มติท่ีิ 4  มติดิ้านการพัฒนาสถาบัน 

ตัวช้ีวัดท่ี 8  ผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาระดับอุดมศกึษา

ประจ าปกีารศึกษา พ.ศ.2556 

2.6 ความสอดคลอ้งกับตัวบ่งชี้การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1  ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

3. ความพร้อมของโครงการ    ด าเนินการได้ทันที 
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รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสรา้ง 

และค าชีแ้จง/เหตุผลความจ าเป็น 

1 เคร่ืองปรับอากาศ 4 เคร่ือง 45,000 180,000 มาตรฐานฯ 

     - ชนิดตั้งพืน้หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

     - ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 

     - เป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด

ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความ

ร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

     ค าชี้แจงฯ 

     ใชท้ดแทนของเดิมซึ่งเสื่อมสภาพ 

2 ชุดเคร่ืองเสียงประจ า 5 ชุด 17,000 85,000 มาตรฐานฯ 

 ห้องเรียน    -POWERED MIXER ก าลังขยายไม่น้อยกว่า  

30 w. 

-ล าโพงแบบสองทาง  

-ไมโครโฟนแบบมีสาย 

-ตู้เหลก็ ขนาด 18x12 นิว้ 

-แจ๊คไมโครโฟนแบบเหล็ก 

-เต้ารับไมโครโฟนแบบเหล็ก  

     ค าชี้แจงฯ 

     ติดตั้งใหมป่ระจ าห้องปฏิบัติการสอน อาคาร 6,7  

3 ถังต้มน้ าไฟฟา้ 1 ใบ 10,000 10,000 มาตรฐานฯ 

     - ความจุ 14.5 ลิตร  

- ถังตม้น้ าไฟฟ้าสเตนเลส  

- ก าลงัไฟ 2400 วัตต์ 

- มีเทอร์โมสตัทแบบ CUT-OUT ตัดการท างาน

อัตโนมัต ิเมื่ออุณหภูมิสงูผิดปกติ ป้องกันฮติเตอร์

เสียหาย 

     ค าชี้แจงฯ 

     ใชส้ าหรับการประชุม เชน่คณะกรรมการสโมสร

นักศึกษา กรรมการประจ าคณะ 

4 เคร่ืองขัดพืน้ 1 เคร่ือง 35,000 35,000 มาตรฐานฯ 

     ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1500 RPM 

     ขนาดมอเตอร์ไม่นอ้ยกว่า 1.5 HP 

     ระบบแกนขบัเคลื่อน 

     ระบบสายไฟ 50 ft. Safety black wire 

     ระบบไฟฟา้ 230 Volt 50Hz 

     รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ป ี

     ค าชี้แจงฯ 

     ใชส้ าหรับท าความสะอาดห้องปฏบิัตกิาร 

รวม 310,000  
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132434101100 งานบริหารจัดการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 1,370,660 บาท 

หน่วยงานและผูรั้บผดิชอบ: หน่วยงาน :คณะครุศาสตร์ ผู้รับผดิชอบ :คณบดีคณะครุศาสตร์ 

  

 

หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับปรัชญา และบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

รวมท้ังเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

หลากหลายและสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน โดยในกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้น ผู้สอนควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้

ฝึกและเรียนรู้จากการปฏบัิตจิรงิ ซึ่งจะต้องใชว้ัสดุเพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ดังกลา่ว 

ในปีการศึกษา 2555-2556 หรือในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะครุศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 10 สาขาวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา 

การศึกษาพิเศษ  คอมพิวเตอร์ศึกษา  พลศึกษา  การสอนภาษาไทย  การสอนภาษาอังกฤษ  และการประถมศึกษา 

มีนักศกึษาตัง้แตช่ัน้ปีท่ี 1 ถึง 5 จ านวน 1,779 คน ซึ่งต้องเรียนรายวชิาต่างๆ ตามแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา ท้ัง

ในภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัต ิ 

ดังนัน้จึงจ าเป็นต้องมกีารจัดซื้อวัสดุเพื่อใชใ้นการเรียนการสอนภาคปฏบัิติในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรอย่าง

ครบถ้วนและเพยีงพอ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตแิละเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรตอ่ไป 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้นักศกึษามวีัสดุฝึกปฏบัิตใินรายวชิาภาคปฏบัิตไิด้ครบถ้วนตามหลักสูตร 

2. เพื่อให้คณาจารยส์ามารถจัดหาวัสดุและจัดการเรียนการสอนรายวชิาภาคปฏบัิตไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนนักศึกษาที่เรียนวิชาภาคปฏิบตัิ  1,779 คน 

1.2 มีวัสดุฝกึปฏิบัติในรายวิชาของแต่ละสาขาวิชา 60 รายการ 
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2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 นักศกึษาคณะครุศาสตร์ได้รับการฝึกปฏิบัตอิย่างตอ่เนื่อง 

2.2 วัสดุฝึกปฏิบัตเิพยีงพอกับรายวชิาและการฝกึปฏิบัตขิองนักศกึษา 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

นักศกึษาท่ีเข้าใหม่ และคงอยู่ ได้ศึกษาเรียนรู้ครบตลอดภาคเรียน  

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 
 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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 ประชุมชีแ้จงแผนปฏิบัตกิาร             

2 ด าเนินการจัดซือ้/จัดหาวัสดุฝกึปฏิบตัิ             

3 จัดการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัต ิ             

4 ก ากับ ติดตาม และประเมินผล             

 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 จัดซือ้วัสดุ/อุปกรณ์พัฒนานักศกึษา 60 คร้ัง 15 15 15 15 

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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 จัดซือ้วัสดุ/อุปกรณ์พัฒนานักศกึษา 1,370,660 150,000 350,000 550,000 320,660 

 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์พัฒนา

นักศกึษา 

        

 -วัสดุการศึกษา       1,370,660  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,370,660  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 

และวัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

จัดซือ้วัสดุ/อุปกรณ์พัฒนา

นักศึกษา 

    1,370,660      1,370,660 

รวม     1,370,660      1,370,660 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434101101 จัดซือ้วัสดุ/อุปกรณ์ 1020000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 150,000 350,000 550,000 320,660 

รวมท้ังสิ้น 150,000 350,000 550,000 320,660 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักศกึษาคณะครุศาสตร์มีผลสมัฤทธ์ิ และการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. นักศกึษามคีวามพงึพอใจในการศึกษาเรียนรู้มากขึ้น 

3. คณาจารย์จัดการเรียนการสอนได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เชงิปริมาณ  

1) จ านวนนักศกึษาท่ีเรียนวชิาภาคปฏบิ  ติ 1779 คน 

2) จ านวนรายการวัสดุฝกึปฏิบัตใินรายวชิาต่างๆ  60 รายการ 

1.2 เชงิคุณภาพ  

1) นักศกึษาคณะครุศาสตร์ได้รับการฝึกปฏิบัตอิย่างตอ่เนื่องตลอดปีการศึกษา 

2) นักศกึษามีวัสดุฝึกปฏิบัตเิพยีงพอกับรายวชิาและการฝึกปฏบัิตติลอดปีการศึกษา 

1.3 เชงิเวลา  

การด าเนนิงานจัดการเรียนการสอนตอ่เนื่องตลอดปี 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูลโดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลจ านวนนักศกึษาท่ีเรียนวชิาภาคปฏบัิติ  

3.2 การส ารวจข้อมูลโดยใชแ้บบบันทึกข้อมูล หรือแบขอเบิกววัสดุท่ีแสดงจ านวนแลละรายการวัสดุ

ฝึกปฏบัิตใินรายวชิาต่างๆ 
 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายยอ่ยท่ี 4  คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมโีอกาสได้รับการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งท่ัวถึง  

เป็นธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 
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นโยบายท่ี 1  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศกึษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

 ยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม ท้องถิ่นและ

 ประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อเข้มแข็งด้านวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1  การศกึษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานและมคีวามเป็นเลิศ รวมท้ังตอบสนองความ

ตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่น และประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดท่ี 1  จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา 

ตัวชี้วัดท่ี 2  จ านวนนักศกึษาเข้าใหม ่

ตัวชี้วัดท่ี 3  จ านวนนักศกึษาท่ีคงอยู ่

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศกึษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมนิผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ ประจ าปี 

พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 2  มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 5  ร้อยละของระดับความพงึพอใจของนสิิตนักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศกึษา 

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศกึษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานท่ีว่าด้วยผลการจัดการศกึษาในแตล่ะระดับและประเภทการศกึษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1  บัณฑติปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 

2.7 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11  ระดับความพงึพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

 เฉลี่ยไมน่อ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนน 5.0 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12  ระดับความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑติท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไมน่อ้ยกวา่ 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13  นักศกึษามงีานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศกึษา ไมต่่ ากวา่ร้อยละ 80 

(ก าหนดเพิ่ม) 

 

3. ความพร้อมของโครงการ  ด าเนนิการได้ทันที 
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132434101200 งานพัฒนานกัศกึษาและเสริมสร้างประสบการณ์วชิาชพี  

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 400,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :คณะครุศาสตร์ ผู้รับผดิชอบ :รองคณบดีคณะครุศาสตร์  ฝ่ายวิชาการ 

  
 

หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็นการพัฒนาไปอีก

ขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการจัดท ากรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึน้ เพื่อให้มหีลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  

การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ เป็นการพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ 

มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพท่ีดี มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  และมีทักษะในการ

ประกอบวิชาชพีทุกสาขาวิชาจะต้องมีแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความสามารถ

ของนักศึกษาท้ังในด้านความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาโดยตรง  รวมถึงทักษะด้านอื่นๆ อาทิเช่น ด้านคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ ฯลฯ เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา ดังนั้นคณะครุศาสตร์จึงได้จัดท าโครงการพัฒนานักศึกษาและ

เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้

คุณธรรม วัฒนธรรมในการด ารงชวีติ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อยา่งมีความสุข 
 

วัตถุประสงค์   

เพื่อให้นักศึกษาท่ีเข้าใหม่ และนักศึกษาท่ีคงอยู่ของคณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี ทุกคน ได้รับการเพิ่มพูน

ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเอง

มากยิ่งขึน้  
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เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนนักศึกษารับการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 375 คน 

1.2 จ านวนเอกสารฝึกประสบการณ์ 1,875 เล่ม 

1.3 จ านวนนักศึกษารับการพัฒนา 120 คน 

1.4 มีวัสดุพัฒนานกัศึกษา 5 รายการ 

1.5 จ านวนอาจารย์พเิศษ 2/2 ภาคเรียน/คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาไดง้านท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจบ ร้อยละ 80 

2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 85 

2.3 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมน่อ้ยกว่า 5 คะแนน 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

จัดการพัฒนานักศกึษาแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 
 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน             

2 ปฐมนเิทศนกัศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู             

3 สัมมนาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู             

4 จัดท าเอกสารฝึกประสบการณ์             

5 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู             

6 อบรมอยุธยามรดกโลก             

7 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน              

8 พัฒนาภาษาต่างประเทศ/เทคโนโลยีทางการศึกษา             

9 พัฒนาการเขียนกระดานด า             

10 จัดซือ้วัสดุพัฒนานักศึกษา             

11 จ้างอาจารย์พเิศษ             

12 สรุปและประเมินผลโครงการ             
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แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู       

1.1 ปฐมนเิทศนกัศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

375 คน   125 250 

1.2 สัมมนาการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 375 คน 125 250   

1.3 จัดท าเอกสารฝึกประสบการณ์ 1,875 เล่ม 1,875    

1.4 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 375 คน  375   

2 พัฒนานักศึกษา       

2.1 อบรมอยุธยามรดกโลก 30 คน   30  

2.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  30 คน   30  

2.3 พัฒนาภาษาต่างประเทศ/เทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

30 คน  30   

2.4 พัฒนาการเขียนกระดานด า 30 คน  30   

2.5 จัดซือ้วัสดุพัฒนานักศึกษา 5 รายการ  5   

3 จ้างอาจารย์พเิศษ 2/2 ภาค

เรียน/คน 

 1/2  1/2 

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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 พัฒนาการฝกึประสบการณ์วชิาชีพครู      

1.1 ปฐมนเิทศนกัศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

21,600   7,200 14,400 

1.2 สัมมนาการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 26,775 12,375 14,400   

1.3 จัดท าเอกสารฝึกประสบการณ์ 93,750 93,750    

1.4 นิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 46,875 10,000 15,000 15,000 6,875 

2 พัฒนานักศึกษา      

2.1 อบรมอยุธยามรดกโลก 25,000   25,000  

2.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  10,000   10,000  

2.3 พัฒนาภาษาต่างประเทศ/เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 

38,800  38,800   

2.4 พัฒนาการเขียนกระดานด า 10,000  10,000   

2.5 จัดซือ้วัสดุพัฒนานักศึกษา 7,200  7,200   

3 จ้างอาจารย์พเิศษ 120,000  60,000  60,000 

 รวม 400,000 116,125 145,400 57,200 81,275 
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 พัฒนาการฝึกประสบการณ์

วชิาชีพครู 

      189,000  

1.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝกึ

ประสบการณ์วชิาชีพคร ู

        

 ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คร้ังๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 21,600  

1.2 สัมมนาการฝกึประสบการณ์วชิาชพี

ครู 

        

 ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คร้ังๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 21,600  

1.3 จัดท าเอกสารฝึกประสบการณ์       98,925  

 ค่าใช้สอย         

 -จ้างท าเอกสารฝึกประสบการณ์ 375 คนๆละ 5 เล่มๆละ 50 บาท 93,750  

 ค่าวัสดุการศึกษา   1 งานๆละ 5,175 บาท 5,175  

1.4 นิเทศนักศกึษาฝกึประสบการณ์

วชิาชีพครู 

      46,875  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ       46,875  

2 พัฒนานักศึกษา       91,000  

2.1 อบรมอยุธยามรดกโลก       25,000  

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

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าเช่ารถราง 2 คร้ังๆละ 2 คันๆละ 1,500 บาท 6,000  

 ค่าวัสดุการศึกษา   1 งานๆละ 4,600 บาท 4,600  

2.2 พัฒนาสือ่การเรยีนการสอน        10,000  

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

 ค่าวัสดุการศึกษา   1 งานๆละ 2,800 บาท 2,800  

2.3 พัฒนาภาษาต่างประเทศ/ 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

      38,800  

 ค่าตอบแทนวิทยากร 10 คร้ังๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 36,000  

 ค่าวัสดุการศึกษา   1 งานๆละ 2,800 บาท 2,800  

2.4 พัฒนาการเขียนกระดานด า       10,000  

 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คร้ังๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 7,200  

 ค่าวัสดุการศึกษา   1 งานๆละ 2,800 บาท 2,800  

2.5 จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา         

 ค่าวัสดุการศึกษา   1 งานๆละ 7,200 บาท 7,200  

3 จ้างอาจารย์พเิศษ       120,000  

 ค่าตอบแทนอาจารย์พเิศษ   600 ชม.ๆละ 200 บาท 120,000  

 รวม       400,000  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 

และวัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1.พัฒนาการฝกึประสบการณ์

วชิาชีพคร ู

           

1.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู 

   21,600        

1.2 สัมมนาการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

   21,600 5,175       

1.3 จัดท าเอกสารฝึก

ประสบการณ์ 

    93,750       

1.4 นเิทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู 

    46,875       

2.พัฒนานักศึกษา            

2.1 อบรมอยุธยามรดกโลก    14,400 10,600       

2.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน     7,200 2,800       

2.3 พัฒนาภาษาต่างประเทศ/

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

   36,000 2,800       

2.4 พัฒนาการเขียนกระดานด า    7,200 2,800       

2.5 จัดซือ้วัสดุพัฒนานักศึกษา     7,200       

3.จ้างอาจารย์พิเศษ            

3.1 จ้างอาจารย์พเิศษ    120,000        

รวม    228,000 172,000      400,000 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434101201 พัฒนาการฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ

ครู 

1020000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน 10,800 10,800 7,200 14,400 

132434101201   1020000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 105,325 18,600 15,000 6,875 

132434101202 พัฒนานักศึกษา 1020000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน  43,200 21,600  

132434101202   1020000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  12,800 13,400  

132434101203 จ้างอาจารย์พเิศษ 1020000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน  60,000  60,000 

รวมท้ังสิ้น 116,125 145,400 57,200 81,275 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักศกึษาคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนา ความรู้  ประสบการณ์ โดยอาศัยกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็น

กลไกในการขับเคลื่อน 

2. นักศกึษาเกิดโลกทัศนเ์ป็นผู้ท่ีรอบรู้  คิดการณ์ไกลและเข้าใจปรากฏการณ์ปัจจุบันในทางสังคมประเมนิผล

การด าเนนิงาน 

 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เชงิปริมาณ 

1) จ านวนนักศกึษาเข้ารับการพัฒนา 495 คน 

2) จ านวนเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชพี 1,875 เล่ม  

3) จ านวนอาจารย์พิเศษ 2 คน 

1.2 เชงิคุณภาพ 

1) ผู้ส าเร็จการศึกษาไดง้านท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจบ ร้อยละ 80 

2) ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 85 

3) ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมน่อ้ยกว่า 5 คะแนน 

1.3 เชงิเวลา 

คณะครุศาสตร์ด าเนนิการจัดการพัฒนานักศกึษาแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 แบบรายงานผลการด าเนนิการทุกกิจกรรม 
3.2 การส ารวจความพงึพอใจ โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของนักศกึษา 

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 สังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายยอ่ยท่ี 4  คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมโีอกาสได้รับการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งท่ัวถึง เป็น

ธรรม 
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 
นโยบายท่ี 1  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศกึษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพือ่ตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อเข้มแข็งด้านวชิาการ 
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กลยุทธ์ท่ี 1  การศกึษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมคีวามเป็นเลิศ รวมท้ังตอบสนองความ
 ตอ้งการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (สงป.) 
ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดท่ี 13  จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา 
ตัวชี้วัดท่ี 14  จ านวนนักศกึษาเข้าใหม ่
ตัวชี้วัดท่ี 15  จ านวนนักศกึษาท่ีคงอยู ่
ตัวชี้วัดท่ี 16  ผู้ส าเร็จการศกึษาไดง้านทาหรือศกึษาตอ่ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ (ด้าน

สังคม) 
ตัวชี้วัดท่ี 17  ผู้ส าเร็จการศกึษาจบการศกึษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ด้านสังคม) 
ตัวชี้วัดท่ี 18  ผู้ส าเร็จการศกึษาท่ีจบการศกึษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (ด้านสังคม) 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรมท่ีจัดให้กับนักศกึษา 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมนิผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ ประจ าปี 
พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 
มติท่ีิ 1  มติดิ้านประสทิธิผล 
ตัวชี้วัดท่ี 4  ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตตอ่บัณฑิต 
ตัวชี้วัดท่ี 5  ร้อยละของระดับความพงึพอใจของนสิิตนักศกึษาตอสถาบันอุดมศกึษา 

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 
ระดับอุดมศกึษา (สมศ.) 
มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานท่ีว่าด้วยผลการจัดการศกึษาในแตล่ะระดับและประเภทการศกึษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

2.7 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12  ระดับความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑติท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไมน่อ้ยกวา่ 3.5  

จาก คะแนนเต็ม 5.0 
ตัวบ่งชี้ท่ี 13  นักศกึษามงีานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศกึษา ไมต่่ ากวา่ร้อยละ 80 

(ก าหนดเพิ่ม) 
3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 
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132434101300 งานพัฒนาบคุลากรคณะครุศาสตร ์

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน  

วงเงินงบประมาณ: 302,500 บาท 

หน่วยงานและผูรั้บผดิชอบ: หน่วยงาน :คณะครุศาสตร์ ผู้รับผดิชอบ :คณบดีคณะครุศาสตร์ 

  

 

หลักการและเหตุผล 

คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีพันธกิจท่ีส าคัญตามมาตรา 7 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 คือท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง

ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการท่ีบุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดผลดี 

และมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ท้ังในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและท่ีจะต้องสนับสนุนใน

หน้าท่ีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนไปตามภารกิจได้อย่างลุล่วงและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการพัฒนาบุคลากร ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยเฉพาะสายวิชาการได้มี

ความรู้อยา่งเช่ียวชาญในศาสตร์ของแตล่ะบุคคล และพัฒนาสายสนับสนุนให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏบัิตงิาน

ด้านสนับสนุนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อให้รองรับภารกิจทุกด้านของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัย ดังนั้นคณะครุ

ศาสตร์จึงต้องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวชิาการ และสายสนับสนุน ในสังกัดคณะครุศาสตร์ได้

พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรท่ีสังกัดคณะครุศาสตร์ ได้พัฒนาความรู้ใหม่ๆ และ

น าไปสู่การบูรณาการให้เกิดประโยชนก์ารปฏบัิติงานในหน้าท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

วัตถุประสงค์   

1. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะครุศาสตร์ ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ

วชิาชีพ และตามสายการปฏบัิตงิาน  

2. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญและปฏบัิติหนา้ท่ีได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 
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เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนบุคลากรสายวชิาการได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ  109 คน 

1.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/

หรือ วิชาชีพ  

12 คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 บุคลากรสายวชิาการได้รับการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือ วชิาชพี ให้สามารถท างานได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

2.2 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ วชิาชพี และสามารถพัฒนางานได้เพิม่

มากขึน้ 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

บุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุนได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ศกึษา ดูงาน อยา่งตอ่เนื่อง ตลอด

ปีงบประมาณ  
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 
 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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 แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร             

2 ด าเนินการพัฒนาบคุลากร             

3 ก ากับติดตามและประเมินผล              
 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 พัฒนาบุคลากรสายวชิาการ  109 คน 18 48 30 13 

2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  12 คน 1 2 7 2 
 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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 พัฒนาบุคลากร ในการเดินทางไปราชการ 

ฝึกอบรม สัมมนา ตามศาสตร์วชิาการ /

วิชาชีพ 

302,500 47,500 125,000 92,500 37,500 

 รวม 302,500 47,500 125,000 92,500 37,500 
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์        302,500  

 ค่าใช้สอย/วัสดุ         

 -ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ       302,500  

          

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       302,500  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 

และวัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1.พัฒนาบคุลากร ในการ

เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม 

สัมมนา ตามศาสตร์วชิาการ 

และ/หรือ วิชาชีพ  

    302,500      302,500 

รวม     302,500      302,500 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434101301 พัฒนาบุคลากร 1020000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 47,500 125,000 92,500 37,500 

รวมท้ังสิ้น 47,500 125,000 92,500 37,500 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ   

2. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญและปฏบัิติหนา้ท่ีได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น  
 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เชงิปริมาณ  
1) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ วชิาชพี อยา่งนอ้ยปีละหนึ่งคร้ัง 

จ านวน 109 คน 
2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวชิาการ และ/หรือ วชิาชีพ 

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี จ านวน 12 คน  
1.2 เชงิคุณภาพ  

1) อาจารย์ประจ า จ านวน 109 คน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วชิาชีพ อย่างนอ้ย
ปีละหนึ่งครัง้  

2) บุคลากรสายสนับสนุน จ านวนไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/
หรือ วชิาชีพ  

1.3 เชงิเวลา  
1) บุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุนได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ศกึษา ดูงาน อย่าง

ตอ่เนื่องตลอดปีงบประมาณ  
2) การด าเนนิการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทุกกิจกรรม  

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี
2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ  
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  
2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 
การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสรุปการเข้าร่วมอบรม สัมมนา และศกึษาดูงาน  

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 สังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายยอ่ยท่ี 4 คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมโีอกาสได้รับการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งท่ัวถึง 

เป็นธรรม 
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 
นโยบายท่ี 1  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศกึษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อเข้มแข็งด้านวชิาการ 
กลยุทธ์ท่ี 1  การศกึษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมคีวามเป็นเลิศ รวมท้ังตอบสนองความ

ตอ้งการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 
ผลผลิตท่ี  ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดท่ี 32  จ านวนผลงานวจิัยเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
ตัวชี้วัดท่ี 33 โครงการวจิัยท่ีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมนิคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน 
องค์ประกอบท่ี 4  การวจิัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค ์
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค ์
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ า 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 
ระดับอุดมศกึษา (สมศ.) 
มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานท่ีว่าด้วยผลการจัดการศกึษาในแตล่ะระดับและประเภทการศกึษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ผลงานวชิาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 2  การบริหารจัดการศกึษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14  การพัฒนาคณาจารย ์

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ(มคอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9  อาจารยป์ระจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชพี อยา่งนอ้ย 

ปีละหนึ่งคร้ัง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนาวชิาการ และ/หรือ

วชิาชพี ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 
 

3. ความพร้อมของโครงการ ด าเนินการได้ทันที 
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1030000 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

132434101400 สัมมนาวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน 

หลังจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 250,000 บาท (งบ บ.กศ) 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผู้รับผดิชอบ : คณบด ี

  

หลักการและเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท าการสอนศาสตร์ด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ 10 สาขาวิชาและ 4 กลุ่มวิชา มีอาจารย์ผลิตผลงานด้านการสอน 

การวจิัย ในสาขาของตนเอง และมีผลงานนักศึกษาเป็นท่ีประจักษ ์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์นักศกึษาใน

รอบปีท่ีผ่านมา ประกอบด้วยการแสดงศักยภาพในศาสตร์ต่าง ๆ ในอันท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอน การบริการ

วิชาการแก่ท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการให้

ความรู้ เผยแพร่ การเข้าร่วมเป็นสมาคมอาเซียน ในปี 2558 นี้ การจัดโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วชิาการ จึงเป็นการสนองตอบท้ังงานด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดง

ศักยภาพความพร้อมในทางวชิาการ และการเตรียมพร้อมการเป็นผู้น าทางวิชาการในการให้ความรู้แก่ท้องถิ่น ชุมชน 

ให้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียนในเวลาอันใกล้นี้ 
 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนการสอนของอาจารย์ 

2. เพื่อสง่เสริมผลงานทางวิชาการของนักศกึษา 

3. เพื่อจัดสัมมนาวชิาการดา้นการเมอืงการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม สู่ประชาคมอาเซียน 

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความรู้ ความสามารถด้านวิชาการท่ี

เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

5. เพื่อสง่เสริมกิจกรรมภาษาไทย 
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เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนผูเ้ข้าร่วมสัมมนาวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 400 คน 

1.2 จ านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย 150 คน 

    

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

มกีารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 80  

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาด าเนนิการได้ตลอดปีการศกึษา 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 1 เดอืน วันเร่ิมตน้:  1 ต.ค. 55  วันสิน้สุด: 30 ก.ย. 56   

 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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 ขออนุมัติโครงการ              

2 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด              

3 ก ากับ/ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงาน              

4 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน              

 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 สัมมนาวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

1 คร้ัง  1   

2 กิจกรรมวันภาษาไทย  1 คร้ัง   1  

        

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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 สัมมนาวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

210,000  210,000   

2 กิจกรรมวันภาษาไทย 40,000   40,000  
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 สัมมนาวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

      210,000  

1.1 กิจกรรมวิชาการคณะ       92,400  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าวิทยากร       30,000  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่าง 400 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 25  บาท 20,000  

 -ค่าห้องประชุม       3,000  

 -ค่าตกแตง่สถานที ่       3,000  

 -ค่าน้ ามนัรถ       3,400  

 ค่าวัสดุ       33,000  

1.2 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น       17,600  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าเงินรางวัล       6,500  

 -ค่ากรรมการตัดสนิ 3  คนๆละ 3 ชม.ๆละ 400 บาท 3,600  

 ค่าวัสดุ       7,500  

1.3 กิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร์       10,000  

 -ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย       10,000  

1.4  กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ       15,000  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าเงินรางวัล       9,000  

 ค่าวัสดุ       6,000  

1.5 กิจกรรมสาขาวิชานิตศิาสตร์       10,000  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  

 ค่าวัสดุ       6,400  

1.6 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย       10,000  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าวิทยากร 3 คนๆละ 3  ชม.ๆละ 600 บาท 5,400  

 ค่าวัสดุ       4,600  

1.7 สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์       15,000  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าวิทยากร 3 คนๆละ 3  ชมๆละ 600 บาท 5,400  

 ค่าวัสดุ        9,600  

1.8 สาขาวชิาการพัฒนาชุมชน       10,000  

 ค่าตอบแทน         

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

 ค่าวัสดุ       6,400  
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1.9 สาขาวชิาศิลปกรรม ดนตรี นาฏศลิป์       30,000  

 ค่าวัสดุ       30,000  

2 กิจกรรมวันภาษาไทย       40,000  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าวิทยากร 3 คนๆละ 5 ชม.ๆละ 600 บาท 9,000  

 -ค่าคณะกรรมการตัดสินการประกวด 5 คนๆละ 1 คร้ังๆละ 600 บาท 3,000  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่ารางวัลการประกวด 3 รายการๆละ         

  รางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 1 คร้ังๆละ 1,000 บาท 2,000  

  รางวัลที่ 2 2 รางวัลๆละ 1 คร้ังๆละ 800 บาท 1,600  

  รางวัลที่ 3 2 รางวัลๆละ 1 คร้ังๆละ 600 บาท 1,200  

 -ค่าอาหารว่าง 150 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 25 บาท 7,500  

 -ค่าจา้งศิลปินพืน้บ้านแสดงผลงาน 1 วง   7,000 บาท 7,000  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าป้ายประชาสัมพนัธ ์ 5 ป้ายๆละ   600 บาท 3,000  

 -ค่าเอกสารและแผ่นพับประชาสัมพนัธ์ 1 คร้ังๆละ   2,000 บาท 2,000  

 -ค่าวัสดุในการจัดงาน 1 คร้ังๆละ   3,700 บาท 3,700  

          

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       250,000  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1. สัมมนาวิชาการคณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

   67,100 142,900      210,000 

2. กิจกรรมวันภาษาไทย    12,000 28,000      40,000 

รวม    79,100 170,900      250,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434101401 สัมมนาวิชาการคณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

1030000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน  67,100   

132434101401   1030000   5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  142,900   

132434101402 กิจกรรมวันภาษาไทย 1030000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน   12,000  

132434101402   1030000   5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   28,000  

รวมท้ังสิ้น  210,000 40,000  
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. อาจารย์ได้แสดงผลงานวชิาการเพิ่มขึ้น 

2. นักศกึษาได้แสดงผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น 

3. นักศกึษา อาจารย ์ได้ความรู้ความเข้าใจด้านการเมอืงการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมของประชาคมอาเซียน 

4. ชุมชนมสี่วนร่วมในการแสดงความรู้ ความสามารถดา้นวชิาการท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

5. นักศกึษา อาจารย ์ได้ร่วมกิจกรรมสง่เสริมภาษาไทย 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 มกีารเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนักศกึษาให้บุคลากรท้ังภายในและภายนอกได้รับทราบร้อยละ 

80  

1.2 นักศกึษา อาจารย ์มคีวามรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซยีน รอ้ยละ 80 

1.3 นักศกึษา ผู้สนใจ อาจารย์ ได้ร่วมกิจกรรมสง่เสริมภาษาไทย ร้อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินผลท่ีถอืว่าดี  

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ  

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน  

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลจานวนและคุณลกัษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียน 

การสอน  

3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม  

1. ประเภทโครงการ:  

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4:  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม  

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์  

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2555–2558):  

2.1.1 นโยบายท่ี 4 สังคมและคณุภาพชีวิต  

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปงีบประมาณ 

พ.ศ.2555–2569  

นโยบายท่ี 1:  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมท้องถิ่น และ

ประเทศชาติ :  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ ตามความตอ้งการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ :  

กลยุทธ์   พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

นักศกึษา อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณสมบัตท่ีิพ่ึงประสงค์ 
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กลยุทธ์   จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)  

ตัวบ่งช้ีท่ี 7  ผลงานวชิาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการ

เรียนการสอนและการวจิัย 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏบัิตริาชการประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2556 (กพร.)  

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1.1  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2.1  ร้อยละของงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติต่ออาจารยป์ระจ าและ/หรือนักวจิัยประจ า 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2.2  ร้อยละของงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน ามาใชอ้ันก่อให้เกิดประโยชนอ์ย่างชัดเจนตอ่

อาจารย์ประจ าและ/หรือนักวจิัยประจ า   

2.5 ความสอดคล้องกับองคป์ระกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2  กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชนต์อ่สังคม 

2.6 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณ ประจ าป ี2556 (สงป.) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 26  จ านวนโครงการวิจัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี 27  จ านวนโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 28  จ านวนผลงานวจิัยเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

ตัวบ่งช้ีท่ี 29  ร้อยละโครงการวจิัยท่ีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

2.7 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2.8 แห่งชาติ (มคอ.) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน

ตดิตามและทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2  มรีายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.6 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ 

สาขาวิชา (ร้อยละของ มคอ.6 ท่ีสอดคล้องกับมาจรฐานคุณวฒุสิาขา/ สาขาวิชา) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3  มรีายละเอยีดของรายวชิา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวชิา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4  จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของรายวชิา และประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) ตาม

แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ

ทุกรายวชิา (ร้อยละของรายวชิาท่ีจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสร็จตามก าหนด) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5  จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของรายหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 

หลังสิ้นสุดปีการศึกษา (ร้อยละของหลักสูตรท่ีจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานเสร็จ

ตามก าหนด) 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 6  มกีารทบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน 

มคอ.3 และ 4 (ถ้าม)ี อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปกีารศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 11  ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพหลักสูตร  

เฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

  

3. ความพร้อมของโครงการ ด าเนนิการได้ทันที 

 

132434101500 งานบริหารจัดการศึกษาคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 448,090 บาท (งบ บ.กศ.) 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ผู้รับผดิชอบ : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

  

หลักการและเหตุผล  

งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นภารกิจท่ีต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษา 

อาจารย์ ตลอดจนการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามภาระหน้าท่ีของ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศแผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและ

ท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมและท้องถิ่นยังมีปัญหาขาดแคลนบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ ท่ี

สอดคล้องกับการจัดการศกึษา 

ในปีการศึกษา 2555-2556 หรือ ปีงบประมาณ 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจในการจัด

การศึกษาให้แก่นักศึกษาใน 10 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชาภาษาไทย  

จากวัตถุประสงค์ หลักการ ภารกิจ และข้อมูลดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องใช้

งบประมาณในการจัดการศึกษา เพื่อการด าเนนิงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และภารกิจเพื่อการรับนักศึกษาใหม่ และ

การผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนด้านวิชาการแก่นักศึกษา และ

คณาจารย์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมคีุณภาพเพิ่มมากขึน้  
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วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อสง่เสริมให้การบริหารงานของคณะและการจัดการเรียนการสอนสามารถด าเนนิการไปตามภารกิจท่ี

ก าหนด 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการเรียนการสอนแก่นักศึกษา 

  

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนสาขาวิชาทีม่ีค่าวสัดุฝึกปฏิบตัิ 6 สาขา 

1.2 จ านวนสาขาวิชาทีม่ีค่าวสัดุฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 5 สาขา 

1.3 จัดวิทยากรบรรยาย 5 สาขา 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 การบริหารงานของคณะและการจัดการเรียนการสอนสามารถด าเนนิการไปตามภารกิจที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 

2.2 นักศกึษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัสดุฝึกปฏบัิตแิละฝึกประสบการณ์วชิาชีพตามหลักสูตร

ทุกสาขาวชิาร้อยละ 80 

2.3 ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในคณะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

3.1 กิจกรรมทุกกิจกรรมได้มกีารด าเนนิงานตลอดปีการศึกษารอ้ยละ 80 

3.2 ด าเนนิการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้:  1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด:  30 กันยายน 2556  

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 ขออนุมัติโครงการ              

2 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด              

3 ก ากับ/ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงาน              

4 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน              

  



121 

  

 

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ 

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 จัดซือ้วัสดุฝึกปฏบิัต ิ 6 สาขา 6 

2 จัดเตรียม/ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 5 สาขา 5 

3 จัดวิทยากรบรรยาย 5 สาขา 5 

แผนการใช้จ่ายเงนิ  

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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 จัดซือ้วัสดุฝึกปฏบิัต ิ 285,610              84,840 43,440 59,940 97,390 

2 จัดเตรียม/ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 114,480  105,600 5,520 3,360 

3 จัดวิทยากรบรรยาย 48,000 15,000 18,000 6,000 9,000 

       

รวม 448,090 99,840 167,040 71,460 109,750 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัต ิ       285,610  

1.1.1 ค่าวัสดุ        285,610  

2 จัดเตรียม/ฝกึประสบการณ์วชิาชีพ       114,480  

2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์       14,040  

2.1.1 ปฐมนิเทศเส้นทางการก้าวสู่ความเปน็

นักกฎหมาย 

      8,640  

 ค า่ตอบแ ทน         

 -วิทยากร 3 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 10,800  

 ค ่าวัสด ุ       3,240  

 -ค่าวัสดุฝึก       3,240  

2.1.2 จัดซือ้วัสดุเตรียม/ฝึกประสบการณ์       8,640  

 ค่าวัสด ุ       8,640  

2.2 สาขาวชิาการพัฒนาชุมชน       36,900  

2.2.1 เตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการ

พัฒนาชุมชน 

      24,350  

 ค ่าตอบแ ทน         

 - ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 8 ชม. ๆ ละ 600 บาท 9,600  

 ค ่าใช้สอย         

 - อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 45 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 2,250  

 - ค่ายานพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ ามนั       7,000  
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 - คา่สถานที ่       2,000  

 ค่าวัสดุ       3,500  

 -ค่าวัสด ุ       3,500  

2.2.2 นิเทศนักศึกษา       1,440  

 ค ่าตอบแ ทน       2,880  

 - วิทยากร 6 คน ๆ ละ 2 ชม. ๆ ละ 120 บาท 2,880  

2.2.3 จัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์       9,670  

 ค ่าตอบแ ทน         

 -ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 4 ชม. ๆ ละ 600 บาท 4,800  

 ค ่าวัสด ุ       4,870  

2.3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น       18,160  

2.3.1 กิจกรรมเตรยีม/ฝึกประสบการณ์       18,160  

 ค ่าวัสด ุ       2,760  

2.3.2 ค่าใช้สอย         

 ค ่าน ้ามัน /พาห นะ       7,000  

2.3.3 จัดเชิญวิทยากร         

 ค ่าตอบแ ทน       8,400  

 -ค่าวิทยากร   14 ชม. ๆ ละ 600 บาท 8,400  

2.4 สาวิชานิเทศศาสตร์       45,380  

2.4.1 จัดซือ้วัสดุเตรียมฝึกประสบการณ์         

 ค ่าวัสด ุ       8,520  

 -ค่าวัสด ุ       8,520  

2.4.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ         

 ค ่าตอบแ ทน       7,200  

 -ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 7,200  

 ค ่าวัสด ุ       2,000  

 -ค่าวัสด ุ       2,000  

2.4.3 กิจกรรมนิเทศการฝึกงานภายนอก         

 ค ่าวัสดุ /ค ่าใช้สอย       3,600  

 -ค่าวัสดุ/คา่ใช้สอย       3,600  

2.4.4 ศึกษาดูงานนิเทศศาสตร์         

 ค ่าวัสด ุ       13,000  

 -ค่าวัสด ุ       13,000  

2.5 สาขาวิชานาฏศลิป์การละคร         

2.5.1 กิจกรรมเตรยีม/ฝึกประสบการณ์       11,060  

 ค ่าวัสดุ/ค ่าใช้สอย       11,060  

3 จัดวทิยากรบรรยาย       48,000  

3.1 ค่าตอบแทน         

3.1.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์   15 ชม. ๆ ละ 600 บาท 9,000  
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

3.1.2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น   15 ชม. ๆ ละ 600 บาท 9,000  

3.1.3 สาขาวิชานาฏศลิป์การละคร   15 ชม. ๆ ละ 600 บาท 9,000  

3.1.4 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน   15 ชม. ๆ ละ 600 บาท 9,000  

3.1.5 สาขาวิชานิติศาสตร์   20 ชม. ๆ ละ 600 บาท 12,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       448,090  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

จัดซือ้วัสดุฝึกปฏบิัต ิ     285,610      285,610 

จัดซือ้วัสดุฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    43,680 70,800      114,480 

จัดวิทยากรบรรยาย    48,000       48,000 

รวมเป็นเงินทัง้สิ้น    91,680 356,410      448,090 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434101501 จัดซือ้วัสดุฝึกปฎบิัต ิ 1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 84,840 43,440 59,940 97,390 

132434101502 จัดซือ้วัสดุฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ 

1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  61,920 5,520 3,360 

132434101502   1030000 2202  5102010200 ค่าตอบแทน  43,680   

132434101503 จัดวิทยากรบรรยาย 1030000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน 15,000 18,000 6,000 9,000 

รวมท้ังสิ้น 99,840 167,040 71,460 109,750 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. การบริหารงานของคณะและการจัดการเรียนการสอนสามารถด าเนนิการไปตามภารกิจที่ก าหนด 

2. นักศกึษาได้รับทรัพยากรกาเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

1.1 ระดับคุณภาพและความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนและบริหารงานของคณะเป็นไปตามท่ีก าหนด

ร้อยละ 80  

1.2 ทุกกิจกรรมมกีารด าเนนิงานตามก าหนดเวลาท่ีต้ังไว้ร้อยละ 80  

1.3 จ านวนเป้าหมายในการใชง้บประมาณด้านวัสดุฝึกปฏบัิตแิละฝกึประสบการณ์วิชาชพีเป็นไปตามท่ี

ก าหนดร้อยละ 80  

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี 

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ  

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน  

3.1 การส ารวจข้อมูลโดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลจ านวนนักศกึษาท่ีเรียนวชิาภาคปฏบัิติ  

3.2 การส ารวจข้อมูลโดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลจ านวนนักศกึษาท่ีฝกึประสบการณ์วิชาชพี  

3.3 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย์  

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ:  

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4:  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม  

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์  

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555–2558:  

นโยบายท่ี 4  สังคมและคุณภาพชีวิต  

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ.2555–2569 

2.3 สอดคล้องกับมาตรฐานและตวับ่งช้ีของส านักงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 22 จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 23 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2.4 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของส านักงานการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7 ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีท่ี 13 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 14 จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าใหม ่

ตัวบ่งช้ีท่ี 15 จ านวนนักศกึษาคงอยู่ 
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2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม(ร่าง) ค ารับรองการปฏบัิตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  

(กพร.) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ระดับความพงึพอใจของนสิิตนกัศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ป ี

3. ความพร้อมของโครงการ ด าเนนิการได้ทันที 

 

132434101600 งานพัฒนาและบริหารจัดการคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร, งบด าเนินงาน, งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน, งบรายจ่ายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 290,340 บาท (งบ บ.กศ.) 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผู้รับผดิชอบ : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

  

หลักการและเหตุผล  

งานสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์  

ท้ังดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมท้ังการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์

อย่างมปีระสิทธิภาพ จ าเป็นต้องใชว้ัสดุ อุปกรณ ์และสาธารณูปโภค รวมท้ังคา่ใชส้อยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและ

การบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ท้ังด้านงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการ

วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ปีงบประมาณพ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพันธกิจส าคัญคือ การผลิตบัณฑิต การ

บริหารงานส านักงาน และการให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศกึษา  

จากพันธกิจดังกล่าว คณะจึงจ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบ ารุงครุภัณฑ์ทางการศึกษาและส านักงาน 

ตลอดจนตอ้งติดต่อราชการกับหนว่ยงานภายนอก รับรู้ขา่วสาร เดินทางไปราชการ เชญิวิทยากรมาบรรยาย และตอ้งใชจ้่าย

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อการด าเนินงานของส านักงานและการบริการทางการศึกษาตามพันธกิจ

ดังกล่าว ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  



127 

  

 

วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนนิงานตามพันธกิจได้อยา่งครบถ้วน 

2. เพื่อให้การบริหารงานและการจดัการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน 5 คร้ัง 

1.2 มีค่าสาธารณูปโภคใชใ้นการติดต่อราชการ 12 คร้ัง 

1.3 มีหนังสือพมิพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาภายในคณะ 12 คร้ัง 

1.4 มีงบประมาณในการจัดการบรหิารคณะ 4 คร้ัง 

1.5 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์คณะ 1 คร้ัง 

1.6 จ านวนการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 7 คร้ัง 

1.7 จัดซือ้วัสดุส านกังาน 4 คร้ัง 

1.8 ค่าประกันสงัคมอาสาสมคัรชาวจีน 1 คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 คณะมีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2 คณะสามารถให้บริการเจ้าหนา้ท่ี อาจารย์และนักศกึษาและสนบัสนุนการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

3.1 กิจกรรมทุกกิจกรรมได้มกีารด าเนนิงานตลอดปีการศึกษารอ้ยละ 80 

3.2 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนงาน 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา:  12 เดอืน วันเร่ิมตน้:  1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด:  30 กันยายน 2556   

 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน             

2 มีค่าสาธารณูปโภคใชใ้นการติดต่อราชการ             

3 มีหนังสือพมิพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาภายในคณะ             

4 มีงบประมาณในกาจัดการบรหิารคณะ             

5 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์คณะ             

6 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ             

7 จัดซือ้วัสดุส านกังาน             

8 ค่าประกันสงัคมอาสาสมคัรชาวจีน             
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 แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน 5 คร้ัง 1 2 2  

2 มีค่าสาธารณูปโภคใชใ้นการติดต่อราชการ 12 คร้ัง 3 3 3 3 

3 มีหนังสือพมิพ์บริการคณาจารย์และ

นักศึกษาภายในคณะ 

12 คร้ัง 3 3 3 3 

4 มีงบประมาณในการจัดการบรหิารคณะ 4 คร้ัง 1 1 1 1 

5 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์คณะ 1 คร้ัง   1  

6 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 7 คร้ัง 2 2 2 1 

7 จัดซือ้วัสดุส านกังาน 4 คร้ัง 1 1 1 1 

8 ค่าประกันสงัคมอาสาสมคัรชาวจีน 10 คร้ัง 3 3 1 3 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน 67,140 13,430 26,850 26,860  

2 มีค่าสาธารณูปโภคใชใ้นการติดต่อราชการ 30,000 7,500 7,500 7,500 7,500 

3 มีหนังสือพมิพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษา

ภายในคณะ 

7,200 1,800 1,800 1,800 1,800 

4 มีงบประมาณในการจัดการบรหิารคณะ 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 

5 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์คณะ 30,000   30,000  

6 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 56,000 16,000 16,000 16,000 8,000 

7 จัดซือ้วัสดุส านกังาน 46,000 11,500 11,500 11,500 11,500 

8 ค่าประกันสงัคมอาสาสมคัรชาวจีน 4,000 1,200 1,200 400 1,200 

รวมเป็นเงนิ 290,340 63,930 77,350 106,560 42,500 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการ

ปฏิบัติงาน 

      67,140  

 ค่าใช้สอย       67,140  

 -ค่าวัสด ุ   5 คร้ัง ๆ ละ 13,428 บาท 67,140  

2 มีค่าสาธารณูปโภคใชใ้นการติดต่อ

ราชการ   (คณะ+ศูนย์ภาษา) 

      30,000  

 ค่าใช้สอย       30,000  

 ค่าสาธารณูปโภค   12 คร้ัง ๆ ละ 2,500 บาท 30,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

3 มีหนังสือพมิพ์บริการคณาจารย์และ

นักศึกษาภายในคณะ 

      7,200  

 ค่าวัสด ุ       7,200  

 ค่าวัสด ุ   12 คร้ัง ๆ ละ 600 บาท 7,200  

4 มีงบประมาณในการจัดการบรหิารคณะ       50,000  

5 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์คณะ       30,000  

 ค่าวัสด ุ       30,000  

 -ค่าวัสด ุ   300 เล่ม ๆ ละ 100 บาท 30,000  

6 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ       56,000  

 ค่าตอบแทน       56,000  

 -ค่าเบีย้ประชุม/ค่าพาหนะ   7 คร้ัง ๆ ละ 8,000 บาท 56,000  

7 จัดซือ้วัสดุส านกังาน       46,000  

 ค่าวัสด ุ       46,000  

 -ค่าวัสด ุ   4 คร้ัง ๆ ละ 11,500 บาท 46,000  

8 ค่าประกันสังคมอาสาสมัครชาวจีน       4,000  

 ค่าใช้สอย 1 คน 10 คร้ังๆละ 400 บาท 4,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       290,340  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการ

ปฏิบัติงาน 

    67,140      67,140 

มีค่าสาธารณูปโภคใชใ้นการติดต่อ

ราชการ 

     30,000     30,000 

มีหนังสือพมิพ์บริการคณาจารย์

และนักศกึษาภายในคณะ 

    7,200      7,200 

มีงบประมาณในการจัดการบรหิาร

คณะ 

    50,000      50,000 

จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์คณะ     30,000      30,000 

จัดประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะ 

   56,000       56,000 

จัดซือ้วัสดุส านกังาน     46,000      46,000 

ค่าประกันสงัคมอาสาสมคัรชาวจีน     4,000      4,000 

รวม    56,000 204,340 30,000     290,340 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434101601 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ในการ

ปฎิบัติงาน 

1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 13,430 26,850 26,860  

132434101602 สาธารณูปโภคใชใ้น

การติดต่อราชการ 

1030000 2202 5102030200 ค่าสาธารณูปโภค 7,500 7,500 7,500 7,500 

132434101603 หนังสือพมิพบ์รกิาร

คณาจารย์และ

นักศึกษาภายในคณะ 

1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 1,800 1,800 1,800 1,800 

132434101604 การจัดการบรหิาร

คณะ 

1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 12,500 12,500 12,500 12,500 

132434101605 จัดท าเอกสาร

ประชาสัมพันธ์คณะ 

1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   30,000  

132434101606 จัดประชุม

คณะกรรมการประจ า

คณะ 

1030000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน 16,000 16,000 16,000 8,000 

132434101607 จัดซือ้วัสดุส านกังาน 1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 11,500 11,500 11,500 11,500 

132434101608 ค่าประกันสงัคมฯ 1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 1,200 1,200 400 1,200 

รวมท้ังสิ้น 63,930 77,350 106,560 42,500 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนนิงานตามพันธกิจได้อยา่งครบถ้วน  

2. การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้ดา้นประกันคุณภาพ  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

1.1 มคีรุภัณฑ์ท่ีซ่อมแซมพร้อมใช้ปฏบัิตงิานตามเป้าหมาย ร้อยละ 80  

1.2 มคี่าสาธารณูปโภคเพื่อการด าเนนิงานตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 80  

1.3 มหีนังสือพมิพท่ี์ให้บริการในคณะตามเป้าหมาย ร้อยละ 80  

1.4 มงีบประมาณที่ใชใ้นการบริหารจัดการคณะตามเป้าหมาย ร้อยละ 80 

1.5 มหีนังสือประชาสัมพันธ์คณะตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ร้อยละ 80 

1.6 บุคลากรได้รับความรู้ดา้นประกนัคุณภาพเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 80 

1.7 การด าเนนิงานทุกกิจกรรมเป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 80  

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี 

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ  

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน  

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลจ านวนครุภัณฑท่ี์ซ่อมบ ารุง  

3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลรายการสาธารณูปโภค หนังสือพมิพข์องคณะ 

3.3 การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการท้ังนักศกึษาและบุคลากรในคณะ  

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ:  

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4:  ยุทธศาสตร์การการศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกัน 

ในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์  

2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555–2558 

นโยบายท่ี 4  สังคมและคุณภาพชีวิต  

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ.2555–2569 

นโยบายท่ี 1:  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมท้องถิ่น และ

ประเทศชาติ : 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษาตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสูค่วามเป็น

สากล 

กลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการ

วชิาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.3. สอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม(ร่าง)ค ารับรองการปฏบัิตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 (กพร.) 

ตัวช้ีวัดท่ี6  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

ตัวช้ีวัดท่ี 11.1 การผ่านเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพืน้ฐาน 

2.4. สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

ตัวช้ีวัดท่ี 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชนต์อ่สังคม 

ตัวช้ีวัดท่ี 9.1  พัฒนาระบบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 

 

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 
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132434101700 โครงการพฒันาคณุภาพและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของคณะมนษุยศาสตร์ฯ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 255,690 บาท (งบ บ.กศ.) 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผู้รับผดิชอบ : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

  

 

หลักการและเหตุผล  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

ซึ่งการท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพได้น้ัน การพัฒนาบุคลากรมคีวามจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุนได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ศกึษาดูงาน และไปราชการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติและมี

ทักษะ สามารถใช้ศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ี และปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

จังหวัดและประเทศ  

วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อให้บุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้ารับการประชุม

วชิาการ สัมมนาและฝึกอบรม 

2. เพื่อให้บุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุนมทัีกษะในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับการประชุม

วชิาการ สัมมนาและฝึกอบรม 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ ศึกษาดงูาน  72 คน 

1.2 ประชุมปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ต าแหนง่วชิาการ 72 คน 

1.3 บุคลากรสายสนับสนุนได้ศกึษาดูงาน 10 คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 บุคลากรมคีวามรู้และประสบการณเ์พิ่มขึ้น  
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2.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้อยา่งต่อเนื่อง 

2.3 บุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุนได้เข้าร่วมการประชุมกับหนว่ยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

3.1 กิจกรรมได้มกีารด าเนินงานตามระยะเวลาท่ีต้ังไว้ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

3.2 ระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา:  12 เดอืน วันเร่ิมตน้:  1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด:  30 กันยายน 2556   

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 ขออนุมัติโครงการ              

2 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด              

3 ก ากับ/ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงาน              

4 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน              

 แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม

วิชาการ ศึกษาดงูาน 

36 คน 10 6 10 10 

2 ประชุมปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ต าแหนง่วชิาการ 30 คน   30  

3 บุคลากรสายสนับสนุนได้ศกึษาดูงาน 10 คน   10  

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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 บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม

วิชาการ ศึกษาดงูาน 

180,000 50,000 30,000 125,690 50,000 

2 ประชุมปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ต าแหนง่วชิาการ 45,690   45,690  

3 บุคลากรสายสนับสนุนได้ศกึษาดูงาน 30,000   30,000  

 รวม 255,690 50,000 30,000 125,690 50,000 
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 บุคลากรได้เข้ารบัการอบรม สัมมนา 

ประชุมวิชาการ ศกึษาดูงาน 

      180,000  

1.1 ค่าใช้สอย         

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงประชมุ/อบรม/สัมมนา / 

ศึกษาดูงาน/ค่าพาหนะ 

  36 คน ๆ ละ 5,000 บาท 180,000  

2 ประชุมปฏบิัตกิารเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง

วชิาการ 

      45,690  

2.1 ค่าตอบแทน         

 -ค่าวิทยากร 10 คนๆละ 3  ชม.ๆละ 1,200 บาท 36,000  

2.2 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่าง 30 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 25 บาท 1,500  

2.3 ค่าวัสด ุ       8,190  

3 บุคลากรสายสนับสนนุได้ศกึษาดูงาน       30,000  

3.1 ค่าใช้สอย         

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ       30,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       255,690  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือน

และค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1. บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม

วิชาการ ศึกษาดงูาน 

    180,000      180,000 

2. ประชุมปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ต าแหนง่วิชาการ    36,000 9,690      45,690 

3. บุคลากรสายสนับสนุนได้ศกึษาดูงาน     30,000      30,000 

รวม    36,000 219,690      255,690 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434101701 บุคลากรได้เข้ารับการ

อบรม สัมมนาประชุม

วิชาการ ศึกษาดงูาน 

1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 50,000 30,000 50,000 50,000 

132434101702 ประชุมปฏิบัติการเพื่อ

เข้าสู่ต าแหนง่วิชาการ 

1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   9,690  

132434101702   1030000   5102010200 ค่าตอบแทน   36,000  

132434101703 บุคลากรสาย

สนับสนุนได้ศกึษาดู

งาน 

1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   30,000  

รวมท้ังสิ้น 50,000 30,000 125,690 50,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. บุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุนได้มีความรู้และประสบการณ์จากการเข้ารับการฝึกอบรมและ

ศกึษาดูงาน  

2. บุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุนมทัีกษะในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับการฝึกอบรม

และศกึษาดูงาน  

3. บุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุนได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  

4. บุคลากรสายวชิาการ มคีวามรู้ในการท าผลงานวชิาการ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

1.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้เพิ่มขึ้น 

1.2 อาจารย์ท่ีเข้ารับการอบรม สัมมนา มทัีกษะในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น รอ้ยละ 80 

1.3 บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับความรู้และประสบการณเ์พิ่มขึ้น 

1.4 ผลงานวชิาการของอาจารย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี 

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ  

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน  

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบบันทึกการไปราชการและผลการไปฝึกอบรม/สัมมนา  

3.2 ผลงานวชิาการท่ีเร่ิมท า 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ:  

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4:  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ  

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์  

2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555–2558 

นโยบายเร่งดว่นท่ี 4: นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมด าเนนิการในปีแรก  

2.2. ความสอดคล้องกับแผนปฏบัิตริาชการ พ.ศ.2555–2558 ของมหาวิทยาลัย:  

นโยบายท่ี 9  ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาความร่วมมอืในการพัฒนามหาวทิยาลัยสู่ความเป็น

สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

นโยบายท่ี 4  ร่วมมอืและส่งเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากร

ทางการศกึษาตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพและตรงตามความตอ้งการของสังคม  

กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาหลักสูตรเฉพาะ เพื่อรองรับการพัฒนาครูท่ีมีอยูใ่ห้สามารถสอนในสาขาวิชาที่

ขาดแคลนได ้

2.3. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  
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มติท่ีิ 4  มติดิ้านการพัฒนาสถาบัน  

ตัวช้ีวัดท่ี 8  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

2.4. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

2.5. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดมาตรฐานการจัดการศึกษา (มคอ.) 

ตัวช้ีวัดท่ี 9  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชพี อย่างนอ้ยปีละ 

 หนึ่งครัง้ 

ตัวช้ีวัดท่ี 10  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพฒันาวิชาการ และ/

หรือวชิาชีพไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที  

 

132434101800 โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 180,280 บาท (บ.กศ.) 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผู้รับผดิชอบ : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

  
 

หลักการและเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ีมีหน้าท่ี

ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนและการด าเนินงานของบุคลากร เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนและการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของแต่ละส่วนจะต้องใช้ครุภัณฑ์ในการด าเนินงานเช่น โต๊ะท างาน คอมพิวเตอร์ ตลอดครุภัณฑ์ทางด้าน

เทคโนโลย ีแต่เนื่องจากในปัจจุบันครุภัณฑ์บางอย่างเสื่อมประสิทธิภาพและไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานและการจัดการ

เรียนการสอนของบุคลากรในคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พิจารณาเห็นถึงปัญหาและความส าคัญดังกล่าว 

จึงได้จัดให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้การเรียนสอนและการด าเนินงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม

ภาระหน้าท่ีของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้การปฏบัิตงิานและด้านการเรียนการสอนบุคลากรในคณะมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้การปฏบัิตงิานในด้านต่าง ๆ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและเกดิประสิทธิภาพ  

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 10 รายการ 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 บุคลากรภายในคณะมีครุภัณฑใ์นการเรียนการสอนและด าเนินงานได้ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 80 

2.2 บุคลากรภายในคณะมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและด าเนินงานเพิ่มขึ้น   รอ้ยละ 80 

2.3 บุคลากรมคีอมพิวเตอร์ด าเนนิงานดา้นการวางแผน ประกันคุณภาพ และด้านอื่น ๆ ไมน่อ้ยกว่า  

ร้อยละ 80 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

3.1 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สามารถด าเนนิการตามระยะเวลาท่ีก าหนดร้อยละ 80 

3.2 การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 ตั้งคณะกรรมการจัดซือ้             

2 ก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ ์             

3 สอบราคา/ประกวดราคา ด าเนนิการจัดซือ้              

4 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน              

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวม 

ทั้งสิ้น 

หน่วยนับ 

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  จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 10 รายการ  10   
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์       180,280  

1.1 -คอมพิวเตอร์    1 ชุดๆ ละ 26,000 บาท  26,000  

1.2 -จอภาพ PLASMA ขนาดไม่น้อยกว่า 50 

นิ้ว 

  1 เคร่ืองๆละ 21,315 บาท  21,315 

 
1.3 -มิกเซอร์   1 เคร่ืองๆละ 7,990 บาท 7,990 

1.4 -ไฟสตูดิโอ   1 ชุดๆ ละ 12,900 บาท 12,900 

1.5 -กล้องถ่ายภาพนิ่ง   1 ตัวๆ ละ 18,900 บาท 18,900  

1.6 -เลนส์ซมู   1 อันๆ ละ 5,360 บาท 5,360  

1.7 -ชุดไมค์บมู   1 ชุด ๆ ละ 25,415 บาท 25,415  

1.8 -คอมพิวเตอร์ ตัง้โตะ๊   2 ชุดๆ ละ 15,000 บาท 30,000  

1.9 -เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 

SVGA 

  1 เคร่ืองๆละ 23,900 บาท 23,900  

1.10 -คอมพิวเตอร์ Notebook   1 เคร่ืองๆละ 8,500 บาท 8,500  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       180,280  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1.จัดซื้อครุภัณฑ์       180,280    180,280 

            

รวม       180,280    180,280 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชือ่กิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434101801 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 1030000 2603 8329001400 คอมพิวเตอร์    26,000     

132434101801 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 1030000 2603 8323006100 จอภาพ PLASMA ขนาดไม่น้อย
กว่า 50 น้ิว   

21,315 
    

132434101801 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 1030000 2603 8322006600 มิกเซอร์   7,990     

132434101801 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 1030000 2603 8323019100 ไฟสตูดิโอ   12,900     

132434101801 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 1030000 2603 8323009200 กล้องถ่ายภาพนิง่   18,900     

132434101801 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 1030000 2603 8323010100 เลนส์ซูม   5,360     

132434101801 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 1030000 2603 8322006700 ชุดไมค์บูม   25,415     

132434101801 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 1030000 2603 8329001500 เคร่ืองคอมพิวเตอร์   30,000     

132434101801 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 1030000 2603 8323039600 เคร่ืองมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ 

ระดับ SVGA   

23,900 

    

132434101801 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 1030000 2603 8329001600 คอมพิวเตอร์พกพา   8,500     

รวมท้ังสิ้น  180,280   
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. บุคลากรท้ังสายวชิาการและสนบัสนุนในคณะมีครุภัณฑใ์นการปฏบัิตงิานและด้านการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพและเพยีงพอกับภาระงาน 

2. การปฏบัิตงิานในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรภายในคณะด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 บุคลากรท้ังสายสนับสนุนและสายวชิาการภายในคณะมีครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนและด าเนนิงาน

อย่างมปีระสิทธิภาพ 100% 

1.2 บุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุนมปีระสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานและการเรียนการสอน

เพิ่มขึ้น รอ้ยละ 80 

1.3 บุคลากรภายในคณะมีครุภัณฑใ์นการเรียนการสอนและด าเนินงานได ้

1.4 บุคลากรภายในคณะมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและด าเนินงาน 

1.5 บุคลากรมคีอมพิวเตอร์ด าเนนิงานดา้นการวางแผน ประกันคุณภาพ และด้านอ่ืน ๆ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ  

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบบันทึก ข้อมูลครุภัณฑใ์นการปฏบัิตงิานของคณะ  

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ:  

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจ าปงีบประมาณ.ศ.2556)  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4:  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์  

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2555–2558):  

นโยบายท่ี 4  สังคมและคุณภาพชีวิต  

นโยบายย่อยท่ี 4.1 นโยบายการศึกษา  

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2555–2569 

นโยบายท่ี 1:  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมท้องถิ่น และ

ประเทศชาติ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และพัฒนาความ 

เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความตอ้งการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ  
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กลยุทธ์ท่ี 6  ด้านการจัดสื่อและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้-จัดหาสื่อและเทคโนโลยสีนับสนุนการ

เรียนรู้ท่ีมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  

2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

3. ความพร้อมของโครงการ ด าเนนิการได้ทันที  

 

รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 

ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

     มาตราฐานฯ 

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับส านักงาน 

 

1 เคร่ือง 15,000 15,000 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 

หน่วย 

-มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มหีน่วยความจ าไม่น้อย

กว่า 128 MB 

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 

ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 500 GB หรือมี Solid State 

Disk ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 30 GB จ านวน 1 หน่วย 

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

-มีชอ่งเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 

Mbps จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อย

กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 

1 หน่วย 

     ค าชี้แจงฯ 

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับงานประมวลผล 

 

1 เคร่ือง 26,000 26,000 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 4 แกน

หลัก (4 core) และมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย

กว่า 2.5 GHz และมคีวามเร็วของหนว่ยความจ า หรือ

มี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จ านวน 1 หน่วย 

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจาก

แผงวงจรหลกั ที่มหีน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 

512 MB 

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 

มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB 

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ

ดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย  

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

-มีชอ่งเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 

Mbps จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 

600:1 และมขีนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

     ค าชี้แจงฯ 

3 มิกเซอร์ 

 

1 เคร่ือง 7,990 7,990 -8 Input (4 Monot 2 Stereo) 

-Stereo Out 2 Aux 16 

-Digital Effect Foot switch On/Off EFX 2 Channel 

Copressors หรือไม่ต่ ากว่านี้ 

 

     ค าชี้แจงฯ 

4 ไฟสตูดิโอ 

- 

1 ชุด 12,900 12,900 ไฟแฟลช 

-ขาตั้งไฟแฟลช 

-กล่องไฟ 

-ร่มแสงทะลุ หรือไม่ต่ ากว่านี ้

     ค าชี้แจงฯ 

5 กล้องถ่ายภาพนิง่ 

 

1 ตัว 18,900 18,900 -เซ็นเซอร์ 12.2 ล้านพิกเซล 

-ความไวชัตเตอร์ ตัง้แต่ 30-1/400 วินาที 

-จอมอนิเตอร์ LCD 2.7 นิ้ว 230,000 พิกเซล 

-รองรับ SD/SDHC/SDXC Card ได้ หรอืไม่ต่ ากว่านี้ 

     ค าชี้แจงฯ 

6 เลนส์ซูม 

 

1 อัน 5,360 5,360 -ระยะซูม 18-35 มิลลิเมตร หรือไม่ต่ ากว่านี ้

     ค าชี้แจงฯ 

7 จอภาพ Plasma 1 เคร่ือง 21,315 21,315 - จอภาพ Plasma ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว 

- ความละเอยีดหน้าจอ 1365 x768 หรือดีกว่า 

- มีชอ่งต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

     ค าชี้แจงฯ 

8 เคร่ืองมัลติมเีดีย

โปรเจคเตอร์ 

1 เคร่ือง 23,900 23,900 เคร่ืองมัลติมเีดีย ระดับ SVGA ขนาดไม่นอ้ยกว่า 

2,500 ANSI LUMENS 

     ค าชี้แจงฯ 

9 ชุดไมค์บูม 1 ชุด 25,415 25,415 -ไมโครโฟนเสียงพร้อมฟองน้ ากันลมและตัวหนบี 

-ขาตั้งไมค์ยาว 3.3 เมตร หรือไม่ต่ ากว่านี ้

10 คอมพิวเตอร์Notebook 1 เคร่ือง 8,500 8,500 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ทีมคีวามเร็ว

สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.6 GHz จ านวน 1 หน่วย 

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)ชนิด DDR2 หรือดีกว่า 

ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard disk) ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 

-มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว 

-มีชอ่งเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100 Mbps 
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ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

-สามารถใชง้านได้ไม่นอ้ยกว่า WiFi (802.11b,g) 

      

รวม 180,280  

 

132434101900  โครงการเสรมิสร้างคุณลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย:  งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 553,340 (งบ บ.กศ.) 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผู้รับผดิชอบ : ผศ.วิชชุกร นาคธน 

  

หลักการและเหตุผล 

การเสริมสร้างคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ คือ เป้าหมายของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัตดิังกล่าว เพื่อให้

บัณฑิตเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง การพัฒนาบัณฑิตไปสู่เป้าหมายดังกล่าวจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ

ความส าเร็จในการด าเนินงานของหนว่ยงาน โดยเฉพาะสาขาวิชาซึ่งมีหน้าท่ีโดยตรงในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิต

ในความรับผิดชอบของตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ จึงเป็นเร่ืองใหญ่มาก และจ าเป็นท่ีทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องตอ้ง

ร่วมมอืกัน การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังกล่าว สาขาวิชาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องคิดและวางแผนการพัฒนาให้

ครอบคลุมท้ังระบบ ท้ังในส่วนท่ีเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมท้ังกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน ตลอด

ระยะเวลาท่ีนักศกึษาใช้ชีวิตและเรียนอยูใ่นมหาวิทยาลัย  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ดังกล่าว

ร่วมกันอยูบ้่างแลว้ แตเ่พื่อให้การด าเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชามีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมาก

ขึ้น จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์เพื่อจัดท ากิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ โดยอาศัยงบประมาณในสว่นคา่ธรรมเนียมพิเศษ ซึ่งเป็นเงินส าหรับการพัฒนานักศึกษา

โดยตรงมาจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาและคาดว่านักศึกษาในวันนี้จะพัฒนาไปสู่บัณฑิตท่ีสมบูรณ์ท้ังทางด้านวิชาการและ

คุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นต่อความส าเร็จของบัณฑิต  
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วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนานักศกึษาในสาขาวชิาตา่ง ๆ มคีุณภาพเป็นท่ียอมรับในสังคมอยา่งหลากหลาย 

2. เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะและคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนา  500 คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 นักศกึษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีได้รับการพัฒนามคีวามพงึพอใจไมน่อ้ยกว่า 

ร้อยละ 80  

2.2 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจจากการพัฒนาไมน่อ้ยกวา่ 

ร้อยละ 80  

2.3 นักศกึษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีได้รับการพัฒนาสามารถน าความรู้ไปใชไ้ดไ้ม่ 

นอ้ยกว่า ร้อยละ 75  

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

3.1 กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ทุกกิจกรรมสามารถด าเนินการตามระยะเวลา 

ท่ีก าหนดร้อยละ 80 

3.2 สามารถด าเนนิการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ตามแผนงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 ขออนุมัติโครงการ              

2 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด              

3 ก ากับ/ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงาน              

4 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน              

 

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวม 

ทั้งสิ้น 

หน่วยนับ 

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 กิจกรรมสาขาวิขาภาษาญ่ีปุ่น       

1.1 จัดอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาสาขา

ภาษาญี่ปุ่นชัน้ปีที่ 1 

1 คร้ัง   1  
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวม 

ทั้งสิ้น 

หน่วยนับ 

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. 

1.2 จัดอบรมส่งเสรมิความเขา้ใจภาษาและ

วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

1 คร้ัง  1   

1.3 จัดค่ายส่งเสรมิและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น

นอกสถานที ่

1 คร้ัง  1   

1.4 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอน 2 คร้ัง 2    

2 กิจกรรมสาขาวิชาดนตรี       

2.1 อบรมปรับพื้นฐานทฤษฎแีละทกัษะดนตรี

นักศึกษาใหม ่

1 คร้ัง   1  

2.2 ซ่อมแซมครุภัณฑด์นตรี 1 คร้ัง  1   

2.3 จัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการสอน 2 คร้ัง 1  1  

3 กิจกรรมสาขาวิชานาฏศลิป์การละคร       

3.1 อบรมปรับพื้นฐานทักษะทางนาฏศิลป์ไทย

และสากล 

1 คร้ัง   1  

3.2 จัดซือ้สื่อและวสัดุสาขาวิชา 2 คร้ัง 1 1   

4 กิจกรรมสาขาวิชาศลิปกรรม       

4.1 ศึกษาดูงานด้านศิลปะ 6 คร้ัง  2 2 2 

5 กิจกรรมสาขาวิชาพัฒนาชุมชน       

5.1 ชุมชนศึกษา 1 คร้ัง  1   

5.2 ฝึกวิจัยชุมชนภาคสนาม 1 คร้ัง  1   

5.3 ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม 1 คร้ัง  1   

5.4 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชา 1 คร้ัง 1    

6 กิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร์       

6.1 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอน 1 คร้ัง  1   

7 กิจกรรมสาขาวิชานิตศิาสตร์       

7.1 จัดแนะแนวการเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมาย 1 คร้ัง 1    

7.2 การศึกษาดูงานสถาบันนิติเวชวิทยา 1 คร้ัง 1    

7.3 จัดวันระพี: ตอบปัญหานักกฎหมาย 1 คร้ัง    1 

7.4 จัดวันระพี: เชิดชูครูกฎหมาย 1 คร้ัง    1 

7.5 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอนสาขา 1 คร้ัง 1    

7.6 จัดสร้างเอกสารต าราประกอบการสอน 1 คร้ัง 1    

8 กิจกรรมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์       

8.1 การท าวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2 คร้ัง   1 1 

8.2 การผลิตเอกสารประกอบการสอน 1 คร้ัง   1  

8.3 การศึกษาดูงานการบรหิารจัดการภาครัฐที่

ดีและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

2 คร้ัง  1  1 

8.4 การปฐมนิเทศและปรับพืน้ฐานส าหรับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้าเรียน 

1 คร้ัง   1  

8.5 การเตรยีมพร้อมเข้าสู่การเข้ารับราชการ 2 คร้ัง  1   

8.6 การปัจฉิมนิเทศ 1 คร้ัง  1   
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวม 

ทั้งสิ้น 

หน่วยนับ 

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. 

8.7 การสัมมนาเรื่อง การบรหิารจัดการภาครัฐ

เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

1 คร้ัง    1 

8.8 จัดซือ้ ต ารา สื่อการสอนและวัสดุของ

สาขาวิชา 

3 คร้ัง 1 1 1  

9 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย       

9.1 ทัศนศึกษา 1 คร้ัง  1   

10 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ       

10.1 วัสดุการเรียนการสอน 1 คร้ัง 1    

11 กิจกรรมกลุ่มวิชาศาสนา ปรัชญา       

11.1 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอน 1 คร้ัง 1    

12 กิจกรรมกลุ่มวิชาภูมศิาสตร์       

12.1 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอน 1 คร้ัง 1    

13 กิจกรรมกลุ่มวชิาประวัตศิาสตร์       

13.1 จัดซือ้หนงัสือและต าราในการเรียน          

การสอน 

1 คร้ัง 1    

13.2 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอน 1 คร้ัง 1    

14 กิจกรรมกลุ่มวิชาบรรณารักษ์       

14.1 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอน 1 คร้ัง 1    

15 กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 คร้ัง  1   

15.1 อบรมภาษาอังกฤษให้นกัศึกษาชัน้ปี 3,4 2/80 คร้ัง/คน  1/40  1/40 

15.2 อบรมภาษาไทยให้นักศึกษาชั้นปี 3,4 2/80 คร้ัง/คน  1/40  1/40 

15.3 อบรมคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาชั้นปี 3, 4 2/80 คร้ัง/คน  1/40  1/40 

        

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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 กิจกรรมสาขาวิขาภาษาญ่ีปุ่น 46,280     

1.1 จัดอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่น

ชั้นปีที่ 1 

6,000   6,000  

1.2 จัดอบรมส่งเสรมิความเขา้ใจภาษาและ

วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

5,000  5,000   

1.3 จัดค่ายส่งเสรมิและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นนอก

สถานที ่

35,280  35,280   

1.4 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอน 13,800 13,800    

2 กิจกรรมสาขาวิชาดนตรี 39,530     

2.1 อบรมปรับพื้นฐานทฤษฎแีละทกัษะดนตรี

นักศึกษาใหม ่

6,330   6,330  
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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. 

2.2 ซ่อมแซมครุภัณฑด์นตรี 14,000  14,000   

2.3 จัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการสอน 19,200 10,000  9,200  

3 กิจกรรมสาขาวิชานาฏศลิป์การละคร 19,560     

3.1 อบรมปรับพื้นฐานทักษะทางนาฏศิลป์ไทยและ

สากล 

12,000   12,000  

3.2 จัดซือ้สื่อและวสัดุสาขาวิชา 7,560  3,000 4,560  

4 กิจกรรมสาขาวิชาศลิปกรรม 17,180     

4.1 ศึกษาดูงานด้านศิลปะ 17,180  5,730 5,730 5,720 

5 กิจกรรมสาขาวิชาพัฒนาชุมชน 70,440     

5.1 ชุมชนศึกษา 7,000  7,000   

5.2 ฝึกวิจัยชุมชนภาคสนาม 30,860  30,860   

5.3 ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม 25,060  25,060   

5.4 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชา 7,520 7,520    

6 กิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 10,630     

6.1 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอน 10,630  10,630   

7 กิจกรรมสาขาวิชานิตศิาสตร์ 52,550     

7.1 จัดแนะแนวการเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมาย 8,420 8,420    

7.2 การศึกษาดูงานสถาบันนิติเวชวิทยา 12,000 12,000    

7.3 จัดวันระพี: ตอบปัญหานักกฎหมาย 11,130    11,130 

7.4 จัดวันระพี: เชิดชูครูกฎหมาย 9,000    9,000 

7.5 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอนสาขา 5,000 5,000    

7.6 จัดสร้างเอกสารต าราประกอบการสอน 7,000 7,000    

8 กิจกรรมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 161,600     

8.1 การท าวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 40,000   36,000 4,000 

8.2 การผลิตเอกสารประกอบการสอน 14,400   14,400  

8.3 การศึกษาดูงานการบรหิารจัดการภาครัฐที่ดีและ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

40,000  20,000  20,000 

8.4 การปฐมนิเทศและปรับพืน้ฐานส าหรับนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้าเรียน 

11,000   11,000  

8.5 การเตรยีมพร้อมเข้าสู่การเข้ารับราชการ 16,400  8,200 8,200  

8.6 การปัจฉิมนิเทศ 1,800  1,800   

8.7 การสัมมนาเรื่อง การบรหิารจัดการภาครัฐเพื่อ

รองรับประชาคมอาเซียน 

16,200    16,200 

8.8 จัดซือ้ ต ารา สื่อการสอนและวัสดุของสาขาวิชา 21,800 5,000 6,800 10,000  

9 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย 15,180     

9.1 ทัศนศึกษา 15,180  15,180   

10 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 21,090     

10.1 วัสดุการเรียนการสอน 7,650 7,650    
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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. 

10.2 ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม ่ 7,000   7,000  

10.3 ศึกษาดูงาน 6,440 6,440    

11 กิจกรรมกลุ่มวิชาศาสนา ปรัชญา 10,000     

11.1 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอน 10,000 10,000    

12 กิจกรรมกลุ่มวิชาภูมศิาสตร์ 1,500     

12.1 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอน 1,500 1,500    

13 กิจกรรมกลุ่มวิชาประวัตศิาสตร์ 10,000     

13.1 จัดซือ้หนงัสือและต าราในการเรียนการสอน 8,500 8,500    

13.2 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอน 1,500 1,500    

14 กิจกรรมกลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 10,000     

14.1 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอน 10,000 10,000    

15 กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์ฯ 54,000     

15.1 อบรมภาษาอังกฤษให้นกัศึกษาชัน้ปี 3,4 18,000  9,000  9,000 

15.2 อบรมภาษาไทยให้นักศึกษาชั้นปี 3,4 18,000  9,000  9,000 

15.3 อบรมคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาชั้นปี 3, 4 18,000  9,000  9,000 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมสาขาวิขาภาษาญ่ีปุ่น       46,280  

1.1 จัดอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาสาขา

ภาษาญี่ปุ่นชัน้ปีที่ 1 

      6,000  

 ค่าตอบแทน       3,600  

 -ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  

 ค่าวัสด ุ       2,400  

1.2 จัดอบรมส่งเสรมิความเขา้ใจภาษาและ

วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

      5,000  

 ค่าตอบแทน       1,800  

 -ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 1,800  

 ค่าวัสด ุ       3,200  

1.3 จัดค่ายส่งเสรมิและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น

นอกสถานที ่

      35,280  

 ค่าตอบแทน       4,800  

 -ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 8 ชม.ๆละ 600 บาท 4,800  

 ค่าใช้สอย       28,820  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 คนๆละ   240 บาท 2,400  

 -ค่าพาหนะ       20,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 -ค่าที่พกั       6,420  

 ค่าวัสด ุ       1,660  

1.4 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอน       13,800  

 ค่าวัสด ุ       13,800  

2 กิจกรรมสาขาวิชาดนตรี       39,530  

2.1 อบรมปรับพื้นฐานทฤษฎแีละทกัษะดนตรี

นักศึกษาใหม ่

      6,330  

 ค่าตอบแทน       5,400  

 -ค่าวิทยากร  3 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 300 บาท 5,400  

 ค่าวัสด ุ       930  

2.2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ดนตร ี         

 ค่าใช้สอย       14,000  

 -ซ่อมแซมครุภัณฑ ์       9,000  

 -ค่าจา้งซ่อม       5,000  

2.3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และสือ่การสอน       19,200  

 -ค่าวัสด ุ       19,200  

 จดัซือ้วัสด ุ       19,200  

3 กิจกรรมสาขาวิชานาฏศลิป์การละคร       19,560  

3.1 อบรมปรับพื้นฐานทักษะทางนาฏศิลป์ไทย

และสากล 

      12,000  

 ค่าตอบแทน       10,800  

 -ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 18 ชม.ๆละ 300 บาท 10,800  

 ค่าวัสด ุ       1,200  

3.2 จัดซือ้สื่อและวสัดุสาขาวิชา       7,560  

 ค่าวัสด ุ       7,560  

4 กิจกรรมสาขาวิชาศลิปกรรม       17,180  

4.1 ศึกษาดูงานด้านศิลปะ       17,180  

 ค่าใช้สอย       17,180  

 -ค่าน้ ามนั/ค่าทาง/บ ารุงรถ       11,290  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง       3,600  

 ค่าวัสด ุ       2,290  

5 กิจกรรมสาขาวิชาพัฒนาชุมชน       70,440  

5.1 ชุมชนศึกษา       7,000  

 ค่าตอบแทน       3,600  

 -ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  

 ค่าใช้สอย       3,400  

 -ค่าน้ ามนั   2 คันๆละ 1,700 บาท 3,400  

5.2 ฝึกวิจัยชุมชนภาคสนาม       30,860  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าตอบแทน       21,600  

 -ค่าวิทยากร 4 คน 3 วันๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 21,600  

 ค่าใช้สอย       9,260  

 -ค่าน้ ามนั       3,500  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 8 คนๆละ 3 วันๆละ 240 บาท 5,760  

5.3 ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม       25,060  

 ค่าตอบแทน       14,400  

 -ค่าวิทยากร 4 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  

 ค่าใช้สอย       10,660  

 -ค่าน้ ามนั       6,820  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 8 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 3,840  

5.4 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชา       7,560  

 ค่าวัสด ุ       7,560  

6 กิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร์       10,630  

6.1 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอน       10,630  

 ค่าวัสด ุ       10,630  

7 กิจกรรมสาขาวิชานิตศิาสตร์       52,550  

7.1 จัดแนะแนวการเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมาย       8,420  

 ค่าตอบแทน       7,200  

 -ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 1,200 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย       1,220  

 -ค่าพาหนะ       1,220  

7.2 การศึกษาดูงานสถาบันนิติเวชวิทยา       12,000  

 ค่าตอบแทน       7,200  

 -ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 1,200 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย       1,840  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 6 คนๆละ 1 คร้ังๆละ 240 บาท 1,440  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 1 คนๆละ 1 คร้ังๆละ 400 บาท 400  

 ค่าวัสดุ       2,960  

 -ค่าน้ ามนั       1,000  

 -ค่าวัสด ุ       1,960  

7.3 จัดวันระพี: ตอบปัญหานักกฎหมาย       11,130  

 ค่าใช้สอย       7,000  

 -รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัลๆละ 1 คร้ังๆละ 1,500 บาท 3,000  

 -รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัลๆละ 1 คร้ังๆละ 1,000 บาท 2,000  

 -รางวัลชมเชย       2,000  

 ค่าวัสดุ       4,130  

 -ค่าวัสด ุ       4,130  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

7.4 จัดวันระพี: เชิดชูครูกฎหมาย       9,000  

 ค่าตอบแทน       7,200  

 -ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 1,200 บาท 7,200  

 ค่าวัสด ุ       1,800  

7.5 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอนสาขา       5,000  

 ค่าวัสด ุ       5,000  

7.6 จัดสร้างเอกสารต าราประกอบการสอน       7,000  

 ค่าวัสด ุ       7,000  

8 กิจกรรมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์       161,600  

8.1 การท าวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์       40,000  

 ค่าตอบแทน       12,000  

 -ค่าผู้ชว่ยนักวิจัย 2 คนๆละ 4 ชิน้งานๆละ 1,500 บาท 12,000  

 ค่าใช้สอย       4,000  

 -ค่าเขา้เล่มงานวิจัย 4 ชุดๆละ 4 เล่มๆละ 250 บาท 4,000  

 ค่าวัสด ุ       28,000  

 -ค่าพิมพ์เอกสาร 4 ชุดๆละ 250 หน้าๆละ 15 บาท 12,000  

 -ถ่ายเอกสาร       12,000  

8.2 การผลิตเอกสารประกอบการสอน       14,400  

 ค่าวัสด ุ       14,400  

 -เอกสารประกอบรายวิชา 4 รายวิชาๆละ 100 หน้าๆละ 15 บาท 6,000  

 -เอกสารประกอบการสอน 4 รายวิชาๆละ 4 เล่มๆละ 150 บาท 2,400  

 -ถ่ายเอกสาร 4 รายวิชาๆละ   1,500 บาท 6,000  

8.3 การศึกษาดูงานการบรหิารจัดการภาครัฐที่

ดีและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

      40,000  

 ค่าตอบแทน       21,600  

 -ค่าวิทยากร 4 คน 4 วันๆละ 6 ชม.ๆละ 300 บาท 21,600  

 ค่าใช้สอย       18,400  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง   5 คนๆละ 4 วันๆละ 240 บาท 4,800  

 -ค่าพาหนะ       10,000  

 ค่าวัสดุ       3,600  

 -ค่าน้ ามนั       3,600  

8.4 การปฐมนิเทศและปรับพืน้ฐานส าหรับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้าเรียน 

      11,000  

 ค่าตอบแทน       9,000  

 -ค่าวิทยากร 3 คน 2 วันๆละ 5 ชม.ๆละ 300 บาท 9,000  

 -ค่าวัสด ุ       2,000  

8.5 การเตรยีมพร้อมเข้าสู่การเข้ารับราชการ         

 ค่าตอบแทน       14,400  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 -ค่าวิทยากร 2 คน 2 วันๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  

 ค่าใช้สอย       1,000  

 -ค่าเดินทางวิทยากร 2 คนๆละ   500 บาท 1,000  

 ค่าวัสด ุ       1,000  

8.6 การปัจฉิมนิเทศ       1,800  

 ค่าวัสด ุ       1,800  

8.7 การสัมมนาเรื่อง การบรหิารจัดการภาครัฐ

เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

      16,200  

 ค่าตอบแทน       7,200  

 -ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย       500  

 -ค่าเดินทาง       500  

 ค่าวัสด ุ       8,500  

 -ปา้ยนิทรรศการ       3,500  

 -วัสด ุ       5,000  

8.8 จัดซือ้ ต ารา สื่อการสอนและวัสดุของ

สาขาวิชา 

      21,800  

 ค่าวัสด ุ       21,800  

9 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย       15,180  

9.1 ทัศนศึกษา         

 ค่าใช้สอย       10,940  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 5 คนๆละ   240 บาท 1,200  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 1 คนๆละ   240 บาท 240  

 -ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 1 มือ้ๆละ 100 บาท 3,000  

 -ค่าอาหารว่าง 30 คนๆละ 1 มือ้ๆละ 25 บาท 750  

 -ค่าพาหนะ/       5,000  

 -ค่าเขา้ชม 30 คนๆละ   25 บาท 750  

 ค่าวัสด ุ       4,240  

 -ค่าน้ ามนั       2,000  

 -ค่าวัสด ุ       2,240  

10 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ       21,090  

10.1 วัสดุการเรียนการสอน       7,650  

 ค่าวัสด ุ       7,650  

10.2 ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม ่       7,000  

 ค่าตอบแทน       6,000  

 -ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 10 ชม.ๆละ 300 บาท 6,000  

 ค่าวัสด ุ       1,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

10.3 ศึกษาดูงาน       4,440  

 ค่าใช้สอย       6,440  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คนๆละ   240 บาท 1,440  

 -ค่ายานพาหนะ/ทางด่วน       3,000  

 ค่าวัสดุ       2,000  

 -ค่าน้ ามนั       2,000  

11 กิจกรรมกลุ่มวิชาศาสนา ปรัชญา       10,000  

11.1 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอน       10,000  

 ค่าวัสด ุ       10,000  

12 กิจกรรมกลุ่มวิชาภูมศิาสตร์       1,500  

12.1 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอน       1,500  

 ค่าวัสด ุ       1,500  

13 กิจกรรมกลุ่มวิชาประวัตศิาสตร์       10,000  

13.1 จัดซือ้หนงัสือและต าราในการเรียน          

การสอน 

      8,500  

 ค่าวัสด ุ       8,500  

13.2 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอน       1,500  

 ค่าวัสด ุ       1,500  

14 กิจกรรมกลุ่มวิชาบรรณารักษ์       10,000  

14.1 จัดซือ้วัสดุการเรียนการสอน       10,000  

 ค่าวัสด ุ       10,000  

15 กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์ฯ       54,000  

15.1 อบรมภาษาอังกฤษให้นกัศึกษาชัน้ปี 3,4       18,000  

 ค่าตอบแทน       16,000  

 -ค่าวิทยากร 4 คนๆละ 20 ชม.ๆละ 200 บาท 16,000  

 ค่าวัสด ุ       2,000  

15.2 อบรมภาษาไทยให้นักศึกษาชั้นปี 3,4       18,000  

 ค่าตอบแทน       18,000  

 -ค่าวิทยากร 4 คนๆละ 20 ชม.ๆละ 200 บาท 16,000  

 ค่าวัสด ุ       2,000  

15.3 อบรมคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาชั้นปี 3, 4       18,000  

 ค่าตอบแทน       16,000  

 -ค่าวิทยากร 4 คนๆละ 20 ชม.ๆละ 200 บาท 16,000  

 ค่าวัสด ุ       2,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       553,340  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือน

และค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

กิจกรรมสาขาวิขาภาษาญ่ีปุ่น    10,200 49,880      60,680 

กิจกรรมสาขาวิชาดนตรี    5,400 34,130      39,530 

กิจกรรมสาขาวิชานาฏศลิป์การละคร    10,800 8,760      19,560 

กิจกรรมสาขาวิชาศลิปกรรม     17,180      17,180 

กิจกรรมสาขาวิชาพัฒนาชุมชน    39,600 30,840      70,440 

กิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร์     10,630      10,630 

กิจกรรมสาขาวิชานิตศิาสตร์    21,600 30,950      52,550 

กิจกรรมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    64,200 97,400      161,600 

กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย     15,180      15,180 

กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ    6,000 15,090      21,090 

กิจกรรมกลุ่มวิชาศาสนา ปรัชญา     10,000      10,000 

กิจกรรมกลุ่มวิชาภูมศิาสตร์     1,500      1,500 

กิจกรรมกลุ่มวิชาประวัตศิาสตร์     10,000      10,000 

กิจกรรมกลุ่มวิชาบรรณารักษ์     10,000      10,000 

กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์ฯ    48,000 6,000      54,000 

รวม    205,800 347,540      553,340 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434101901 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 13,800 33,680 2,400  

132434101901   1030000   5102010200 ค่าตอบแทน  6,600 3,600  

132434101902 สาขาวิชาดนตร ี 1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 10,000 14,000 10,130  

132434101902   1030000   5102010200 ค่าตอบแทน   5,400  

132434101903 สาขาวิชานาฏศลิป์

การละคร 

1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  3,000 5,760  

132434101903   1030000   5102010200 ค่าตอบแทน   10,800  

132434101904 สาขาวิชาศิลปกรรม 1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  5,730 5,730 5,720 

132434101905 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 7,520 23,320   

132434101905   1030000   5102010200 ค่าตอบแทน  39,600   

132434101906 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  10,630   

132434101907 สาขาวิชานิติศาสตร์ 1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 18,020   12,930 

132434101907   1030000   5102010200 ค่าตอบแทน 14,400   7,200 

132434101908 สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ 

1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 5,000 18,800 51,400 22,200 

132434101908   1030000   5102010200 คา่ตอบแทน - 18,000 28,200 18,000 

132434101909 สาขาวิชาภาษาไทย 1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  15,180   

132434101910 สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 14,090 - 1,000 - 

132434101910   1030000   5102010200 ค่าตอบแทน - - 6,000 - 

132434101911 กลุ่มวิชาศาสนา 

ปรัชญา 

 

1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 10,000    
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434101912 กลุ่มวิชาภมูิศาสตร ์ 1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 1,500    

132434101913 กลุ่มวิชา

ประวัติศาสตร ์

1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 10,000    

132434101914 กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 10,000 

 

   

132434101915 กิจกรรมคณะ

มนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  3,000  3,000 

132434101915   1030000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน  24,000  24,000 

รวมท้ังสิ้น 114,330 215,540 130,420 93,050 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. เพื่อพัฒนานักศกึษาในสาขาวชิาตา่ง ๆ มคีุณภาพเป็นท่ียอมรับในสังคมอยา่งหลากหลาย 

2. เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะและคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 นักศกึษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ร้อยละ 80  

1.2 ทุกกิจกรรมด าเนนิการได้ส าเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 80  

1.3 นักศกึษาและผู้เกี่ยวข้องพงึพอใจต่อกิจกรรมด าเนนิการ ร้อยละ 80  

1.4 นักศกึษาได้รับการพัฒนาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะที่พงึประสงค ์ร้อยละ 80  

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ  

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบส ารวจความพงึพอใจของนกัศกึษา 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4:  ยุทธศาสตร์การการศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียม

กันในสังคม  

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์  

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555–2558 

นโยบายท่ี 4  นโยบายสังคมและคุณภาพ 

นโยบายย่อยท่ี 4.1 นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2555–2569  

นโยบายท่ี 1:  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมท้องถิ่น และ

ประเทศชาติ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และพัฒนาความ

เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความตอ้งการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ  

กลยุทธ์ท่ี –  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

นักศกึษา อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณสมบัตท่ีิพ่ึงประสงค์ จัดกิจกรรมเสริม
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หลักสูตร และเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มให้เหมาะกับบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อ

พัฒนาศักยภาพนักศกึษา 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏบัิตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2556 (กพร.) 

มติท่ีิ 1  มติดิ้านประสิทธิผล  

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1  มาตรฐานดา้นคุณภาพบัณฑิต  

ตัวช้ีวัดท่ี4.1.1  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระ 

ภายใน 1 ปี  

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1.3  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถดา้น

ภาษาต่างประเทศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตอ่บัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2   ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

มติท่ีิ 2  มติดิ้านคุณภาพ  

ตัวช้ีวัดท่ี 6.1  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  

ตัวช้ีวัดท่ี 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  

ตัวช้ีวัดท่ี 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธ์ิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

องคป์ระกอบท่ี 3 การพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.5 ความสอดคล้องกับกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของ (มคอ.) 

ตัวบ่งช้ีท่ี  11   ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

เฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

    

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 

 



162 

  

 

132434102000 งานบริหารจัดการศูนยภ์าษา 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที ่4: ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน

ในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

2. มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนบัสนนุการพัฒนาหลกัสูตรและการเรียนการสอนซึง้บคุคล องคก์ร 

และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม  

3. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ  

4. ความพึงพอใจของนายจา้งที่มีตอ่ผู้ส าเร็จการศกึษา  

5. ผู้ส าเร็จการศกึษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ ารุงการศึกษา  

วงเงินงบประมาณ: 50,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : ศูนย์ภาษา ผู้รับผดิชอบ : ผศ.วิชชุกร นาคธน 

  

หลักการและเหตุผล 

 ภาษา เป็นเคร่ืองมือให้การสื่อสารระหว่างมนุษย์ หากแต่ว่าหลายเชื้อชาติ ก็ต้องมีภาษาเป็นของตนเอง เช่น 

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ ทุกๆภาษาล้วนมีเลกลักษณ์ในการพูดหรือสื่อสาร ปัจจุบันโลกาภิวัฒน ์

“Globalization” คือ ผลจากการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขน ส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงให้

เห็นถึงการเจรญิเตบิโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมอืง เทคโนโลย ีและวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงระหว่างปัจเจก

บุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล ทั่วท้ังโลก 

 ปัจจุบันภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากลและได้เข้ามามีบทบาทและมีความส าคัญต่อการเรียนการสอน 

และในชีวิตประจ าวันเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิารท่ีมีนโยบายให้ส่วนงานใน

สังกัดท าแผนพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558 ดัง นั้น

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้

จัดท าโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นส าหรับ ครู อาจารย์ นักศึกษาและนักเรียนขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีตลอดจนเป็นการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  ซึ่งการจัด

โครงการอบรมคร้ังนี้ศูนย์ภาษามุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคนิคการสอน  และการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ  ให้ผู้เรียน

เกิดความรู้ ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้      

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในทักษะด้านต่างๆ อาทิ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนโครงสร้าง

หลักไวยากรณ์รวมถึงการออกเสียงท่ีถูกต้องและชัดเจน 

2. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  

3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนกับอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาท่ีมีประสบการณ์และได้รับการยอมรับอย่างสูงใน

ประเทศอังกฤษซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านภาษาเป็นอยา่งดี 

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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เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์การปฏิบตัิงาน  4 คร้ัง 

1.2 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา  1 คร้ัง 

1.3 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ในการปฏิบัตงิาน  4 คร้ัง 

1.4 การศึกษาดูงาน  1 คร้ัง 

1.5 จัดซือ้หนงัสือพมิพ์รายวันภาษาอังกฤษ  10 คร้ัง 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 มวีัสดุอุปกรณใ์นการปฏบัิตงิานของศูนย์ภาษาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80  

2.2 มป้ีายประชาสัมพันธ์ของศูนยภ์าษา ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80  

2.3 มคีรุภัณฑ์ท่ีซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใชง้านได ้ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80  

2.4 มกีารศึกษาดูงานของศูนย์ภาษา ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80  

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

ทุกกิจกรรมด าเนนิการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์การปฏิบตัิงาน              

2 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา              

3 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ในการปฏิบัตงิาน              

4 การศึกษาดูงาน              

5 จัดซือ้หนงัสือพมิพ์รายวันภาษาอังกฤษ              

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์การปฏิบตัิงาน  4 คร้ัง 1 1 1 1 

2 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา  1 คร้ัง   1  

3 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ในการปฏิบัตงิาน  5 คร้ัง 1 1 2 1 

4 การศึกษาดูงาน  1 คร้ัง   1  

5 จัดซือ้หนงัสือพมิพ์รายวันภาษาอังกฤษ  10 คร้ัง 1 3 3 3 
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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 จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์การปฏิบตัิงาน  12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

2 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา  5,000   5,000  

3 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ในการปฏิบัตงิาน  10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 

4 การศึกษาดูงาน  14,000   14,000  

5 จัดซือ้หนงัสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ  9,000 900 2,700 2,700 2,700 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ  

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์การ

ปฏิบัติงาน 

      12,000  

1.1 ค่าวัสด ุ 4 คร้ังๆละ   3,000 บาท 12,000  

2 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา       5,000  

2.1 ค่าวัสด ุ         

 - ป้ายประชาสัมพันธ ์ 1 คร้ังๆละ 5 ป้ายๆละ 1,000 บาท 5,000  

3 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ในการ

ปฏิบัติงาน 

      10,000  

3.1 ค่าใช้สอย 5 คร้ังๆละ   2,500 บาท 10,000  

4 การศึกษาดูงาน       14,000  

4.1 ค่าใช้สอย       12,000  

 - ค่าน้ ามนัรถ     6,000 บาท 6,000  

 - ค่าที่พัก     4,000 บาท 4,000  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง       2,000  

 ผู้บริหาร 1 คนๆละ 2 วันๆละ 280 บาท 560  

 ข้าราชการ 1 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 480  

 พนักงานราชการ พนกังาน

มหาวิทยาลัย 

2 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 960  

4.2 ค่าวัสด ุ     2,000 บาท 2,000  

5 จัดซือ้หนงัสือพมิพ์รายวัน

ภาษาอังกฤษ 

      9,000  

 ค่าวัสด ุ         

 -ซือ้หนงัสือพมิพ ์ 10 คร้ังๆละ   900 บาท 9,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       50,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 

     



165 

  

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1. จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์การ

ปฏิบัติงาน  

    12,000      12,000 

2. ประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา      5,000      5,000 

3. ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ในการ

ปฏิบัติงาน  

    10,000      10,000 

4. การศึกษาดูงาน      14,000      14,000 

5. จัดซือ้หนงัสือพมิพ์รายวัน

ภาษาอังกฤษ  

    9,000      9,000 

รวม     50,000      50,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434102001 จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์

การปฏิบัติงาน 

1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 3,000 3,000 3,000 3,000 

132434102001 ประชาสัมพันธ์ศูนย์

ภาษา 

1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   5,000  

132434102001 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ใน

การปฏิบัติงาน 

 

1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 2,500 2,500 2,500 2,500 



166 

  

 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434102001 การศึกษาดูงาน 1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   14,000  

132434102001 จัดซือ้หนงัสือพมิพ์

รายวันภาษาอังกฤษ 

1030000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 900 2,700 2,700 2,700 

รวมท้ังสิ้น 6,400 8,200 27,200 8,200 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ศูนยภ์าษา สามารถด าเนนิการจัดการฝึกอบรมและมรีะบบการจัดการท่ีดี ท่ีมปีระสิทธิภาพ 

2. ศูนยภ์าษามีวัสดุท่ีมีคุณภาพในการสนับสนุนงานวชิาการการศกึษา 

3. นักศกึษา คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องได้รับประโยชนใ์นการใชว้สัดุ อุปกรณม์ากขึ้น 

4. นักศกึษาได้รับทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชพีเพิ่มขึ้น 166 

5. ศูนยภ์าษา สามารถดาเนนิการจัดการฝึกอบรมและมรีะบบการจัดการท่ีดี ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

การประเมินผลการดาเนินงาน  

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

1.1 นักศกึษา อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของมหาวทิยาลัย มคีุณภาพดา้นภาษาต่างประเทศร้อยละ 80  

1.2 มวีัสดุอุปกรณใ์นการปฏบัิตงิานของศูนย์ภาษา ร้อยละ 80  

1.3 อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 80  

2. เกณฑ์การประเมินผลท่ีถอืว่าด ี 

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ  

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนนิงาน  

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลการจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์  

3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  

3.3 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบรายงานขอ้มูลการใช้บริการศูนย์ภาษา  

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม  

1. ประเภทโครงการ:  

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจาปงีบประมาณ พ.ศ.2556)  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4:  การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม  

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์  

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2555–2558):  

นโยบายท่ี 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชวีิต  

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปงีบประมาณ 

พ.ศ.2555–2569  

นโยบายท่ี 1:  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมท้องถิ่น และ

ประเทศชาติ :  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพ่ึงของสังคม ท้องถิ่น  

กลยุทธ์ท่ี 2  สร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืทางการบริการวิชาการกับท้องถิ่น  

กลยุทธ์ท่ี 3  ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นท่ีพ่ึงของสังคม ท้องถิ่น  

2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5  ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกส่ังคม  

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชนต์อ่สังคม  

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  

2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณ ประจาป ี2556 (สงป.)  

ตัวบ่งช้ีท่ี 18  ความพงึพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ท่ีใชค้รูและบุคลากร

ทางการศกึษา  

ตัวบ่งช้ีท่ี 19  ความพงึพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ  

ตัวบ่งช้ีท่ี 21  งานบริการวิชาการแลว้เสร็จตามระยะเวลา  

3. ความพร้อมของโครงการ ด าเนนิการได้ทันที 
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1040000 คณะวิทยาการจัดการ 

132434102100 งาน จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพนักศกึษา  

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 224,400 บาท  

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผดิชอบ :คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  

หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพื่อเป็นการพัฒนาไป

อีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการจัดท ากรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น   เพื่อให้มีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิต

ระดับอุดมศึกษา  อีกท้ังเพื่อเป็นแรงกระตุน้ให้สถาบันมกีารพัฒนาคุณภาพท่ีสูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 

หรือ ค.ศ.2015    มีการชี้ถึงผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศใน

กลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานท าในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ท่ีได้เปรียบ

เร่ืองภาษาอังกฤษหากนักศกึษาไทยไมป่รับคุณภาพให้พร้อมรองรับ  จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานท าของแรงงานไทย 

ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอนท่ีสุด   คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความส าคัญ

ดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  ท าให้คณะวทิยาการจัดการต้องมุง่เนน้การพัฒนานักศกึษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถ

แข่งขันในตลาดแรงงานได้  รวมถึงสามารถท างานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ     

ดังนัน้ผู้ท่ีจะได้รับการคัดเลือกเข้าท างานจึงต้องเป็นผู้ท่ีมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ท้ังทางด้านวิชาการและวุฒิ

ภาวะเพื่อให้เป็นท่ียอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากท่ีสุด   การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักท่ีส าคัญของ

สาขาวิชา  การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้  และมีคุณภาพด้านวิชาการดัง

เป้าประสงค์  เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่าง ๆ ในดา้นผู้เรียน  ผู้สอน  สังคม  สภาพแวดล้อม  เทคโนโลยี  รวมท้ังความรู้

ตา่ง ๆ ยอ่มมกีารเปลี่ยนแปลงไป ดังนัน้การเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทท่ี
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เปลี่ยนแปลงไป  คณะวิทยาการจัดการจึงจัดท าโครงการโดยให้มีกิจกรรมต่าง ๆ  ของทุกสาขาวิชา เพื่อเป็นการ

เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์  ให้กับนักศกึษาท้ังทางตรงและทางอ้อม  เชน่กิจกรรมการอบรม  สัมมนา  ศึกษา

ดูงานนอกสถานท่ี  ตลอดจนจัดซือ้วัสดุอุปกรณต์า่ง ๆ เพื่อสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเรียนของนักศึกษา

และการสอนของอาจารย์ผู้สอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อันจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิตของคณะ

วทิยาการจัดการสูงขึ้น 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้นักศึกษาท่ีเข้าใหม่ และนักศึกษาท่ีคงอยู่ของคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี ทุกคน  

ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ท้ังทางตรงและทางอ้อม  โดยผ่านการจัดการเรียนการ

สอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  และได้รับการเสริมสร้าง

คุณธรรม  จรยิธรรม  และการมจีิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศกึษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น  

2. เพื่อให้นักศึกษามวีัสดุอุปกรณต์า่ง ๆ  ในการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเรียนของนักศึกษา

อย่างเพยีงพอตลอดปีการศึกษา 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ของคณะวิทยาการจัดการ  1,112 คน 

1.2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่คณะวิทยาการจัดการ ตามแผนการรับนักศึกษา 510 คน 

1.3 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรที่ก าหนด 133 คน 

1.4 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษา 8 สาขาวิชา 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  ร้อยละ 85 

2.2 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมน่อ้ยกว่า 5 คะแนน 

2.3 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมท่ีจัดให้กับนักศกึษา ไมน่อ้ยกวา่ 5 

คะแนน  

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

3.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 80 

3.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจบ รอ้ยละ 80 

3.3 ด าเนนิการเป็นตามแผนท่ีก าหนดไว้ทุกกิจกรรม อย่างตอ่เนื่องตลอดปีงบประมาณ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 

 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1  ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30  กันยายน 2556 
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ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย             

1.1 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศกึษา

(สาขาวิชาการจัดการ) 

            

1.2 
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสู่

มาตรฐานสากล (สาขาวิชาการท่องเที่ยว) 

            

1.3 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศกึษา

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ) 

            

1.4 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา  

(สาขาวิชาการตลาด) 

            

1.5 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศกึษา

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

            

1.6 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศกึษา

(สาขาวิชาโลจิสตกิส์) 

            

1.7 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศกึษา

(สาขาวิชาการบญัชี) 

            

1.8 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศกึษา

(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

            

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่

หลากหลาย 

      

1.1 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ

นักศึกษา  (สาขาวิชาการจัดการ) 
1 คร้ัง  1   

 1.2 

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตาม

มาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล 

(สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

2 คร้ัง 1  1  

1.3 

พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ

นักศึกษา  

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ) 

2 คร้ัง  1 1  

1.4 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ

นักศึกษา (สาขาวิชาการตลาด) 
5 คร้ัง  3 2  

1.5 

พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ

นักศึกษา  

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

3 คร้ัง  1 2   
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. 

1.6 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ

นักศึกษา  (สาขาวิชาโลจิสตกิส์) 
2 คร้ัง 1     

1.7 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ

นักศึกษา  (สาขาวิชาบญัชี) 
2 คร้ัง  1 1   

1.8 

พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ

นักศึกษา 

(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

1 คร้ัง   1   

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 224,400     

1.1 พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ

นักศึกษา  (สาขาวิชาการจัดการ) 

19,700  19,700   

1.2 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐาน

วิชาชีพสู่มาตรฐานสากล (สาขาวิชา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

18,400 5,300  13,100  

1.3 พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ

นักศึกษา  

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

18,700  8,500 10,200  

1.4 พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ

นักศึกษา (สาขาวิชาการตลาด) 

31,600 4,660 16,820 10,120  

1.5 พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ

นักศึกษา  

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

66,400  42,800 23,600   

1.6 พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ

นักศึกษา  (สาขาวิชาโลจิสตกิส์) 

12,000 12,000    

1.7 พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ

นักศึกษา  (สาขาวิชาบญัชี) 

29,000  13,500 15,500  

1.8 พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ

นักศึกษา 

(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

28,600   28,600  

 รวมทั้งสิ้น 224,400 21,960 101,320 101,120  
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1.1 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ

นักศกึษา (สาขาวชิาการจัดการ) 

      19,700  

 1.1.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่        19,700  

 ค่าใช้สอย         

 -  ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คนๆละ 1 คร้ัง 240 บาท 1,440  

 -  ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง 2 คัน - - 1,500 บาท 3,000  

 -  ค่าบ ารุงรักษารถยนต์ 2 คัน - - 1,500 บาท 3,000  

 -  คา่จัดท าเอกสาร   1 คร้ัง 60 เล่มละ 100 บาท 6,000  

 ค่าวัสดุ               

 -  ค่าวัสดุในการศึกษาดงูาน  1 คร้ัง  - - 6,260 บาท 6,260  

1.2 

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตาม

มาตรฐานวชิาชีพสู่มาตรฐานสากล 

(สาขาวชิาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

           

18,400 

 

 1.2.1 กิจกรรมศกึษาดูงานนอกสถานที่          5,300  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 1,800  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าบ ารุงรักษารถ (บัส 1 คัน) 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 1,500 บาท 1,500  

 - ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2,000 บาท 2,000  

 
 1.2.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพใน

อุตสาหกรรมบริการ 

       

13,100 

 

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3,600  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าบ ารุงรักษารถ (บัส 1 คัน) 1 คันๆละ 1 คร้ังๆละ 1,500 บาท 1,500  

 - ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง 1 คร้ังๆละ 1 ๆละ 8,000 บาท 8,000  

          

1.3 

พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ

นักศกึษา 

(สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

       

18,700 

 

 
1.3.1 กิจกรรมศึกษาดูงานด้าน

เศรษฐศาสตร ์

      8,500  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 480  

 - ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง 2 คันๆละ 1 คร้ังๆละ 2,510 บาท 5,020  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 - ค่าบ ารุงรักษารถ (บัส 1 คัน) 2 คันๆละ 1 คร้ังๆละ 1,500 บาท 3,000  

 
1.3.2 กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์และภาษาองักฤษ 

       

10,200 

 

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมง 600 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจัดท าเอกสาร 2 คร้ังๆละ 30 เล่มๆละ 50 บาท 3,000  

1.4 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศกึษา 

(สาขาวชิาการตลาด) 

      31,600  

 1.4.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่       15,640  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าบ ารุงรักษารถ (รถตู้) 4 คร้ังๆละ 1 คันๆละ 500 บาท 2,000  

 - ค่าบ ารุงรักษารถ (รถบัส) 2 คร้ังๆละ 1 คันๆละ 1,500 บาท 3,000  

 - ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง (รถตู้) 4 คันๆละ 1 วันๆละ 800 บาท 3,200  

 - ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง (รถบัส) 2 คันๆละ 1 วันๆละ 3,000 บาท 6,000  

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง  6 คนๆละ   1 วันๆละ 240 บาท 1,440  

 
1.4.2 กิจกรรมอบรมเทคนิคการจัดท า

แผนการตลาด 

       

4,660 

 

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมง 600 บาท 3,600  

 ค่าใช้วัสดุ         

 - ค่าวัสด ุ 1 คร้ังๆละ - - 1,060 บาท 1,060  

 
1.4.3 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารทางการตลาด 

 
     9,000 

 

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร 1 คน 15 ชั่วโมง 600 บาท 9,000  

 
1.4.4 กิจกรรมอบรมทักษะการเรียนโดยใช้

เทคนิค Mind Mapping 

       

2,300 

 

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชั่งโมงๆละ 600 บาท 1,800  

 ค่าใช้วัสดุ         

 - ค่าวัสด ุ 1 คร้ังๆละ - - 500 บาท 500  

1.5 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ

นักศึกษา(สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

      66,400  

  1.5.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่       42,800  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าเช่ารถ 1 คร้ัง 3 คัน 8,000 บาท 24,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 7 คน 3 วัน 240 บาท 5,040  

 - ค่าที่พกั 7 คน 2 วัน 600 บาท 8,400  

 - ค่าน้ ามนัรถ 1 คร้ัง 1 วัน 3,000 บาท 3,000  

 - ค่าบ ารุงรักษารถ 1 คร้ัง 1 วัน 1,500 บาท 1,500  

 - ค่าทางด่วน 1 คร้ัง 1 วัน 760 บาท 760  

 - ค่าจัดท ารูปเล่มรายงานผลกิจกรรม 1 คร้ัง 1 เล่ม 100 บาท 100  

 
1.5.2 กิจกรรมอบรมด้านการพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

       

11,800 

 

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คร้ัง 12 ชั่วโมง 600 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 1 คร้ัง 90 เล่ม 50 บาท 4,500  

 - ค่าจัดท ารูปเล่มรายงานผลกิจกรรม 1 คร้ัง 1 เล่ม 200 บาท 200  

 
1.5.3 กิจกรรมเสริมทักษะการพัฒนา เว็ป

ไซต์ด้าน E-Commerce 

      11,800  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คร้ัง 12 ชั่วโมง 600 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 1 คร้ัง 90 เล่ม 50 บาท 4,500  

 - ค่าจัดท ารูปเล่มรายงานผลกิจกรรม 1 คร้ัง 1 เล่ม 100 บาท 100  

1.6 

พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ

นักศกึษา  

(สาขาวชิาการจัดการโลจิสตกิส์) 

      12,000  

  1.6.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่       5,400  

 ค่าใช้สอย         

 -  ค่าบ ารุงรักษารถ (รถบัส) 1 คันๆละ 1 คร้ังๆละ 1,500 บาท 1,500  

 -  ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง 1 คันๆละ 1 คร้ังๆละ 2,150 บาท 2,150  

 -  ค่าทางด่วน 1 คันๆละ 1 คร้ังๆละ 550 บาท 550  

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆละ 1 วัน 240 บาท 1,200  

 1.6.2 กิจกรรมอบรมด้านโลจิสตกิส์       6,600  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมง 600 บาท 3,600  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจัดท าเอกสาร 1 คร้ังๆละ 30 ชุด 100 บาท 3,000  

1.7 
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ

นักศกึษา (สาขาวชิาการบัญชี) 

      29,000  

 1.7.1 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านบัญชี       13,500  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าใช้สอย         

  - ค่าเช่ารถบสั 1 คันๆละ 1 วันๆละ 10,000 บาท 10,000  

  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท       2,400  

  - ค่าจัดท าเอกสาร 1 คร้ัง - - 600 บาท 600  

  - ค่าจา้งท าป้าย 1 คร้ังๆละ 1 ป้ายๆละ 500 บาท 500  

 
1.7.2 กิจกรรมอบรมโปรแกรม 

ส าเร็จรูปทางบัญช ี

      15,500  

  ค่าตอบแทน          

   - ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 15 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 9,000  

   - ค่าผู้ชว่ยวิทยากร 1 คนๆละ 15 ชั่วโมงๆละ 300 บาท 4,500  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจัดท าเอกสาร 1 คร้ังๆละ 30 เล่มๆละ 50 บาท 1,500  

 - ค่าจา้งท าป้าย 1 คร้ังๆละ 1 ป้ายๆละ 500 บาท 500  

1.8 

พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ

นักศกึษา 

(สาขาวชิาบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 

      28,600  

  1.8.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่       22,800  

 ค่าตอบแทน         

 -  คา่วิทยากร 1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 1,800  

 ค่าใช้สอย         

 -  ค่าเช่ารถบสั 1 คร้ังๆละ 2 คันๆละ 8,000 บาท 16,000  

 -  ค่าจัดท าเอกสาร 1 คร้ังๆละ 80 เล่มๆละ 50 บาท 4,000  

 -  ค่าจา้งท าป้าย 1 คร้ังๆละ 1 ป้ายๆละ 500 บาท 1,000  

 1.8.2 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน       5,800  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าวัสดุในการศึกษาดงูาน 1 คร้ัง - - 5,800 บาท 5,800  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       224,400  

 หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการได้         
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอืน่ 
รวม เงินเดอืนและ

ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสดุ 

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. จัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่หลากหลาย 

            

1.1 พัฒนาการเรียนการสอน

และศักยภาพของนักศึกษา  

(สาขาวชิาการจัดการ) 

1.1.1 กิจกรรมศึกษาดงูานนอก

สถานที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

19,700 

      

 

 

 

19,700 

1.2  พัฒนาศักยภาพของ

นักศกึษาตามมาตรฐาน

วชิาชีพสู่มาตรฐานสากล 

(สาขาวชิาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว) 

           

1.2.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอก

สถานที ่

   1,800 3,500      5,300 

 1.2.2  กิจกรรมอบรม    3,600 9,500      13,100 

 1.3. พัฒนาการเรยีนการ

สอนและศักยภาพของ

นักศกึษา (สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

           

1.3.1 กิจกรรมศึกษาดงูานด้าน

เศรษฐศาสตร์ 

    8,500      8,500 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอืน่ 
รวม เงินเดอืนและ

ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสดุ 

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.3.2 กิจกรรมอบรมการใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปด้าน

คอมพิวเตอร์ 

   7,200 3,000      10,200 

1.4. พัฒนาการเรยีนการ

สอนและศักยภาพของ

นักศกึษา   

(สาขาวชิาการตลาด) 

 

           

1.4.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอก

สถานที ่

    15,640      15,640 

1.4.2 กิจกรรมอบรมเทคนคิ

การจัดท าแผนการตลาด 

   3,600 1,060      4,660 

1.4.3 กิจกรรมอบรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การตลาด 

   9,000       9,000 

1.4.4 กิจกรรมอบรมทักษะการ

เรียนโดยใชเ้ทคนิค Mind 

Mapping 

   1,800 500      2,300 

1.5. พัฒนาการเรียนการ

สอนและศักยภาพของ

นักศกึษา  (สาขาวชิา

คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอืน่ 
รวม เงินเดอืนและ

ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสดุ 

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.5.1 กิจกรรมศึกษาดงูานนอก

สถานที ่

    42,800      42,800 

1.5.2 กิจกรรมอบรมด้านการ

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

   7,200 4,600      11,800 

1.5.3 กิจกรรมเสรมิทกัษะการ

พัฒนาเว็ปไซด์ด้าน E-

Commerce 

   7,200 4,600      11,800 

1.6. พัฒนาการเรยีนการ

สอนและศักยภาพของ

นักศกึษา   

(สาขาวชิาโลจิสตกิส์) 

           

1.6.1 กิจกรรมศึกษาดงูานนอก

สถานที ่

    5,400      5,400 

1.6.2 กิจกรรมอบรมด้าน 

โลจิสติกส ์

   3,600 3,000      6,600 

1.7. พัฒนาการเรียนการ

สอนและศักยภาพของ

นักศกึษา  (สาขาวชิาบัญชี) 

           

1.7.1 กิจกรรมศึกษาดูงานด้าน

บัญช ี

    13,500      13,500 

1.7.2 กิจกรรมอบรมโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางการบัญช ี

 

   13,500 2,000      15,500 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอืน่ 
รวม เงินเดอืนและ

ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสดุ 

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.8 พัฒนาการเรียนการสอน

และศักยภาพของนักศึกษา 

(สาขาวชิาบริหารทรัพยากร

มนุษย)์ 

           

1.9.1 กิจกรรมศึกษาดงูานนอก

สถานที ่

   1,800 21,000      22,800 

1.9.2 จัดซื้อวสัดุอุปกรณ์การ

เรียนการสอน 

    5,800      5,800 

รวม    60,300 164,100      224,400 



180 

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434102101 พัฒนาการเรียนการ

สอนและศักยภาพของ

นักศึกษา (สาขาวิชา

การจัดการ) 

1040000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  19,700   

132434102102 พัฒนาการเรียนการ

สอนและศักยภาพของ

นักศึกษา (สาขาวิชา

การท่องเที่ยว) 

1040000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน 1,800  3,600  

132434102102   1040000   5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 3,500  9,500  

132434102103 พัฒนาการเรียนการ

สอนและศักยภาพของ

นักศึกษา (สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

1040000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน   7,200  

132434102103   1040000   5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  8,500 3,000  

132434102104 พัฒนาการเรียนการ

สอนและศักยภาพของ

นักศึกษา (สาขาวิชา

การตลาด) 

1040000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน  12,600 1,800  

132434102104   1040000   5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  8,880 8,320  

132434102105 พัฒนาการเรียนการ

สอนและศักยภาพของ

นักศึกษา (สาขาวิชา

1040000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน   14,400  
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

132434102105   1040000   5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  42,800 9,200  

132434102106 พัฒนาการเรียนการ

สอนและศักยภาพของ

นักศึกษา (สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์) 

1040000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน 3,600    

132434102106   1040000   5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 8,400    

132434102107 พัฒนาการเรียนการ

สอนและศักยภาพของ

นักศึกษา (สาขาวิชา

การบัญชี) 

1040000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน   13,500  

132434102107   1040000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  13,500 2,000  

132434102108 พัฒนาการเรียนการ

สอนและศักยภาพของ

นักศึกษา (สาขาวิชา

การบรหิารทรัพยากร

มนุษย์) 

1040000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน   1,800  

132434102108   1040000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   26,800  

รวมท้ังสิ้น 21,960 101,320 101,120  
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการท่ีคงอยู่ ชั้นปีท่ี 2-4  ทุกสาขาวิชา  จ านวน  1,112 คน ได้รับการเพิ่มพูน

ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ท้ังทางตรงและทางอ้อม  โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัด

กิจกรรม การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม  

จรยิธรรม  และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศกึษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น  

2. นักศกึษาคณะวิทยาการจัดการท่ีเข้าใหม่ ชัน้ปีท่ี 1 ทุกสาขาวชิา   จ านวน  510   คน 

3. คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา 8 

สาขาวิชา 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เชงิปริมาณ 

1) จ านวนนักศกึษาท่ีคงอยูข่องคณะวิทยาการจัดการ 1,112 คน 

2) จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าใหม่คณะวทิยาการจัดการ ตามแผนการรับนักศกึษา 510 คน 

3) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีก าหนด 133  คน 

4) มกีิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศกึษา 8 สาขา 

1.2 เชงิคุณภาพ 

1) ผู้ส าเร็จการศึกษาไดง้านท าหรอืศึกษาต่อหลังจบ รอ้ยละ 80 

2) ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอ้ยละ 85 

3) ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมน่อ้ยกว่า 5 คะแนน 

1.3 เชงิเวลา 

1) ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

ร้อยละ 80 

2) ผู้ส าเร็จการศึกษาไดง้านท าหรอืศึกษาตอ่ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจบ รอ้ยละ 80 

3) การด าเนนิการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถาม 

3.2 รายงานการประเมินผลโครงการ 
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การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี .4 การศึกษา คุณธรรม จริยะรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี...4 สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี 4.1 : การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี..1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่น

และประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี..1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี...1 เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสงัคม ทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี : 4 ผู้ส าเร็จการศึกษษด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์) 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤท์ิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ...2 ด้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี...4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตตอ่บัณพติ 

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี.1 ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ีท่ี....1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งช้ีท่ี...2.. คุณภาพของบัณพติปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที  
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132434102200 งานสนบัสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 38,000 บาท  

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผดิชอบ :สาขาวิชาการจัดการ 

  

หลักการและเหตุผล 

สาขาวิชาการจัดการ เป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มี

หน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย  งานบริการวิชาการ  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ ตามแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ  และของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ ยัง

ขาดแคลนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้สาขาวิชามีศักยภาพเพียงพอในการในการปฏิบัติงานต่างๆ 

ซึ่งมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ และเพียงพอต่อความจ าเป็นของอาจารย์ในสาขาวิชา สาขาวิชาการ

จัดการ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อน ามาใชใ้นการปฏบัิตงิานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนการปฎบัิตงิานของอาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ 

2. เพื่อสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หนว่ยนับ 

1.1 อาจารย์ในสาขาวิชาไดใ้ชค้รุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 90 ร้อยละ 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 สาขาวิชาการจัดการมคีรุภัณฑ์เพยีงพอในการกับอาจารย์ในสาขาวิชา 

2.2 สาขาวิชาการจัดการจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

ด าเนนิการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ม.ค 2556 วันสิน้สุด: 31 ม.ีค. 2556 

 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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 จัดซือ้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตัง้โตะ๊             

              

 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 จัดซือ้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตัง้โตะ๊ 2 เคร่ือ     

        

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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 จัดซือ้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตัง้โตะ๊ 38,000  38,000   

       

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้ง

โต๊ะ 

2 เครื่อง 2 เครื่อง 19,000 บาท 38,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       38,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

จัดซือ้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       38,000    38,000 

ตั้งโตะ๊            

รวม       38,000    38,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434102201 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 1040000 2603 8329001700 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  38,000   

รวมท้ังสิ้น  38,000   
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. สาขาวิชาการจัดการมคีรุภัณฑ์ในการสนับสนุนการปฏบัิตงิานของอาจารย์ในสาขาวิชา  

2. สาขาวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการมคีรุณฑ์คอมพวิเตอร์เพยีงพอ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

จัดซื้อ  จัดจ้าง  และเบิกจ่ายภายเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ การลงการเบิกจ่าย

งบประมาณตามแผน 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

2.  ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผนดนิ (พ.ศ.2555 – 2558) 

นโยบายท่ี 4 :  นโยบายสังคมและคุณภาพชวีติ  

2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพฒันา พ.ศ.2555-2558 ของมหาวิทยาลัย :  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนาความเป็น

เลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประมาณผลการปฎบัิตริาชการตามค ารับรองการปฎบัิตริาชการ

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 3 :   มติดิ้านประสิทธิภาพการปฎบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 :   ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 

 

3. ความพร้อมของโครงการ ด าเนินการได้ทันที 
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รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 

 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง 19,000 38,000 มาตรฐานฯ 

     Processor : Intel Core 13 2120 3.30GHz LGA 1155 

3MB L3 SC 

     Mainboard : Intel BOXDB757EN Socket 1155 

mATX, Chipset Intel B75 

     Sound : High Def. Audio (8 CH ) Onboard 

     Lan : Gigabit LAN Onboard 

     Graphic : Onboard 

     Harddisk : Seagate 1TB. SATA 7200 rpm. 

     RAM : Kingston DDR3 PC1333 4GB 

     CD ROM : ASUS DVD-RW Super Multi Internal 

Drive 

     Case : ATX Case Power Supply 480watts. 

     KB&Mouse : Microsoft Keyboard & Optical Mouse 

PS/2 

     Monitor : ACER 17” LCD Monitor V173db 

      

      

รวม 38,000  
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132434102300 โครงการ ปรับพื้นฐานและเพิ่มทักษะดา้นภาษา สรา้งมาตรฐานวิชาชพี กา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 39,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผดิชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  

หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหง่ชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อเป็นกลไกน าไปสู่การพัฒนาการอุดมศกึษา ได้ก าหนด

มาตรฐานดา้นคุณภาพบัณฑิตไว้ โดยบัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถใน

การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ท้ังทางร่างกาย

และจิตใจ  (มาตรฐานการอุดมศึกษา) 

 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญตอ่การด ารงชวีติของคนไทยในปัจจุบัน ท้ังในด้านการศึกษา  

การเมือง เศรษฐกิจ การสื่อสารมวลชน ตลอดจนการท่องเท่ียว และการติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้

จ ากัดเฉพาะเจ้าของภาษา (Native Speakers) ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น  ประกอบกับในปี พ.ศ.2558 การเกิดขึ้นของ

ประชาคมอาเซียนซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียนนั้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันท่ี

เพิ่มมากขึน้ในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้นหลายด้าน คนไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนจึงจ าเป็นต้องใช้

ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร และใช้ในการประกอบอาชีพหรือท าธุรกิจท่ีมีการแข่งขันไม่เฉพาะ

ภายในประเทศอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ภาษาอังกฤษจึงทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาต่างประเทศท่ี

นักศึกษาจ าเป็นต้องมีความสามารถในการใช้มากท่ีสุด เพราะผู้ท่ีมีความรู้ทางภาษาอังกฤษดีจะเป็นผู้ท่ีได้เปรียบ เป็นท่ี

ยอมรับ และเป็นท่ีต้องการขององค์การหรือหน่วยงานต่างๆ มากกว่าผู้ท่ีไม่รู้ภาษาอังกฤษ และหนทางในการประกอบ

อาชพีของผู้ท่ีมีความรู้ภาษาอังกฤษจะเปิดกวา้งกว่าอย่างเห็นได้ชัด 

 ประกอบกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ข้อหนึ่ง คือ การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนดให้หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว เป็นอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะวิทยาการจัดการ โดยสาขาวิชาการท่องเท่ียว เล็งเห็นถึงความส าคัญจึงจัด

โครงการ “ปรับพื้นฐานและเพิ่มทักษะด้านภาษา สร้างมาตรฐานวิชาชีพ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ขึ้นมาเพื่อพัฒนา

สมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา และเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะท่ี

จ าเป็นส าหรับการเป็นสมาชกิที่ดีของประชาคมอาเซียนและเป็นการปูพื้นฐานทางความรู้ส าหรับการประกอบวิชาชีพใน

อนาคต 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการใชภ้าษาอังกฤษให้แก่นักศกึษา  

2. เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้ ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษ  และสามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นการ

เรียน และการประกอบอาชพีได้ 

3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนไทยส าหรับการเป็นสมาชกิที่ดีของประชาคมอาเซียน 

4. เพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษาสาขาวชิาการท่องเท่ียว 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวได้รับการอบรม 30 คน 

1.2 ผู้เข้ารว่มอบรมผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ 60 ร้อยละ 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการประเมินการอบรม 

2.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ดา้นภาษาอังกฤษไปใชใ้นการประกอบอาชพีในอนาคต 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 4 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 พฤษภาคม 2556 วันสิน้สดุ: 31 สิงหาคม 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 ปรับพื้นฐานและเพิ่มทักษะด้านภาษา สร้างมาตรฐาน

วชิาชีพ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

            

1.1 ทดสอบทักษะภาษาองักฤษก่อนรับการอบรม             

1.2 ด าเนินการอบรม             

1.3 ประมวลผลความรู้ภาษาองักฤษหลงัการอบรม             
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 ปรับพื้นฐานและเพิ่มทักษะด้านภาษา 

สร้างมาตรฐานวชิาชีพ ก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน 

1 คร้ัง     

1.1 ทดสอบทักษะภาษาองักฤษก่อนรับการอบรม 1 คร้ัง   1  

1.2 ด าเนินการอบรม 1/15 คร้ัง/วัน   1  

1.3 ประมวลผลความรู้ภาษาองักฤษหลงัการ

อบรม 

1 คร้ัง    1 

        

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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 ปรับพื้นฐานและเพิ่มทักษะด้านภาษา สร้าง

มาตรฐานวชิาชีพ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

39,000     

1.1 ทดสอบทักษะภาษาองักฤษก่อนรับการอบรม    2,000  

1.2 ด าเนินการอบรม    35,000  

1.3 ประมวลผลความรู้ภาษาองักฤษหลงัการอบรม     2,000 

       

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 ปรับพื้นฐานและเพิ่มทักษะด้านภาษา 

สร้างมาตรฐานวชิาชีพ ก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน 

        

1.1 ทดสอบทักษะภาษาองักฤษก่อนรับการ

อบรม 

        

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง - - 4,000 บาท 2,000  

1.2 ด าเนินการอบรม         

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร 1 คนๆ ละ 45 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 27,000  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 1 คร้ังๆ ละ 30 เล่มๆ ละ 100 บาท 3,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 - ป้ายไวนิล 1 คร้ัง - - 1,000 บาท 1,000  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าวัสด ุ 1 คร้ังๆ ละ - - 2,000 บาท 4,000  

1.3 ประมวลผลความรู้ภาษาองักฤษหลงัการ

อบรม 

        

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าวัสด ุ 1 คร้ังๆ ละ - - 2,000 บาท 2,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       39,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1. ปรับพื้นฐานและเพิ่ม

ทักษะด้านภาษา สร้าง

มาตรฐานวชิาชีพ ก้าวสู่

ประชาคมอาเซยีน 

           

1.1 ทดสอบทักษะ

ภาษาอังกฤษก่อนรับการ

อบรม 

    2,000      2,000 

1.2 ด าเนินการอบรม    27,000 8,000      35,000 

1.3 ประมวลผลความรู้

ภาษาอังกฤษหลังการอบรม 

    2,000      2,000 

รวม    27,000 12,000      39,000 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434102301 ปรับพื้นฐานและเพิ่ม

ทักษะด้านภาษา สรา้ง

มาตรฐานวิชาชีพ ก้าว

สู่ประชาคมอาเซียน 

1040000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน  27,000   

132434102301   1040000 2202  5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  10,000 2,000  

รวมท้ังสิ้น  37,000 2,000  
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมการอบรมมสีมรรถนะที่ดีด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  

2. ผู้เข้าร่วมการอบรมมคีวามรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  และสามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นการ

เรียน และการประกอบอาชีพได้ 

3. ผู้เข้าร่วมการอบรมมคีวามเข้มแข็งด้านการใชภ้าษาอังกฤษและสามารถเป็นสมาชกิท่ีดีของประชาคม 

อาเซียนได้ 

4. นักศกึษาสาขาวิชาการท่องเท่ียวเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการครบตามจ านวน 30 คน 

1.2 ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 

1.3 ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาท่ีก าหนดไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมนิผล ท่ีถอืว่าด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

รายงานการประเมินผลโครงการ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชวีติ 

นโยบายย่อยท่ี 4.1 : นโยบายการศกึษา  

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโบยายท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่น

และประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข็มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพือ่ตอบสนองตามความตอ้งการของสงัคม ทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติ 
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2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธ์ิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.8 ระบบความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมท่ีจัดให้กับนักศกึษา 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 1 มติดิ้านประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 ร้อยละของนกัศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถดา้น

ภาษาต่างประเทศ 

มติท่ีิ 2 มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

มติท่ีิ 3 มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ด้านท่ี 1 คุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์

มาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 16 ผลการพัฒนาตามอัตลกัษณข์องสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลกัษณ์ 

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 
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132434102400 โครงการ ปรับและเปลี่ยนบุคลิกภาพนักศกึษาในสายงานบริการเชิงปฏบิัตกิารเพื่อการ

ประกอบอาชพี 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 21,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผดิชอบ : คณบดีคณะวิทยาการ

จัดการ 

  

หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อเป็นกลไกน าไปสู่การพัฒนาการอุดมศึกษา ได้ก าหนด

มาตรฐานดา้นคุณภาพบัณฑิตไว้ โดยบัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถใน

การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ท้ังทางร่างกาย

และจิตใจ (มาตรฐานการอุดมศึกษา) 

การบริการนับเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญมากในการท าธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภาคการผลิต การขาย

สินค้า หรอืธุรกิจการให้บริการรูปแบบตา่งๆ การมสีินค้าท่ีมีคุณภาพดีอย่างเดียวไม่สามารถน าพาธุรกิจให้อยู่รอดได้ใน

ปัจจุบัน เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถติดตามและลอกเลียนแบบได้อย่างรวดเร็ว ผู้ซื้อมีทางเลือก

มากมายในการตัดสินใจซื้อ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การจะท าอย่างไรให้ผู้ซื้อท าการซื้อซ้ าหรือไม่

เปลี่ยนใจไปใช้สินค้าอื่นจึงไม่ใช่เร่ืองง่าย บุคลิกภาพของพนักงานบริการ การสร้างบริการท่ีประทับใจ จึงเข้ามามี

บทบาทสูงขึ้นเร่ือยๆและมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ดังนั้นองค์การในอุตสาหกรรมบริการย่อมพึงประสงค์ให้

ผู้ปฏบัิตงิานในองค์การเป็นผู้ท่ีมีการพัฒนาทัง้ในส่วนบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติงานและบทบาทในการเป็นตัวแทนของ

องค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์และต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อลูกค้า สิ่งท่ี

ส าคัญในการพัฒนาบทบาทดังกล่าวจึงเป็นสิ่งท่ีเน้นในเร่ืองของการมีบุคลิกภาพท่ีดี ดังนั้นการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้

ให้บริการจงึเป็นสิ่งท่ีต้องให้ผู้ปฏบัิตงิานในสายงานบริการ รวมท้ังนักเรียนนักศึกษาท่ีจะเป็นบุคลากรด้านงานบริการใน

อนาคตควรได้รับความรู้พืน้ฐานในการพัฒนาบุคลกิภาพ 

ประกอบกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ข้อหนึ่ง คือ การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) 
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มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนดให้หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว เป็นอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย  

ด้วยเหตุน้ีคณะวิทยาการจัดการ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญจึงจัดท าโครงการปรับและเปลี่ยนบุคลิกภาพนักศกึษา

ในสายงานบริการเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมการแต่งหน้า รวมท้ังกิจกรรม

อบรมการตกแต่งทรงผม เพ่ือให้นักศกึษามคีวามรู้ดา้นการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชนก์ับนักศกึษา

โดยตรงเมื่อนักศกึษาส าเร็จการศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศกึษาก่อนจะก้าวออกสู่ตลาดแรงงานใน

อุตสาหกรรมบริการในอนาคต 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบือ้งต้นในเร่ืองการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ 

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบือ้งต้นในเร่ืองการท าผมให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ 

3. เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับงานในสายการบริการ 

4. เพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษาสาขาวชิาการท่องเท่ียว 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวเข้าร่วมอบรม (40 คน) 1/40 คร้ัง/คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเท่ียวมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเพิ่มมากขึ้น จากการอบรมท้ัง

ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

2.2 นักศกึษาสาขาวิชาการท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ  และได้ฝึกปฏิบัติจริงใน

การปรับและเปลี่ยนบุคลิกภาพ 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

เป็นไปตามระยะการเบิกงบประมาณตามแผน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 กรกฎาคม 2556 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 โครงการปรับและเปลี่ยนบุคลิกภาพนักศึกษาในสาย

งานบริการเชิงปฏิบัตกิารเพื่อการประกอบอาชีพ 

            

1.1 บรรยายและฝึกปฏิบัติการแต่งหน้า             

1.2 บรรยายและฝึกปฏิบัติการตกแตง่ทรงผม             
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 โครงการปรับและเปลี่ยนบุคลิกภาพ

นักศกึษาในสายงานบริการเชิงปฏิบัติการ

เพื่อการประกอบอาชีพ 

      

1.1 บรรยายและฝึกปฏิบัติการแต่งหน้า 1 คร้ัง    1 

1.2 บรรยายและฝึกปฏิบัติการตกแตง่ทรงผม 1 คร้ัง    1 

        

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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 โครงการปรับและเปลี่ ยนบุคลิกภาพ

นักศึกษาในสายงานบริการเชิงปฏิบัติการ

เพื่อการประกอบอาชีพ 

21,000     

1.1 บรรยายและฝึกปฏิบัติการแต่งหน้า     12,600 

1.2 บรรยายและฝึกปฏิบัติการตกแตง่ทรงผม     8,400 

       

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 โครงการปรับและเปลี่ยนบุคลิกภาพ

นักศึกษาในสายงานบริการ เชิ ง

ปฏิบัตกิารเพื่อการประกอบอาชีพ 

      21,000  

1.1 บรรยายและฝึกปฏิบัติการแต่งหน้า 3 ชั่วโมง       

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากรบรรยาย 1 คนๆ ละ 1 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 1,200  

 - ค่าวทิยากรฝึกปฏบิัต ิ 3 คนๆ ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าป้ายไวนิล 1 คร้ังๆละ - - 1,000 บาท 1,000  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าวัสด ุ 1 คร้ังๆ ละ - - 3,200 บาท 3,200  

1.2 บรรยายและฝึกปฏิบัติการตกแต่งทรง

ผม 

3 ชั่วโมง       
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากรบรรยาย 1 คนๆ ละ 1 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 1,200  

 - ค่าวิทยากรฝึกปฏิบัต ิ 3 คนๆ ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 7,200  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       21,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1. โครงการปรับและเปลีย่น

บุคลิกภาพนักศึกษาในสาย

งานบริการเชิงปฏิบัติการ

เพื่อการประกอบอาชีพ 

           

1.1 บรรยายและ ฝึก

ปฏิบัติการแต่งหน้า 

   8,400 4,200      17,300 

1.2 บรรยายและ ฝึก

ปฏิบัติการตกแต่งทรงผม 

   8,400       11,700 

รวม    16,800 4,200      29,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434102401 ปรับและเปลี่ยน

บุคลิกภาพนักศึกษา

ในสายงานบริการเชิง

ปฏิบัติการเพื่อการ

ประกอบอาชีพ 

1040000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน    16,800 

   1040000 2202  5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ    4,200 

รวมท้ังสิ้น    29,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักศกึษามคีวามรู้เบือ้งต้นในเร่ืองการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ 

2. นักศกึษามคีวามรู้เบือ้งต้นในเร่ืองการท าผมให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ 

3. นักศกึษามบุีคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับงานในสายการบริการ 

4. นักศกึษาสาขาวิชาการท่องเท่ียวเป็นอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการครบตามจ านวน 30 คน 

1.2 ผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

1.3 ผู้เข้าร่วมการอบรมมคีวามพงึพอใจไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

1.4 ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาท่ีก าหนดไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

รายงานการประเมินผลโครงการ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชวีติ 

นโยบายย่อยท่ี 4.1 : นโยบายการศกึษา  

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโบยายท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่น

และประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข็มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสงัคม ทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 
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2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธ์ิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.8 ระบบความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมท่ีจัดให้กับนักศกึษา 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 2 มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนสิิตนักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

มติท่ีิ 3 มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ด้านท่ี 1 คุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์

มาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 16 ผลการพัฒนาตามอัตลกัษณข์องสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลกัษณ์ 

3. ความพร้อมของโครงการ ด าเนินการได้ทันที 
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132434102500   โครงการ  การจัดการศกึษาตามโครงการความร่วมมอืระหว่างคณะวิทยาการจดัการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยากับ สถาบนัการศกึษาต่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 626,840 บาท  

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผดิชอบ : คณบดีคณะวิทยาการ

จัดการ 

  

หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาการจัดการ  ได้ด าเนินการโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ

มหาวทิยาลัยหรือองคก์รในตา่งประเทศ  โดยได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยากับ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ เช่น สถาบันการศึกษาในเวียดนาม, อินเดีย, เกาหลีใต้  โดยมี

กรอบข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการท้ังในดา้นการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณาจารย์ การ

ท าวิจัย และอื่น ๆ ซึ่งในปีงบประมาณท่ีผ่านมา คณะวิทยาการจัดการได้มีการด าเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวแล้ว

ระดับหนึ่งรวมท้ังได้มีการลงนามเพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์จะขยายโครงการความร่วมมือ ไปยังประเทศอื่นๆต่อไปอีก 

ท้ังนีเ้พื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของคณะ ซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกรณีท่ีประเทศ

ไทยจะเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้    

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นสมควรจัดโครงการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาไปสู่

การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและ

ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆ ดังกล่าว  และ

เตรียมการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ รวมท้ังแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อ

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สู่ระดับสากล เน้นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การจัดการศึกษาตาม

จุดเน้น เอกลักษณ ์เพื่อมุง่สู่ระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายเชงิกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนา

หลักสูตรนานาชาติ การจัดการเรียนการสอน ติดต่อประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างประเทศ/

นานาชาติในการพัฒนาการจัดการศึกษารวมท้ังการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปรับปรุงหรือ

หลักสูตรใหม่ โดยเน้นการใช้ศักยภาพท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาร่วมกัน และเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการ

แสวงหาความร่วมมอื การแลกเปลี่ยนทางการกับสถาบันในตา่งประเทศ  โดยเฉพาะในแถบทวปีเอเชยี  การเดินทางไป
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ศึกษาดูงาน เยี่ยมชม แลกเปลี่ยน การส่งบุคลากรไปศึกษา/อรมภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ  พัฒนาไปสู่

ความร่วมมอืในลักษณะอื่นๆ ตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการต่อไป 

วัตถุประสงค์   

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานวชิาชีพทางการศกึษาส าหรับบุคลากรของคณะวทิยาการจัดการ 

2. สร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืทางวิชาการระดับสากล เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชพี 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

4. เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึน้ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 ส่งบุคลากรในคณะเดินทางไปศกึษาดูงาน ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ และ

เจรจาเพื่อหาข้อตกลงทางวิชาการสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

2 คร้ัง 

1.2 ด าเนินการจัดประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ระหว่างอาจารย์นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ สถาบันการศึกษาทัง้ในและตา่งประเทศ 

1 คร้ัง 

1.3 จัดส่งนักศกึษาไปฝกึงานต่างประเทศ 1 คร้ัง 

1.4 ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาเย่ือนตามบันทกึข้อตกลงระหว่างกัน 2 คร้ัง 

1.5 ส่งบุคลากรไปศกึษา/อบรม ภาษาองักฤษระยะสั้นในต่างประเทศ 1 คร้ัง 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 บุคลากรท่ีร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพ คุณภาพมาตรฐานวชิาชีพทางการศกึษา 

2.2 ระดับความร่วมมอืในการด าเนนิงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื 

2.3 แนวปฏบัิตใินการจัดการเรียนการสอน 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

การด าเนนิงานเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พศ.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 ส่งบุคลากรในคณะเดินทางไปศกึษาดูงาน ประชุม 

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ และเจรจาเพื่อหาข้อตกลง

ทางวิชาการร่วมกัน  

            

2 ด าเนินการประชุมเพื่อ แลกเปลี่ยนทางวิชาการ

ระหว่างอาจารย์และนักศกึษาของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาในและ

ต่างประเทศ 
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ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พศ.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. 

3 จัดส่งนักศกึษาไปฝกึงานต่างประเทศ             

4 ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาเยือนตาม

บันทึกข้อตกลงระหว่างกัน 

            

5 ส่งบุคลากรไปศกึษา/อบรม ภาษาองักฤษระยะสั้นใน

ต่างประเทศ 

            

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 ส่งบุคลากรในคณะเดินทางไปศกึษาดูงาน 

ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเจรจา

เพื่อหาข้อตกลงทางวิชาการ

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

2 คร้ัง 1 1   

2 ด าเนินการประชุมเพื่อ แลกเปลี่ยนทาง

วิชาการระหว่างอาจารย์และนกัศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ

สถาบันการศึกษาในและตา่งประเทศ 

1 คร้ัง  1   

3 จัดส่งนักศกึษาไปฝกึงานต่างประเทศ 1 คร้ัง  1   

4 ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มา

เยื่อนตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน 

2 คร้ัง   1 1 

5 ส่งบุคลากรไปศกึษา/อบรม ภาษาองักฤษ

ระยะสั้นในต่างประเทศ 

2 คร้ัง   2  

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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 ส่งบุคลากรในคณะเดินทางไปศกึษาดูงาน 

ประชมุ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเจรจาเพื่อ

หาข้อตกลงทางวิชาการสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศ 

206,000 99,000 107,000   

2 ด าเนินการประชุมเพื่อ แลกเปลี่ยนทางวิชาการ

ระหว่างอาจารย์และนักศกึษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษา

ในและต่างประเทศ 

95,500  95,500   

3 จัดส่งนักศกึษาไปฝกึงานต่างประเทศ 85,000  85,000   

4 ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาเย่ือน

ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน 

 

32,180   16,090 16,090 
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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. 

5 ส่งบุคลากรไปศกึษา/อบรม ภาษาองักฤษระยะ

สั้นในต่างประเทศ 

208,160   208,160  

       

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณ

รายการ 

ปริมาณหน่วย

ตอ่รายการ 
อัตราต่อหนว่ย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุปริมา

ณ 

หนว่ยๆ 

ละ 
ปริมาณ หนว่ยๆละ อัตรา หนว่ย 

1 ส่งบุคลากรในคณะเดนิทางไป

ศึกษาดงูาน ประชุม แลกเปลีย่น

ความคดิเห็น และเจรจาเพื่อหา

ข้อตกลงทางวิชาการ

สถาบันการศึกษาในตา่งประเทศ 

      206,000 

 

 

 ค่าใชส้อย 

-  ค่าเบีย้เลีย้งอาจารย์ในประเทศ 

 

8 

 

คน 

 

2 

 

วันละ 

 

240 

 

บาท 

 

3,840 

 

 -  ค่าเบีย้เลีย้งพนักงานขับรถ 4 คน   240 บาท 960  

 -  ค่าเบีย้เลีย้งต่างประเทศ 8 คน 3 วันละ 2,100 บาท 50,400  

 -  ค่าพาหนะ 8 คน 2 ครัง้   144,000  

 -  ค่าน้ ามันรถ 4 ครัง้ 1 คัน 1,080 บาท 4,320  

 -  ค่าทางด่วน   2 ครัง้ 240 บาท 480  

 -  ค่าบ ารุงรักษารถยนต์ 4 ครัง้   500 บาท 2,000  

2 ด าเนินการประชุมเพื่อ 

แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวา่ง

อาจารย์และนักศกึษาของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

พระนครศรอียุธยากับ

สถาบันการศึกษาในและ

ต่างประเทศ 

       

95,500 

 

 ค่าตอบแทน       48,000  

 ค่าตอบแทนวทิยากรตา่งชาติ 4 คน 10 ชม 1,200    

 ค่าใชส้อย       32,500  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณ

รายการ 

ปริมาณหน่วย

ตอ่รายการ 
อัตราต่อหนว่ย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุปริมา

ณ 

หนว่ยๆ 

ละ 
ปริมาณ หนว่ยๆละ อัตรา หนว่ย 

 -ค่าอาหารกลางวัน 

- ค่าอาหารวา่ง 

-  ค่าเบีย้เลีย้งพนักงานขับรถ คา่

น้ ามันรถยนต์ ค่าบ ารุงรักษารถ ค่า

ทางด่วน 

- ค่าจ้างท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 

50 

50 

 

 

 

1 

คน 

คน 

 

 

 

ครัง้ 

1 

2 

 

 

 

50 

มื้อละ 

มื้อละ 

 

 

 

ชุดละ 

100 

25 

10,000 

 

 

200 

บาท 

บาท 

บาท 

10,000 

2,500 

10,000 

 

 

10,000 

 

 ค่าวสัด ุ       15,000  

 ค่าวัสด ุ                                                                                                                                                                                                                                                               1 ครัง้     15,000  

3 จัดส่งนักศกึษาไปฝกึงาน

ต่างประเทศ 

      85,000  

 ค่าใชส้อย         

 ค่าเดินทาง 1 ครัง้ 5 คนละ 17,000  85,000  

4 ต้อนรับคณะผู้บรหิารและ

คณาจารย์ที่มาเยื่อนตามบันทึก

ข้อตกลงระหวา่งกัน 

- ค่าใชจ้า่ยในการรับรองคณะผูม้า

เยอืนจากต่างประเทศ 

ค่าใชส้อย 

-  ค่าท่ีพัก 

-  ค่าน้ ามันรถ และคา่บ ารุงรักษา

รถ ค่าทางด่วน ในการรับส่ง รับรอง

แขก 

 -  ค่าเบีย้เลีย้ง 

 

 

 

 

 

 

6 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

ห้องละ 

 

ครัง้ 

วันละ 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คืน 

 

 

 

 

 

 

 

650 

 

10,0002

240 

 

 

 

 

 

 

บาท 

 

บาท 

บาท 

32,180 

 

 

 

 

 

11,700 

 

20,000 

480 

 

5 ส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรม 

ภาษาอังกฤษระยะสั้นใน

ต่างประเทศ 

      208,160  

 ค่าใชส้อย         

 - ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไป

ราชการเพื่ออบรมภาษาอังกฤษ 

5 คนๆละ   41,632 บาท 208,160  

 รวมงบประมาณ       626,840  
  

 



209 

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือน

และ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1. ส่งบคุลากรในคณะเดินทางไปศกึษา

ดูงาน ประชุม แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และเจรจาเพื่อหาข้อตกลงทาง

วิชาการสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศ 

    206,000 

 

     206,000 

 

2. ด าเนินการประชุมเพื่อ แลกเปลี่ยน

ทางวิชาการระหว่างอาจารย์และ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยากับ

สถาบันการศึกษาในและตา่งประเทศ 

   48,000 47,500      95,500 

3. จัดส่งนักศกึษาไปฝกึงาน

ต่างประเทศ 

    85,000      85,000 

4. ตอ้นรับคณะผู้บริหารและ

คณาจารย์ที่มาเย่ือนตามบันทึก

ข้อตกลงระหว่างกัน 

    32,180      32,180 

5. ส่งบุคลากรไปศกึษา/อบรม 

ภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ 

    208,160      208,160 

รวม    48,000 578,840      626,840 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434102501 ส่งบุคลากรในคณะ

เดินทางไปศกึษา ดู

งาน ประชุม 

แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นฯ  

1040000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 99,000 107,000   

132434102502 ด าเนินการประชุมเพื่อ

แลกเปลี่ยนทาง

วิชาการระหว่าง

อาจารย์และนักศึกษา

ฯ 

1040000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน  48,000   

132434102502   1040000   5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  47,500   

132434102503 จัดส่งนักศกึษาไป

ฝึกงานต่างประเทศ 

1040000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  85,000   

132434102504 ต้อนรับคณะผู้บริหาร

และคณาจารย์ที่มา

เยื่อนตามบันทึก

ข้อตกลงฯ 

1040000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   16,090 16,090 

132434102505 ส่งบุคลากรไปศกึษา/

อบรม ภาษาอังกฤษ

ระยะสั้นใน

ต่างประเทศ 

1040000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   208,160  

รวมท้ังสิ้น 99,000 287,500 224,250 16,090 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. บุคลากร นักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ สรา้งเครือข่ายท้ังดา้นการจัดการเรียน

การสอน การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

2. สร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึน้   

4. ได้แนวปฏบัิตท่ีิดใีนการจัดการเรียนการสอน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เชงิปริมาณ 

1) เดินทางไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตามโครงการความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  

2) อาจารย์และนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปแลกเปลี่ยนทาง

วชิาการกับ กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

3) ด าเนนิการจัดสัมมนา แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

4) ด าเนนิการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวทิยาการจัดการใหก้ับ กับสถาบันการศึกษา

ตา่งประเทศ 

1.2 เชงิคุณภาพ 

1) ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์(สมศ. 16.1) 3.51 คะแนน 

2) ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานท่ีเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืระหว่าง   

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

1.3 เชงิเวลา 

การด าเนนิการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การประเมินผลจากนักศกึษา 

3.2 การประเมินผลความส าเร็จโครงการ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
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2. ความสอดคลอ้งเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4  สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี 4.1 การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโบยายท่ี1  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่น

และประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1  เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ

ยกระดับสู้ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 1 มติดิ้านประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที 3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถดา้น

ภาษาต่างประเทศ 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา   (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 2 การบริหารจัดการศกึษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 14 : การพัฒนาคณาจารย ์

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 

ตัวบ่งช้ีท่ี. 9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชพี 

อย่างนอ้ยปีละครัง้ 

3. ความพร้อมของโครงการ  ด าเนนิการได้ทันที 
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132434102600 งาน การจัดการสหกจิศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย:  งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 50,000 บาท  

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผดิชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  

หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพื่อเป็นการพัฒนาไป

อีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการจัดท ากรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึน้  เพื่อให้มหีลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  

อกีทัง้เพื่อเป็นแรงกระตุน้ให้สถาบันมกีารพัฒนาคุณภาพท่ีสูงขึ้น อีกท้ังมีนักวิชาการในวงการการศึกษา ได้ระดมสมอง

ในประเด็น"ทศิทางพัฒนาเด็กพันธ์ุอาร์ รองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015 " มีการชี้ถึงผลกระทบการเปิด

เสรีตลาดอาเซียน มีแนวโน้มท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานท าใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ท่ีได้เปรียบเร่ืองภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับ

คุณภาพให้พร้อมรองรับ จะมีปัญหาการถูกแย่งงาน ดังนั้นสาขาวิชาการตลาดจึงตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  

และนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในสาขาวิชาโดยมุ่งเน้นท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้  ซึ่งประกอบด้วย 1) 

ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกจากนี้ภาวะใน

ปัจจุบันท่ีตลาดแรงงานมีการแข่งขันกันสูง  ท าให้คณะวิทยาการจัดการต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ

หรือคุณลักษณะพเิศษท่ีสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  รวมถึงสามารถท างานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ    

ดังนั้นผู้ท่ีจะได้รับการคัดเลือกเข้าท างานจึงต้องเป็นผู้ท่ีมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ท้ังทางด้านวิชาการและวุฒิภาวะ

เพื่อให้เป็นท่ียอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากท่ีสุด   การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักท่ีส าคัญของคณะ

วทิยาการจัดการ  การเรียนการสอนท่ีดมีปีระสิทธิภาพจะชว่ยให้นักศกึษาได้รับความรู้  และมีคุณภาพด้านวิชาการดัง

เป้าประสงค์   

สหกิจศกึษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่มุง่เนน้ให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการอย่างเป็นระบบ ซึ่งนักศึกษาจะมีการเรียนในสถาบันการศึกษาและไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ี
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ให้ความร่วมมอื ซึ่งจะท าให้นักศกึษาสามารถเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพจากการท่ีได้มีโอกาส

เข้าไปปฏบัิตงิานจรงิ และท าให้นักศกึษามคีุณภาพตรงตามท่ีสถานประกอบการต้องการ สามารถมองเห็นแนวทางใน

การประกอบอาชพีในอนาคต ทั้งน้ีสหกิจศกึษายังเป็นรูปแบบการศึกษาท่ีให้ประโยชน์ ส าหรับสถานประกอบการท่ีรับ

นักศึกษาไปปฏิบัติงานท าให้พนักงานประจ ามีเวลามากขึ้นท่ีจะสร้างสรรค์งานหรือปฏิบัติงานอื่นท่ีมีความส าคัญ

มากกว่าและเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา และสถาน

ประกอบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ นอกจากนี้

สถาบันการศึกษายังได้รับประโยชนก์ล่าวคือ การได้รับข้อมูลย้อนกลับซึ่งสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบัณฑติให้เป็นผู้ท่ีมีคุณภาพและ

ศักยภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน และเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณค่าต่อการพัฒนา

ชุมชน สังคมและประเทศชาติสบืตอ่ไป 

คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นคุณค่าการจัดสหกิจศึกษา เพื่อให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย และเอื้อประโยชน์

สูงสุดต่อ นักศึกษา สถานประกอบการ และสถาบันอุดมศกึษาตอ่ไป 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่สหกิจศกึษา 

2. เพื่อให้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเป็นท่ียอมรับของนักศกึษาสหกิจศึกษาและการฝึก

ประสบการณ์วิชาชพี 

3. เพื่อให้อาจารย์และนักศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศกึษามากยิ่งขึน้ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 นักศึกษามคีวามรู้เกี่ยวกบัสหกิจศกึษา 40 คน 

1.2 คณะกรรมการสหกิจศกึษารว่มศึกษาดูงานด้านสหกิจศกึษา 10 คน 

1.3 นักศึกษาร่วมศึกษาดูงานด้านสหกิจศกึษา 40 คน 

1.4 นักศึกษาเตรียมความพร้อมสหกิจศกึษา 40 คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

2.2 ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

2.3 การน าความรู้ไปใชป้ระโยชนข์องกลุม่เป้าหมายไมน่้อยกว่าร้อยละ 75 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

การด าเนนิงานเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 9 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1  มกราคม 2556 วันสิน้สุด: 30  กันยายน 2556 
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ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 โครงการจัดการสหกิจศกึษา             

1.1 จัดท าคู่มือสหกิจศกึษา และแบบฟอรม์ต่างๆที่ใชใ้นสหกิจ

ศึกษา 

            

1.2 ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาของคณะกรรมการด าเนินงานสห

กิจศกึษา 

            

1.3 ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาของนกัศึกษา             

1.4 เตรยีมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 โครงการจัดการสหกิจศกึษา       

1.1 จัดท าคู่มือสหกิจศกึษา และแบบฟรอ์มต่างๆ

ที่ใชใ้นสหกิจศกึษา 

1 คร้ัง   1  

1.2 ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาของคณะกรรมการ

ด าเนินงานสหกิจศกึษา 

1 คร้ัง  1   

1.3 ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาของนกัศึกษา 1 คร้ัง  1   

1.4 เตรยีมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 3 คร้ัง  1 1 1 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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 โครงการจัดการสหกิจศกึษา      

1.1 จัดท าคู่มือสหกิจศกึษา และแบบฟรอ์มต่างๆที่ใช้

ในสหกิจศกึษา 

13,000   13,000  

1.2 ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาของคณะกรรมการ

ด าเนินงานสหกิจศกึษา 

6,840  6,840   

1.3 ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาของนกัศึกษา 9,840  9,840   

1.4 เตรยีมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 20,320     

 -อบรมความรู้เกี่ยวกบัสหกิจศกึษา (ปี 1) 7,120   7,120   

 -อบรมภาษาอังกฤษ (ปี 2)  6,600   6,600  

 -อบรมการพัฒนาบคุลิกภาพ (ปี 2)  6,600    6,600 

 รวม 50,000     
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 โครงการจัดการสหกิจศกึษา       50,000  

1.1 จัดท าคู่มอืและแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีใช้

ในสหกิจศกึษา 

      13,000  

 ค่าใช้สอย         

 -คู่มือส าหรับนักศกึษา 1 คร้ังๆละ 50 เล่มๆละ 100 บาท 5,000  

 -คู่มือส าหรับอาจารย์นเิทศ 1 คร้ังๆละ 30 เล่มๆละ 100 บาท 3,000  

 -คู่มือส าหรับสถานประกอบการ 1 คร้ังๆละ 50 เล่มๆละ 100 บาท 5,000  

1.2 ศกึษาดูงานสหกิจศกึษาของ

คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจ

ศกึษา 

      6,840  

 ค่าตอบแทนวิทยากร         

 -ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3,600  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าบ ารุงรักษารถ (รถตู้) 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500  

 -ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2,500 บาท 2,500  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 240  

1.3 ศกึษาดูงานสหกิจศกึษา (ปี 1)       9,840  

 ค่าตอบแทนวิทยากร         

 -ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3,600  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าบ ารุงรักษารถ (รถบัส) 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 1,500 บาท 3,000  

 -ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 3,000 บาท 3,000  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 240  

1.4 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจ

ศกึษา 

      20,320  

 1.4.1 อบรมความรู้เก่ียวกับสหกิจ

ศกึษา  (ปี 1) 

      7,120  

 ค่าตอบแทนวิทยากร         

 -ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3,600  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง - - 1,520 บาท 1,520  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าจา้งท าเอกสาร 1 คร้ัง 40 เล่มๆละ 50 บาท 2,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 1.4.2 อบรมภาษาอังกฤษ (ปี 2)       6,600  

 ค่าตอบแทนวิทยากร         

 -ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3,600  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง - - 1,000 บาท 1,000  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าจา้งท าเอกสาร 1 คร้ัง 40 เล่มๆละ 50 บาท 2,000  

 1.4.3 อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ (ปี 

2) 

      6,600  

 ค่าตอบแทนวิทยากร         

 -ค่าวทิยากร 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3,600  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง - - 1,000 บาท 1,000  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าจา้งท าเอกสาร 1 คร้ัง 40 เล่มๆละ 50 บาท 2,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       50,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ      
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แผนการใช้จา่ยเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1. โครงการจัดการสหกิจ

ศกึษา 

           

1.1 จัดท าคู่มือและแบบฟอร์ม

ต่าง ๆ ที่ใชใ้น 

สหกิจศกึษา 

    13,000      13,000 

1.2 ศึกษาดงูานสหกิจศกึษา

ของคณะกรรมการ

ด าเนินงานสหกิจศกึษา 

   3,600 3,240      6,840 

1.3 ศึกษาดูงานสหกิจศกึษา 

(ปี 1) 

   3,600 6,240      9,840 

1.4 เตรยีมความพร้อม

นักศึกษาสหกิจศกึษา 

   10,800 9,520      20,320 

1.4.1 อบรมความรู้

เกี่ยวกับสหกิจศกึษา  (ปี 1) 

   3,600 3,520      7,120 

1.4.2 อบรมภาษาอังกฤษ (ปี 

2) 

   3,600 3,000      6,600 

1.4.3 อบรมการพัฒนา

บุคลิกภาพ (ปี 2) 

   3,600 3,000      6,600 

รวม    18,000 32,000      50,000 



219 

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434102601 งานการจัดการสหกิจ

ศึกษา 

1040000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน  10,800 3,600 3,600 

132434102601 งานการจัดการสหกิจ

ศึกษา 

1040000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  13,000 16,000 3,000 

รวมท้ังสิ้น  23,800 19,600 6,600 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่โครงการสหกิจศกึษา 

2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเป็นท่ียอมรับของนักศึกษาในสหกิจศึกษาและการฝึก

ประสบการณ์วิชาชพี 

3. อาจารย์และนักศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศกึษามากยิ่งขึน้ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เชงิปริมาณ 

1) จ านวนนักศกึษาท่ีมีความรู้เกี่ยวกับสหกิจศกึษาจ านวน 40 คน 

2) คณะกรรมการสหกิจศกึษาศึกษาดูงานจ านวน 10 คน 

3) นักศกึษาศึกษาดูงานด้านสหกิจศกึษา จ านวน 40 คน 

4) นักศกึษาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จ านวน 40 คน 

1.2 เชงิคุณภาพ 

1) ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

2) ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

3) การน าความรู้ไปใชป้ระโยชนข์องกลุ่มเป้าหมายไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 75 

1.3 เชงิเวลา 

1) นักศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจสหกิจศกึษาไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

2) นักศกึษามคีวามพงึพอใจสหกิจศกึษาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

3) นักศกึษามกีารน าความรู้ไปใชป้ระโยชนไ์มน่อ้ยกว่าร้อยละ 75 

4) การด าเนนิการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถาม 

3.2 รายงานการประเมินผลโครงการ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี .4 การศึกษา คุณธรรม จริยะรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี...4 สังคมและคุณภาพชีวิต 
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นโยบายย่อยท่ี.4.1  การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี..1 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่น

และประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี..1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี...1. เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสงัคม ทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี : 4 การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์) 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤท์ิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ...2 ด้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี...4 ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตตอ่บัณพติ 

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี.1 ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ีท่ี....1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งช้ีท่ี...2 คุณภาพของบัณพติปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

   

3. ความพร้อมของโครงการ สามารถด าเนินการได้ทันที 
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132434102700  โครงการ จ้างติดตั้งสตกิเกอร์ฝ้าลวดลาย (อาคาร 41 ) 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 100,000   บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผดิชอบ : คณบด ี

  

หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาการจัดการ รับผิดชอบดูแลและการใช้ประโยชน์ อาคาร 41 (อาคาร 25 ปี ควจ.)ซึ่งประกอบด้วย 

ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม และห้องเรียน แต่ลักษณะภายในห้องดังกล่าวยังขาดความพร้อมในการใช้งาน เช่น ห้อง

เป็นหน้าตา่งกระจกท่ีรับแสงมากเกินไปเกิดความร้อน จ าเป็นและควรตดิตัง้ม่านหรือสติกเกอร์ฝ้ากันความร้อน ห้องท่ี

จะจัดเป็นห้องปฏิบัติงานพิเศษ เช่น จัดเป็นห้องสหกิจศึกษา ห้องศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชน ห้องบริษัทจ าลอง 

ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งจะมีรูปแบบต่างกัน รวมท้ังห้องประชุม ต้องปรับปรุงให้มีบรรยากาศ ความ

พร้อม และรูปแบบท่ีเหมาะสมตามกิจกรรมของแตล่ะสาขาวชิา จึงจ าเป็นต้องด าเนนิการปรับปรุงให้เหมาะสมพร้อมใช้

งานในเดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้บุคลากรของคณะมสีถานท่ีปฏบัิตงิานท่ีมีความสะดวกเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้สามารถบริการนักศกึษาได้อยา่งมีคุณภาพ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการมีห้องปฏิบัติงานที่มีประสิทธภิาพ 61 คน 

1.2 มีห้องฝึกปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับนักศึกษา 1,112 คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มีหอ้งปฏบัิตงิานท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.2 นักศกึษา คณะวทิยาการจัดการมหี้องฝึกปฏบัิตงิานท่ีมีประสิทธิภาพ 



223 

  

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

การปรับปรุงแลว้เสร็จตามก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 4 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ต.ค. 2555 วันสิน้สุด: 31 ม.ค. 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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. 

 จ้างติดตั้งสตกิเกอร์ฝ้าลวดลาย อาคาร 41             

1 จ้างติดตั้งสติกเกอร์ฝ้าลวดลายในอาคาร 41             

              

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. 

 จ้างติดตั้งสตกิเกอร์ฝ้าลวดลาย อาคาร 41       

1 จ้างติดตั้งสติกเกอร์ฝ้าลวดลายในอาคาร 41 1 คร้ัง 1    

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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. 

 จ้างติดตั้งสตกิเกอร์ฝ้าลวดลาย อาคาร 41      

1 จ้างติดตั้งสติกเกอร์ฝ้าลวดลายในอาคาร 41 100,000 100,000    

       

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 จ้างติดตั้งสตกิเกอร์ฝ้าลวดลาย อาคาร 

41 

      100,000  

1 ติดสติกเกอร์ผ้า(ลวดลาย) 200 ตรม.   500 บาท 100,000  

 -          

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       100,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

จ้างติดตั้งสตกิเกอร์ฝ้า

ลวดลาย อาคาร 41 

    100,000      100,000 

            

รวม     100,000      100,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434102701 ติดตั้งสตกิเกอร์ฝ้า

ลวดลายในอาคาร 41 

1040000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 100,000    

          

รวมท้ังสิ้น 100,000    
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มสีภาพแวดลอ้มและการบริการด้านกายภาพท่ีสง่เสริมคุณภาพชีวิตของนักศกึษาและบุคลากร 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

บุคลากรมสีถานท่ีปฏบัิตงิานอย่างเหมาะสม รอ้ยละ 70 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  

2.3 บรรลุเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

เอกสารการเบิกจ่ายของรายการปรับปรุงห้องปฏบัิตงิาน 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี 4.1 การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโบยายท่ี1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่น

และประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 เร่งขยายและพฒันาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ

ยกระดับสู้ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 1 มติดิา้นประสิทธิภาพก0ารปฏบัิตริาชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

3. ความพร้อมของโครงการ  ด าเนนิการได้ทันที 
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132434102800 งานพัฒนาบคุลากรคณะวทิยาการจัดการ 

ยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีติและความเทา่เทยีมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา   

เป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง: . ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน:  เพ่ือผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

5. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่  

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบ ารุงการศึกษา  งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 244,000   บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวทิยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบดี 

  

หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจท่ีส าคัญตาม

มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  คือท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการท่ีบุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหน้าท่ีให้

เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ท้ังในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและท่ีจะต้อ ง

สนับสนุนในหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนไปตามภารกิจได้อย่างลุล่วงและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการพัฒนาบุคลากร  ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 

โดยเฉพาะสายวิชาการได้มีความรู้อย่างเชี่ยวชาญในศาสตร์ของแต่ละบุคคล และพัฒนาสายสนับสนุนให้มีความรู้ 

ความสามารถในการปฏบัิตงิานดา้นสนับสนุนได้เพิ่มมากยิ่งขึน้   

ตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2555 และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2554  มาตรฐานท่ี 5 ว่าด้วยการ

พัฒนาสถาบันและบุคลากร และผลการประเมินภายนอกของมหาวิทยาลัยจาก สมศ. ท่ีแจ้งผลการประเมินว่าอยู่ใน

เกณฑ์พอใช้ จ านวน 2 มาตรฐานมาพิจารณา คือ มาตรฐานท่ี 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คะแนนท่ีได้ 2.35 ผล

การประเมินพอใช้  มาตรฐานท่ี 5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร คะแนนท่ีได้ 3.22 ผลการประเมินพอใช้   และ

จากแผนมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550-2552 นโยบายท่ี 2 สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณวุฒิท่ีสูงขึ้น  ตัวบ่งชี้ท่ี 1 (1) 

บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในดา้นวิชาการและวิชาชีพท้ังใน/ต่างประเทศ  รวมท้ังแผนพัฒนาบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ ประจ าป ีงบประมาณ 2553 – 2556  ซึ่งคณะได้ตระหนักในความส าคัญของการมีแผนพัฒนา

บุคลากรโดยรวม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร   และเพื่อให้บุคลากรของคณะ

วิทยาการจัดการ มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของคณะ ให้

เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และด้วยเหตุท่ีคณะวิทยาการจัดการ

ต้องปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดเพื่อบรรลุระดับความส าเร็จตามตัวชี้วัด

ของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ (1) การพัฒนาอาจารย์

ประจ า  พิจารณาจากการท่ีอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการสนับสนุน มีโอกาสท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ เทียบกับบุคลากรของคณะท้ังหมด และ  (2) การพัฒนาบุคลากรสาย
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สนับสนุน พิจารณาจากการท่ีบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ได้แก่  การส่ง

บุคลากรสายสนับสนุนไปศกึษาตอ่ ไปอบรม สัมมนา หรือดูงาน และการเข้ารับการฝึกอบรมท่ีสถาบันหรือคณะจัดขึ้น

เอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน   

การพัฒนาบุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุน จะเป็นส่วนส าคัญท่ีจะน าพาคณะวิทยาการจัดการ ไปสู่

วสิัยทัศท่ีก าหนดไว้วา่ “ภายในปี 2556  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นคณะท่ีจัด

การศึกษา และวิจัยด้านบริหารจัดการชั้นน าในท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาสังคมและ

ท้องถิ่น” 

เหตุผลนี้ คณะวิทยาการจัดการจึงต้องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวชิาการจ านวน 53 คน  

และสายสนับสนุนจ านวน 8 คน  ในสังกัดคณะวิทยาการจัดการได้พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี   ซึ่งจะ

ส่งผลให้บุคลากรท่ีสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาความรูใ้หม ่ๆ และน าไปสู่การบูรณาการให้เกิดประโยชนก์าร

ปฏบัิตงิานในหน้าท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงค์   

1. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการ  ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์

วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ  และตามสายการปฏบัิตงิาน   

2. บุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและปฏิบัตหินา้ที่ได้อยา่งมี 

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 อาจารย์ประจ าทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ  อย่างน้อยปีละ

หนึ่งคร้ัง     

53 คน 

1.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน  ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ 

วิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี    

8 คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ  

3.  เป้าหมายเชงิเวลา 

3.1 การสง่บุคลากรเข้าพัฒนาศักยภาพตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนด  

3.2 มกีารเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 9 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 มกราคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2555 
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ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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. พัฒนาบุคลากรสังกัดคณะวทิยาการจัดการ                  

1.1  - พัฒนาบคุลากรสายวชิาการ  ในการเดินทางไปราชการ  ฝึกอบรม  

สัมมนา  ตามศาสตร์วชิาการ และ/หรือ วิชาชีพ 

            

1.2 - พัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน  ในการเดินทางไปราชการ  ฝึกอบรม  

สัมมนา ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 

            

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. 

1.1  - พัฒนาบคุลากรสายวิชาการ ในการ

เดินทางไปราชการ  ฝึกอบรม  สัมมนาตาม

ศาสตร์วชิาการ และ/หรือ วิชาชีพ   

53 คน 10 20 15 8 

1.2 - พัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน  ในการ

เดินทางไปราชการ  ฝึกอบรม  สัมมนาตาม

ศาสตร์วชิาการ และ/หรือ วิชาชีพ 

8 คน 2 2 2 2 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 

หน่วยนับ 

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  - พัฒนาบคุลากรสายวชิาการ ในการ

เดินทางไปราชการ  ฝึกอบรม  สัมมนา

ตามศาสตร์วชิาการ และ/หรือ วิชาชีพ   

212,000 46,500 62,300 78,000 25,200 

2 - พัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน  ในการ

เดินทางไปราชการ  ฝึกอบรม  สัมมนา

ตามศาสตร์วชิาการ และ/หรือ วิชาชีพ 

32,000 11,000 5,000 11,000 5,000 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 244,000 57,500 67,300 89,000 30,200 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 

        

1.1 - พัฒนาบคุลากรสายวชิาการ  ในการ

เดินทางไปราชการ  ฝึกอบรม  สัมมนา  

      212,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

ศึกษาดูงาน 

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าลงทะเบียน 15 คน - - - บาท 45,000   

 - ค่าพาหนะ ค่าน้ ามัน คา่เบีย้เลี้ยง คา่ที่

พัก ในการเดินทางไปราชการ 

 

53 

 

คน  

 

- 

 

- 

   

  - 

 

บาท  

 

167,000  

 

1.2 พัฒนาบุคลากรสนับสนุน ในการ

เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน 

      32,000  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าลงทะเบียน 4 คน - - - บาท 12,000   

 - ค่าพาหนะ ค่าน้ ามัน คา่เบีย้เลี้ยง คา่ที่

พัก ในการเดินทางไปราชการ 

 

8 

 

คน  

 

- 

 

- 

   

  - 

 

บาท  

 

20,000  

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น     1  244,000  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

พัฒนาบุคลากรสายวชิาการ

และสายสนับสนนุ 

    244,000      244,000 

รวม     244,000      244,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434102801 งานพัฒนาบคุลากร

คณะวิทยาการจัดการ 

1040000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 57,500 67,300 89,000 30,200 

รวมท้ังสิ้น 57,500 67,300 89,000 30,200 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 61 คน  ได้รับการพัฒนา

ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวชิาชีพ  และตามสายการปฏบัิตงิานอย่างนอ้ยคนละหนึ่งคร้ัง  บุคลากรท้ัง

สายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น 

2. บุคลากรของคณะวทิยาการจัดการ  จะได้รับการพัฒนาและสามารพัฒนาตนเองจนสามารถปฏิบัติภาระ 

หนา้ที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 เชงิปริมาณ 

1) อาจารย์ประจ าทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วชิาชีพ  อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

จ านวน 53 คน 

2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน  ได้รับการพัฒนาวชิาการ และ/หรือ วิชาชพี  

จ านวน 8 คน 

1.2 เชงิคุณภาพ 

1) อาจารย์ประจ า  ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวชิาชีพ จ านวนไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80  

2) บุคลากรสายสนับสนุน  ได้รับการพัฒนาทางวชิาการและ/หรือวชิาชีพ  จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 

ร้อยละ 80  

1.3 เชงิเวลา 

1) บุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุนได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ศกึษา ดูงาน อยา่ง

ตอ่เนื่อง ตลอดปีงบประมาณ  

2) การด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสรุปการเข้าร่วมอบรม สัมมนา และศกึษาดูงาน 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 สังคมและคุณภาพชีวิต 
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นโยบายย่อยท่ี  4.1 :  การศึกษา  

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี 1   ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของ

สังคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเชียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษา เพื่อความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี 5 ขยายการพัฒนาศักยภาพครู ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศกึษาตามเกณฑ์ 

  มาตรฐานวชิาชีพและตรงตามความตอ้งการของสังคม 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ               

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี 5 ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 

ตัวช้ีวดัท่ี 4 ครู และบุคลากรทางการศึกษาเขา้รับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 จ านวนครู/ผู้บริหารท่ีเข้ารับการพัฒนา 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต   

ตัวบ่งช้ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 4 มติดิ้านการพัฒนาสถาบัน กรณสีถาบันอุดมศกึษาท่ีด าเนนิการตามเกณฑ์การ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิโครงการได้ทันที 
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132434102900 งานการจัดซือ้วัสดุฝกึปฏิบัตแิละโครงการเตรียมและฝกึประสบการณ์วชิาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน  

วงเงินงบประมาณ: 311,895 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผดิชอบ :คณบดีคณะ

วิทยาการจัดการ 

  

หลักการและเหตุผล 

ในปีงบประมาณ 2556 คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ จ านวน

8  สาขาวิชา และในแต่ละหลักสูตรมีรายวิชาฝึกปฏิบัติซึ่งจ าเป็นต้องใช้วัสดุในแต่ละรายวิชาฝึกปฏิบัติ เพื่อให้การ

เตรียมสัมฤทธ์ิผลอย่างเต็มท่ีและมีคุณภาพเพียงพอ จ านวนท้ังสิ้น 61 วิชา นอกจากนั้นแต่ละสาขาวิชายังมีรายวิชา

การเตรียมและ ฝึกประสบการณ์วิชาชพีท่ีนักศกึษาของคณะวิทยาการจัดการ ต้องลงเรียนในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งเป็น

รายวชิาท่ีนักศกึษาตอ้งได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาชพี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถ เพื่อ

น าไปใช้ประกอบอาชีพของตนในอนาคต การท่ีจะพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษานั้นจ าเป็นต้องเชิญผู้เชียว

ชาญและช านาญการในสาขาวิชาชีพ    นั้น ๆ มาให้ความรู้โดยการฝึกอบรมนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อ

เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนท่ีนักศกึษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชพีในสถานประกอบการตา่ง ๆ  

ดังนั้นการท่ีจะด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ ต้องมีการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏบัิต ิเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพื่อจะได้น าไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ทันกับ

ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมอืง 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ จึงตอ้งจัดวทิยากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ จัดหา

วัสดุอุปกรณ ์เอกสารในการจัดอบรมให้แก่นักศึกษา รวมท้ังการออกนิเทศนักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

สถานประกอบการต่าง ๆ ท้ังในและนอกจังหวัด ซึ่งต้องใช้พาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิงจากมหาวิทยาลัย เพื่อให้การ

ด าเนนิงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศกึษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
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เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 162 คน 

1.2 มีวัสดุฝกึส าหรับรายวิชาฝึกปฏิบตั ิ 61 รายวิชา 

1.3 จัดอบรมเพื่อเตรยีมความพร้อมส าหรับนักศึกษา 1 โครงการ 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 นักศกึษาคณะวิทยาการจัดการ ทัง้ 8 สาขาวิชามีวัสดุและอุปกรณ์เพยีงพอส าหรับการเรียนการ

สอนรายวชิาฝึกปฏบัิต ิและรายวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

2.2 นักศกึษาคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 162 คน ได้ออกฝกึประสบการณ์วิชาชพีตามแผนการ

เรียนท่ีก าหนด 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

ด าเนนิการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา  12  เดอืน  วันเร่ิมตน้  1  ตุลาคม  2555   วันสิ้นสดุ  30  กันยายน  2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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 โครงการจัดซือ้วัสดุฝึกปฏิบัตแิละโครงการเตรยีมและ

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

            

 1.1 จัดซือ้วัสดุฝึกปฏบิัติในรายวิชาปฏิบัติ             

 1.2 จัดซือ้วัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากรในการเตรยีมและ             

       ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ             

 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 จัดซือ้วัสดุฝึกปฏบิัติในรายวิชาปฏิบัต ิ 61 วิชา 33  28  

2 จัดซือ้วัสดุ คา่ตอบแทนวิทยากรในการ

เตรยีม 

4 คร้ัง 1 1 1 1 

 และฝึกประสบการณ์วชิาชีพ       
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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 จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัตใินรายวชิาปฏบิัติ      

 2.1.1 ภาคเรยีนที่ 2/2555 208,845     

 ค่าวัสด ุ      

 - ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ 33 รายวิชา  123,585    

 2.1.1 ภาคเรยีนที่ 1/2556      

 ค่าวัสด ุ      

 - ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ 28 รายวิชา    85,260  

2  จัดซื้อวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากรใน 103,050     

 การเตรียมและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      

 2.1 จัดปฐมนเิทศการฝกึ 3,600     

 ประสบการณ์วชิาชีพ      

 2.1.1 ภาคเรยีนที่ 2,3/2555,1/2556      

 ค่าตอบแทน      

 ค่าวิทยากรบรรยาย  1,200 1,200 1,200  

 2.2 จัดปัจฉิมนิเทศการฝกึ 3,600     

 ประสบการณ์วชิาชีพ      

 2.2.1 ภาคเรียนที่ 2,3/2555,1/2556      

 ค่าตอบแทน      

 ค่าวิทยากรบรรยาย   1,200 1,200 1,200 

 2.3 กิจกรรมการนิเทศนักศึกษา 41,600     

 2.3.1 ภาคเรียนที่ 2,3/2555,1/2556      

 ค่าใช้สอย      

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง  12,000  7,680 4,320 

 - ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง,  6,000  3,600 2,400 

 - ค่าทางด่วน     600 

 - ค่าบ ารุงรักษารถยนต์  2,500  1,500 1,000 

 2.4 ค่ากิจกรรมจัดซื้อวัสดุการเตรยีม      

 และฝกึประสบการณ์วชิาชีพ 54,250     

 2.4.1 ภาคเรยีนที่ 2,3/2555,1/2556      

 ค่าวัสด ุ      

 - คา่ป้ายโครงการ  1,000 1,000 1,000  

 - ค่าจัดท าเอกสารคูม่ือฝึกประสบการณ์  17,000    

 - ค่าจัดท าคู่มือกรณีศกึษา  4,250    

 ค่าวัสด ุ      

 ค่าวัสด ุ  20,000  10,000  
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัตใินรายวชิาปฏบิัติ       208,845  

 1.1 ภาคเรียนที่ 2/255,3/2555         

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุฝึกปฏิบัต ิ 33 วิชา ๆ ละ 1 คร้ัง 105 บาท 123,585  

 1.2 ภาคเรยีนที่ 1/2556         

 ค่าวัสด ุ 28 วิชา ๆ ละ 1 คร้ัง 105 บาท   

 - ค่าวัสดุฝึกปฏิบัต ิ       85,260  

2  จัดซื้อวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากรในการ

เตรียมและฝึกประสบการณ์วชิาชพี 

      103,050  

 2.1 จัดปฐมนเิทศการฝกึประสบการณ์

วชิาชีพ 

      3,600  

 2.1.1 ภาคเรยีนที่ 

2/2555,3/2555,1/2556 

      3,600  

 ค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากรบรรยาย 3 คน 2 ชั่วโมง 600 บาท 3,600  

 2.1 จัดปัจฉิมนเิทศการฝกึ       3,600  

 ประสบการณ์วชิาชีพ         

 2.1.1 ภาคเรยีนที่ 2/2555       3,600  

 ค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากรบรรยาย 3 คน 2 ชั่วโมง 600 บาท 3,600  

 2.3 กิจกรรมการนิเทศนักศึกษา       41,600  

 2.3.1 ภาคเรียนที่ 

2/2555,3/25551/2556 

        

 ค่าใช้สอย       41,600  

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 50 คน ๆ ละ 2  คร้ัง ๆ ละ 240  บาท 24,000  

 - ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง, 10 คร้ัง ๆ ละ 1 คัน ๆ ละ 1,200 บาท 12,000  

 - ค่าทางด่วน     600 บาท 600  

 - ค่าบ ารุงรักษารถยนต์ 10 คร้ัง ๆ ละ 1 คัน ๆ ละ 500 บาท 5,000  

 2.4 ค่าจัดซื้อวัสดุการเตรยีม       54,250  

 และฝกึประสบการณ์วชิาชีพ         

 2.4.1 ภาคเรยีนที่ 2,3/2555,1/2556         

 ค่าใช้สอย       24,250  

 - ค่าป้ายโครงการ 3 คร้ัง  1 ป้ายๆ ละ 1,000 บาท 3,000  

 - ค่าจัดท าเอกสารคูม่ือฝึกประสบการณ์ 1 คร้ัง 170 เล่มๆ ละ 100 บาท 17,000  

 - ค่าจัดท าคู่มือกรณีศกึษา 1 คร้ัง 170 เล่มๆ ละ 25 บาท 4,250  

 ค่าวัสดุ       30,000  
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 - ค่าวัสด ุ 2 คร้ัง    30,000 บาท 30,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       311,895  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1. จัดซือ้วัสดุฝึกปกฏิบตัิใน

รายวิชาปฏิบัติ 

    208,875       

2. จัดซือ้วัสดุ ค่าตอบแทน

วิทยากรในการเตรยีมและฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ 

   7,200 95,820       

รวม    7,200 304,695      311,895 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434102901 จัดซือ้วัสดุฝึกปฏบิัติ

รายวิชาปฏิบัติ 

1040000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 123,585  85,260  

132434102902 จัดซือ้วัสดุ 

ค่าตอบแทนวิทยากร

ในการเตรยีมและฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ 

1040000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน 1,200 2,400 2,400 1,200 

132434102902   1040000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 63,350 1,000 23,780 7,720 

รวมท้ังสิ้น    188,135      3,400    111,440      8,920  
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ฝึกปฏบัิตแิละฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

3. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการและ

หนว่ยงานตา่ง ๆ  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เชงิปริมาณ 

1) นักศกึษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชพีจ านวน 162 คน 

2) มวีัสดุฝึกส าหรับรายวชิาฝกึปฏิบัต ิจ านวน 61 รายวชิา 

3) จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับนักศกึษา 1 โครงการ 

1.2 เชงิคุณภาพ 

1) นักศกึษาคณะวิทยาการจัดการ ทัง้ 9 สาขาวชิามวีัสดุและอุปกรณ์เพยีงพอส าหรับการเรียน

การสอนรายวชิาฝึกปฏบัิต ิและรายวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

2) นักศกึษาคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 162 คน ได้ออกฝกึประสบการณ์วิชาชพีตามแผนการ

เรียนท่ีก าหนด 

1.3 เชงิเวลา  

การด าเนนิการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถามการส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลจ านวนและ

คุณลักษณะของกจิกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน 

3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน 

3.3 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบรายงานขอ้มูลการส าเร็จการศึกษาของนักเรียน 

3.4 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี...4 สังคมและคุณภาพชีวิต 
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นโยบายย่อยท่ี.4.1 : การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี..1 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่น

และประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี...1 เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสงัคม ทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี : 2  

ตัวช้ีวัดท่ี 13 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤท์ิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ...2 ด้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี...4 ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตตอ่บัณพติ 

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี.1 ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ีท่ี....1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งช้ีท่ี...2 คุณภาพของบัณพติปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

3. ความพร้อมของโครงการ   สามารถด าเนนิการได้ทันที 
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132434103000 งานสนับสนนุการจัดการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน  

วงเงินงบประมาณ: 568,115 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผดิชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  

หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ  รวมท้ังการบริหารจัดการคณะวิทยาการ

จัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จ าเป็นต้องใช้วัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ  

และการบริการทางการศกึษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน  ท้ังด้านงานจัดการเรียนการสอน  งานวิจัย  งาน

บริการวิชาการ  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการ

จัดการ  และของมหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จากภารกิจดังกล่าว  คณะฯ จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุ

ส านักงานต่าง ๆ และซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ทางการศึกษาและครุภัณฑ์ส านักงานท่ีเป็นบริการส่วนกลางของ

คณะ  รวมท้ังครุภัณฑ์ของส านักงานสาขาท้ัง 9 สาขาวิชา  รวมท้ังค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อ

สนับสนุนงานวชิาการและบริการทางการศกึษาตามภารกิจดังกลา่วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศกึษาให้แก่นักศึกษาทัง้นักศึกษาภาคปกต ิ และภาคสมทบ  โดย

แบ่งโครงสร้างในการบริหารจัดการเป็นสาขาวิชา  จ านวน 8 สาขาวิชา  คือสาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการท่องเท่ียว และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  โดยมีส านักงานคณบดีเป็น

ศูนย์กลางในการอ านวยความสะดวกแก่สาขาทุกสาขา  ตามภารกิจดังกล่าว  อีกท้ังยังมีหน้าท่ีในการให้บริการแก่

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  ให้บริการแก่นักศึกษาและผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  ซึ่งในการด าเนินการตามภารกิจสนับสนุนวิชาการดังกล่าว  ส านักงานคณบดีมีความจ าเป็นจะต้อง

ให้บริการด้านติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย  โดยการใชโ้ทรศัพท์  โทรสารต่าง ๆ จึง

ตอ้งมีคา่ใชจ้่ายเกี่ยวกับโทรศัพท์  โทรสาร  เพ่ือให้สามารถให้บริการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  ท าให้ส านักงานคณบดีมี

ศักยภาพในการให้บริการได้อยา่งเต็มท่ีและอย่างตอ่เนื่องตลอดท้ังปีงบประมาณ 
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วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒานาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของคณะวทิยาการจัดการ 

2. เพื่อพัฒนาบุคคลากรในการรับข้อมูลขา่วสาร 

3. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จัดซือ้วัสดุส านกังาน  และวัสดุการเรียนการสอน 6 คร้ัง 

1.2 ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพรอ้มใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี 6 คร้ัง 

1.3 มีการจา่ยค่าโทรศัพท์  โทรสาร สแตมป์ 12 เดือน 

1.4 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 6 คร้ัง 

1.5 การจัดวิทยากรสอนเสริมในรายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ 8 คร้ัง 

1.6 การพัฒนาคุณลักษณะของนักศกึษาโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 1 คร้ัง 

    

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 คณะสามารถให้การสนับสนุนในการปฏบัิตงิานของบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน ได้รับ

ความสะดวกและคล่องตัวในการปฏบัิตงิาน ตลอดจนให้บริการด้านการตดิต่อสื่อสารท้ังนักศึกษา 

หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ใน

การปฏบัิตงิานได้อย่างตอ่เนื่องตลอดท้ังปี มีการซ่อมแซมบ ารุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.2 คณะวิทยาการจัดการ มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอย่างต่อเนื่อง และสามารถ

บริหารงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.3 นักศกึษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากบุคลากรภายนอกมหาวทิยาลัยเพิ่มมากขึน้ 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

3.1 จัดซือ้  จัดจ้าง  และเบิกจ่ายภายเป็นไปตามแผนการใชจ้่ายตลอดปีงบประมาณ 

3.2 มวีัสดุอุปกรณใ์นการปฏบัิตงิานของคณะตอ่เนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

3.3 มคีรุภัณฑ์ท่ีซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใชง้านได้ตอ่เนื่องตลอดปีงบประมาณ   

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา  12  เดอืน  วันเร่ิมตน้  1  ตุลาคม  2555   วันสิ้นสดุ  30  กันยายน  2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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 จัดซือ้วัสดุส านกังาน              

2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของส านกังานคณบด ีและของสาขาทัง้ 8 

สาขา 
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ล าดับ ขั้นตอน / 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. 

3 จ่ายค่าสาธารณูปโภค             

4 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 6 คร้ัง             

5 การจัดวิทยากรสอนเสริมในรายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ              

6 การพัฒนาคุณลักษณะของนักศกึษาโดยการ 

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

            

              

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 จัดซือ้วัสดุส านกังาน 6 คร้ัง 1 2 2 1 

2 ซอ่มแซมครุภัณฑข์องส านักงานคณบดี

และของสาขาทั้ง 8 สาขาวิชา 

6 คร้ัง 1 2 2 1 

3 จ่ายค่าสาธารณูปโภค 12 คร้ัง 3 3 3 3 

4 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  6 คร้ัง - 2 2 2 

5 การจัดวิทยากรสอนเสรมิในรายวิชาใน

สาขาวิชาต่างๆ  

8 คร้ัง - 4 - 4 

6 การพัฒนาคุณลักษณะของนักศกึษา 

โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

1 คร้ัง - - 1 - 

        

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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 จัดซือ้วัสดุส านกังาน 286,915 50,000 90,000 96,000 50,915 

2 ซ่อมแซมครุภัณฑข์องส านักงานคณบดีและ

ของสาขาทั้ง 8 สาขาวชิา 

100,000 20,000 30,000 30,000 20,000 

3 จ่ายค่าสาธารณูปโภค 24,000 4,000 6,000 8,000 6,000 

4 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 94,200 - 31,400 31,400 31,400 

5 การจัดวิทยากรสอนเสรมิในรายวิชาใน

สาขาวิชาต่างๆ  

48,000 - 24,000 - 24,000 

6 การพัฒนาคุณลักษณะของนักศกึษาโดย 

การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

15,000 - - 15,000 - 

 รวม 568,115 76,000 181,400 178,400 132,315 
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

  งานสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน/ ซ่อมแซมครุภัณฑ์/ จ่าย

สาธารณูปโภค 

      568,115  

1 จัดซื้อวัสดุส านักงาน        286,915  

 ค่าวัสดุ            286,915  

 - ค่าวัสด ุ 6 คร้ัง - - - - -  

      ไตรมาส 1 1 คร้ัง - - 50,000 บาท 90,000  

      ไตรมาส 2 2 คร้ัง - - 90,000 บาท 90,000  

      ไตรมาส 3 2 คร้ัง - - 60,000 บาท 60,000  

      ไตรมาส 4 1 คร้ัง - - 46,915 บาท 46,915  

2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของส านักงาน

คณบดี และของสาขาท้ัง 8 

สาขาวชิา 

      100,000  

    ค่าใช้สอย     -         

 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์ 6 คร้ัง  -    100,000  

      ไตรมาส 1 1 คร้ัง - - 20,000 บาท 20,000  

      ไตรมาส 2 2 คร้ัง - - 30,000 บาท 30,000  

      ไตรมาส 3 2 คร้ัง - - 30,000 บาท 30,000  

      ไตรมาส 4 1 คร้ัง - - 20,000 บาท 20,000  

3 จ่ายค่าสาธารณูปโภค       24,000  

 ค่าสาธารณูปโภค                 

 - ค่าโทรศัพท์ โทรสาร แสตมป ์ 12 คร้ัง       

      ไตรมาส 1 3 คร้ัง - - 4,000 บาท 4,000  

      ไตรมาส 2 3 คร้ัง - - 6,000 บาท 6,000  

      ไตรมาส 3 3 คร้ัง - - 8,000 บาท 8,000  

      ไตรมาส 4 3 คร้ัง - - 6,000 บาท 6,000  

4 จัดประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะ 

      94,200  

 ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม            

   - ค่าตอบแทนและคา่เบีย้ประชุม 6 คร้ัง 1 วัน 15,700 บาท 94,200  

5 การจัดวทิยากรสอนเสริมใน

รายวชิาในสาขาวิชาต่างๆ  

      48,000  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

 

8 สาขาวิชา 10 ชม.ละ 600 บาท 48,000  
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

6 การพัฒนาคุณลักษณะของ

นักศกึษาโดยการสอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรม 

      15,000  

 ค่าตอบแทน       7,200  

 - ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมง 600 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย       2,500  

 - ค่าบ ารุงรักษารถบัส 1 คร้ัง 1 คันละ 1,500 บาท 1,500  

 - ค่าน้ ามนัรถ 1 คร้ัง 1 คันละ   1,000 บาท 1,000  

 ค่าวัสดุ                    5,300  

 - ค่าเคร่ืองไทยธรรม 1 คร้ัง 10 ชุด 250 บาท 2,500  

 - ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง - - 2,800 บาท 2,800  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       568,115  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

งานสนับสนนุการจัดการ

เรียนการสอน/ ซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ 

          568,115 

1. จัดซือ้วัสดสุ านักงาน     286,915      286,915 

2. ซ่อมแซมครุภัณฑข์อง

ส านักงานคณบดี และของ

สาขาทั้ง 8 สาขาวิชา 

    100,000      100,000 

3. จ่ายค่าสาธารณูปโภค      24,000     24,000 

4.จัดประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

   94,200       94,200 

5.การจัดวิทยากรสอนเสรมิใน

รายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ 

   48,000       48,000 

6.การพัฒนาคุณลกัษณะ 

ของนักศกึษาโดยการ 

สอดแทรกคุณธรรม  

จริยธรรม 

   7,200 7,800      15,000 

รวม    149,400 394,715 24,000     568,115 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434103001 จัดซือ้วัสดุส านกังาน 1040000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 50,000 90,000 96,000 50,915 

132434103002 ซ่อมแซมครุภัณฑ์

ส านักงานคณบดี/

สาขาวิชา 

1040000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 20,000 30,000 30,000 20,000 

132434103000 จ่ายค่าสาธารณูปโภค 1040000 2202 5102030200 ค่าสาธารณูปโภค 4,000 6,000 8,000 6,000 

132434103004 จัดประชุม

คณะกรรมการประจ า

คณะวิทยาการจัดการ 

1040000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน  31,400 31,400 31,400 

132434103005 การจัดวิทยากรสอน

เสรมิในรายวิชาใน

สาขาวิชาต่าง ๆ  

1040000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน  24,000  24,000 

132434103006 การพัฒนา

คุณลักษณะของ

นักศึกษาโดยการ

สอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม 

1040000 2202 5102010200 ค่าตอบแทน   7,200  

132434103006   1040000 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   7,800  

รวมท้ังสิ้น 74,000 181,400 180,400 132,315 

 

 



ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. คณะสามารถให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้รับความ

สะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารท้ังนักศึกษา หน่วยงาน

ภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้

อย่างตอ่เนื่องตลอดท้ังปีม ีการซ่อมแซมบ ารุงครุภัณฑ์ให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. คณะวิทยาการจัดการ มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอย่างต่อเนื่อง และสามารถบริหารงานได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 เชงิปริมาณ 

1) จัดซือ้วัสดุส านักงาน  และวัสดกุารเรียนการสอน จ านวน 8 สาขา 

2) ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑใ์หอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยา่งตอ่เนื่องตลอดปี  

จ านวน 10 ส านกังาน/สาขาวิชา 

3) การจ่ายคา่โทรศัพท์  โทรสาร สแตมป์ จ านวน 12 เดอืน 

4) การจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 8 ครัง้ 

1.2 เชงิคุณภาพ 

1) อาจารย์ประจ า คณะสามารถให้การสนับสนุนในการปฏบัิตงิานของบุคลากรสายวชิาการและ

สายสนับสนุน ได้รับความสะดวกและคล่องตัวในการปฏบัิตงิาน ตลอดจนให้บริการด้านการ

ตดิตอ่สื่อสารท้ังนักศกึษา หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณใ์นการปฏบัิตงิานได้อย่างตอ่เนื่องตลอดท้ังปีม ีการซ่อมแซมบ ารุง

ครุภัณฑ์ให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) คณะวิทยาการจัดการ มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอย่างตอ่เนื่อง และสามารถ

บริหารงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1.3 เชงิเวลา 

1) จัดซือ้  จัดจ้าง  และเบิกจ่ายภายเป็นไปตามแผนการใชจ้่ายตลอดปีงบประมาณ 

2) มวีัสดุอุปกรณใ์นการปฏบัิตงิานของคณะตอ่เนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

3) มีครุภัณฑ์ท่ีซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใชง้านได้ตอ่เนื่องตลอดปีงบประมาณ   

4) การด าเนนิการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3.2 การรายงานผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ  (SAR) 

3.3 เอกสารเบิกจ่ายถูกต้องตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4:  การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี...4 สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี.4.1 : การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี..1 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่น

และประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี..1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี...1 เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสงัคม ทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี : 2  

ตัวช้ีวัดท่ี 13 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤท์ิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ...2 ด้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี...4 ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตตอ่บัณพติ 

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี.1 ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ีท่ี....1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี  

ตัวบ่งช้ีท่ี...2 คุณภาพของบัณพติปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

3. ความพร้อมของโครงการ  สามารถด าเนนิการได้ทันที 
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2.งานสนับสนุนการจัดการศกึษา 

1010000 หน่วยตรวจสอบภายใน 

132434203100 งานบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน 

งานบรหิารจัดการหนว่ยตรวจสอบภายใน 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียบกันในสังคม 

แผนงบประมาณ:   4.2  แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ 

5. รอ้ยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน, งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 120,000    บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยตรวจสอบภายใน  : นางสาววนิดา  อินทรลักษณ ์

  

หลักการและเหตุผล 

หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย

การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  พ.ศ.2551  โดยให้ขึ้นตรงตอ่หัวหนา้ส่วนราชการ  เพื่อให้สามารถปฏบัิติงานใน

หน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ  เป็นหน่วยงานสนับสนุนท่ีจะช่วยให้การบริหารงานของหัวหน้าส่วนราชการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  รวมท้ังเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อการด าเนินการตามนโยบาย ยุ

ทศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

ภาระงานที่ส าคัญของหนว่ยตรวจสอบภายใน คือ  การตรวจสอบ  วเิคราะห์  และการบริหารทรัพยากรให้เกิด

ประโยชนส์ูงสุดแกอ่งคก์ร   ซึ่งการตรวจสอบภายในจะเป็นเครื่องมือ และกลไกอันส าคัญของผู้บริหาร  เปรียบเสมือน

กลไกในการเฝ้าระวังให้หน่วยงาน ได้รับรู้สถานการณ์ของตนเองอยู่ตลอดเวลา   โดยการประเมินและปรับปรุง

ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก ากับ ดูแลอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามกฎ 

ระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานได้รับการตรวจสอบอย่างท่ัวถึง  บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์เป็น

ส าคัญ  ท้ังนี ้ หนว่ยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีคอยให้ค าปรึกษาแก่หนว่ยรับตรวจต่างๆ ในเร่ืองของการควบคุม

ภายใน  การบริหารความเสี่ยงและการปฏบัิตงิาน   

หนว่ยตรวจสอบภายใน  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมความพร้อมและมีมาตรฐานงานของบุคลากร

ท่ีจะปฏิบัตงิานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นดังกล่าว   โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรมและสัมมนา  

เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเกิดการพัฒนางานด้านการตรวจสอบ  การจัดท าแผนการตรวจสอบ  การรายงาน

ผลการตรวจสอบ  และการรวบรวมรายงานการตรวจสอบ ส่งให้กับกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  อีกท้ังยัง

จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้กับบุคลากรในหน่วยรับตรวจ  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

งานตรวจสอบภายในท่ีกลุม่ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธกิารก าหนด 
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ท้ังนีห้นว่ยตรวจสอบภายใน  จะตอ้งเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

ตามท่ีกรมบัญชกีลางได้ก าหนด  ซึ่งในเกณฑ์การประกันคุณภาพจะมดี้าน  ความเช่ียวชาญการตรวจสอบภายใน  โดย

มีเกณฑ์ท่ีพิจารณาว่า  บุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในจะต้องได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน  ท่ี

กรมบัญชกีลางให้การยอมรับ 

ปัจจุบันทรัพยากรท่ีใชใ้นการด าเนินงานยังมีไม่เพียงพอส าหรับการบริหารจัดการ  บางส่วนช ารุดเสียหายและ

ไมคุ่้มคา่กับการซ่อมแซม  เนื่องจากผลกระทบจากมหาอุทกภัยในปี 2554  ท่ีผ่านมา  จึงมีความจ าเป็นจะต้องจัดซื้อ

จัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม  ซึ่งในการบริหารจัดการของหน่วยตรวจสอบภายใน  มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีวัสดุ  อุปกรณ์  

เพื่อสนับสนุนให้การด าเนนิงานของหนว่ยตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านการจัดการบริหารงานของหนว่ยตรวจสอบภายในให้ด าเนินงานเป็นไปตาม

ภารกิจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  บรรลุเป้าหมาย 

2. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  

และได้รับวุฒบัิตรด้านการตรวจสอบภายใน  ท่ีกรมบัญชกีลางให้การยอมรับ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 มีแผนการตรวจสอบประจ าปี  1 ฉบับ 

1.2 มีรายงานการตรวจสอบ ส่งใหก้ับกลุม่ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 1 ฉบับ 

1.3 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั โดยมีเข้ารับการอบรม จ านวน 30 คน 

1.4 บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในได้เข้ารับการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับงานตรวจสอบ

และที่เกี่ยวข้อง  อย่างน้อยคนละ 

30 ชม./คน 

1.5 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในจ านวน 2 คน 

    

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 หนว่ยตรวจสอบภายในมกีารบริหารจัดการและการด าเนนิงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.2 บุคลากรในหน่วยรับตรวจมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ 

2.3 บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในมคีวามรู้  ความช านาญในงานตรวจสอบ 

2.4 บุคลากรได้รับวุฒบัิตดิ้านการตรวจสอบภายใน  ท่ีกรมบัญชกีลางให้การยอมรับ 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

3.1 หน่วยตรวจสอบภายในสามารถจัดท าแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติการตรวจสอบเสร็จ

สามารถเสนอตอ่อธิการบดีอนุมัติ  ภายใน 30 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ 

3.2 การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับให้กับบุคลากรในหน่วยรับตรวจแล้วเสร็จ  

ภายใน  1  วัน 

3.3 บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในได้เข้ารับการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับงานตรวจสอบท่ีเกี่ยวข้อง  

และได้รับวุฒบัิตรด้านการตรวจสอบภาย  ภายในปีงบประมาณ  พ.ศ.2556 

3.4 มกีารเบิกจ่ายงบประมาณภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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ระยะเวลาด าเนินการ   

ระยะเวลา   :   12    เดอืน    วนัเร่ิมตน้   :   1   ตุลาคม   2555   วันสิ้นสุด   :   30   กันยายน   2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าป ี             

2 จัดซือ้/จัดหาวัสด ุ             

3 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ             

4 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบักฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ             

5 บุคลากรอบรม สัมมนา และการไปราชการ             

6 จัดซือ้/จัดหาครุภัณฑ ์             

              

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซือ้/จัดหาวัสด ุ 4 คร้ัง 1 1 1 1 

2 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2 คร้ัง 1   1 

3 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบักฎ ระเบยีบ  1 คร้ัง   1  

 ข้อบังคบั       

4 บุคลากรอบรม สัมมนา และการไปราชการ 4 คร้ัง 1 1 1 1 

5 จัดซือ้/จัดหาครุภัณฑ ์ 1 คร้ัง 1    

        

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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 จัดซือ้/จัดหาวัสด ุ 34,000 10,000 8,000 8,000 8,000 

2 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 5,000   5,000 

3 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบักฎ ระเบยีบ  6,000   6,000  

 ข้อบังคบั      

4 บุคลากรอบรม สัมมนา และการไปราชการ 50,000 8,500 15,000 17,000 9,500 

5 จัดซือ้/จัดหาครุภัณฑ ์ 20,000 20,000    
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดซื้อ/จดัหาวัสดุ       34,000  

  1.1 ค่าวัสด ุ         

 -ค่าวัสดสุ านักงาน 3 คร้ัง     20,000  

 -ค่าวัสดคุอมพิวเตอร์ 3 คร้ัง     10,000  

  1.2 ค่าใช้สอย       4,000  

2 ปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 2 คร้ัง     10,000  

3 จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคบั 

1 คร้ัง     6,000  

 -ค่าตอบแทน 1 ท่าน 6 ชม. 600 บาท 3,600  

 -ค่าอาหารว่าง 30 คน 2 มือ้ 25 บาท 1,500  

 -ค่าใช้สอย       900  

4 บุคลากรอบรม สัมมนา และการไป

ราชการ 
      

50,000  

  4.1 ค่าใช้สอย         

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ/

ลงทะเบียน 

4 คร้ัง     50,000  

5 จัดซื้อ/จดัหาครุภัณฑ์       20,000  

 -  เคร่ืองพิมพ ์Multifunction ชนิด 1 เคร่ือง     20,000  

 เลเซอร์/LED ส ี         

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       120,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1. จัดซือ้/จัดหาวสัด ุ     34,000      34,000 

2. ปฏิบัติงานนอกเวลา    10,000       10,000 

    ราชการ             

3. จัดอบรมให้ความรู้     3,600 2,400      6,000 

    เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ            

    ข้อบังคบั            

4. บุคลากรอบรม สัมมนา      50,000      50,000 

    และการไปราชการ            

5. จัดซือ้/จัดหา ครุภัณฑ์       20,000    20,000 

รวม    13,600 86,400  20,000    120,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตามหน้าที่/

กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434203101 จัดซือ้/จัดหาวัสด ุ 1010000 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 10,000 8,000 8,000 8,000 

132434203102 ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 

1010000 2102 5102010200 ค่าตอบแทน 5,000   5,000 

132434203103 จัดอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคบั 

1010000 2102 5102010200 ค่าตอบแทน   3,600  
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รหัสเขตตามหน้าที่/

กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434203103   1010000 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   2,400  

132434203104 บุคลากรอบรม 

สัมมนา และการไป

ราชการ 

1010000 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 8,500 15,000 17,000 9,500 

132434203105 จัดซือ้/จัดหาครุภัณฑ ์ 1010000 2603 8329002700 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 20,000    

รวมท้ังสิ้น 43,500 23,000 31,000 22,500 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. การจัดการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในมีการด าเนินงานเป็นไปตามภารกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. บุคลากรในหน่วยรับตรวจได้รับความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ 

3. บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในมีทักษะ  ความรู้  ความช านาญ  ด้านการตรวจสอบภายใน  และ

ได้รับวุฒบัิตรด้านการตรวจสอบภายใน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 มแีผนการตรวจสอบประจ าปแีละแผนปฏบัิตงิานตรวจสอบน าไปปฏบัิตกิารตรวจสอบ  

1.2 บุคลากรท่ีรับการอบรม  สัมมนาและไปราชการ  สามารถน าความรู้ความสามารถท่ีได้รับ 

มาจัดท า 

1.3 แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีและสามารถด าเนินการตามแผนการตรวจสอบภายใน

ประจ าปไีด้ร้อยละ  80  และบุคลากรได้รับวุฒบัิตดิ้านการตรวจสอบภายใน   

1.4 บุคลากรของหน่วยรับตรวจสอบให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ  

ระเบียบ ข้อบังคับ  รอ้ยละ  80 

1.5 มกีารเบิกจ่ายงบประมาณภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ร้อยละ  80 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 แบบรายงานผลการการตรวจสอบภายใน 

3.2 สามารถด าเนนิงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปขีองหน่วยงาน  และออกรายงานผล

การตรวจสอบ 

3.3 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและครุภัณฑ์ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา  คุณธรรม  จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียบกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี 4.1 : นโยบายการศกึษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2555-2569 
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นโยบายท่ี 9 ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมอืในการพัฒนามหาวทิยาลัยสู่ความ

เป็นสากลบนพืน้ฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาองคก์รสูค่วามเป็นสากล 

กลยุทธ์ท่ี 11 เร่งรัดพัฒนามหาวทิยาลัยสู่ความเป็นสากลบนพืน้ฐานการบริหารและการ

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต                                        

ตัวบ่งช้ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ตัวบ่งช้ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ                         

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)  

มติท่ีิ 3 มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ                                                   

ตัวช้ีวัดท่ี 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

มติท่ีิ 4 มติดิ้านการพัฒนาสถาบัน  กรณสีถาบันอุดมศกึษาท่ีด าเนนิการตามเกณฑ์การ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 

รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 
 

ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

     มาตราฐานฯ 

1 เคร่ืองพิมพ์ Multi- 1 เคร่ือง 20,000 20,000 -   เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน็ Printer, 

 function ชนิด    Copier, และ  Scanner  ภายในเคร่ืองเดียวกัน 

 เลเซอร์/ชนิด LED ส ี    -   มีความละเอยีดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า  

     600 x 600 dpi 

     -   มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่นอ้ยกว่า  10 หน้า 

     ต่อนาที 

     -   มคีวามเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่นอ้ยกว่า 15 

     หน้าต่อนาท ี

     -   สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด าและ 

     สี) ได้ 

     -   สามารถถา่ยส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า 

     ค าชี้แจงฯ 

     ใชภ้ายในหน่วยตรวจสอบภายใน 

รวม 20,000  
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1010100 ส านักงานอธิการบด ีกองกลาง 

132434203200 การพฒันาและสนับสนนุการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียบกันในสังคม 

แผนงบประมาณ:   4.2  แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ 

5. รอ้ยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน,  

วงเงินงบประมาณ: 1,000,000    บาท 

หน่วยงานและผูรั้บผดิชอบ: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง

วิชาการ (ก.พ.ต.) 

: ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม, ผศ. 

จรูญ  รัตนกาล 

  
 

หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

เพื่อจะได้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  จัดอยู่ในกลุ่ม 

(Category) มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษา 4 ปี ด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายท่ีจะก้าวสู่ความเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรนอกเหนือจากการให้ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอก เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันมจี านวน ข้าราชการสายวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย ์จ านวน 48 คน (ร้อยละ 55.66) และ

รองศาสตราจารย์ 11 คน (ร้อยละ 13.31)   

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีเป้าหมายในแต่ละปีท่ีจะพัฒนาบุคลากรให้มีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 10 

ท้ังนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย และยังมีผลพลอยได้คือมีปริมาณผลงาน ทางวิชาการของ

คณาจารย์เพิ่มขึ้นอกีด้วย  

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสง่เสริมและกระตุน้ให้บุคลากรสายวชิาการเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ ตระหนักถึงความส าคัญในการ

พัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับท่ีสูงขึ้นตอ่ไป 

2. เพื่อสง่เสริมให้บุคลากรสายวชิาการให้ทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ในการเขียนแผนการสอน 

ค าอธิบายรายวชิา เอกสารประกอบการสอน ต ารา และผลงานวจิัย ในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐาน  

3. เพื่อสง่เสริมให้บุคลากรสายวชิาการสามารถน าส่งผลิตผลงานทางวิชาการและสามารถน าสง่ผลงานทาง

วชิาการ เพื่อพัฒนาตนเองเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ  
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เป้าหมาย  

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ  

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการระดับผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 4 คน 

1.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 3 คน 

1.3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ - คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 อาจารย์และบุคลากรสายวชิาการมีทักษะ ความรู ้และความเชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาเอกสาร

ทางวชิาการอยา่งมีคุณภาพ ตามมาตรฐานท่ีก าหนด  

2.2 ร้อยละของผลงานทางวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีเชื่อถอืได้ (สมศ.) 

2.3 สัดสว่นของคณาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์   

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

ร้อยละของผลงานทางวิชาการท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้ 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556  

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

 ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  จัดท าเรื่องการขออนุมัตกิารเบิกเงินส าหรับค่าตอบแทน

การการจัดท าผลงานทางวิชาการ ส าหรับคณาจารย์ที่ย่ืน

เรื่องขอผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ./ รศ.    

            

 ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนคา่ใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดท าผลงาน

ทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. (ส าหรับคณาจารย์ที่ย่ืนเร่ือง

ขอผลงานทางวิชาการ)  

            

2. จัดท าการขออนุมัติเบิกเงินส าหรับค่าตอบแทนกรรมการ

ประเมินผลการสอน และ เอกสารประกอบการสอน ระดับ 

ผศ. /เอกสารค าสอน ระดับ ศ. 

            

 ค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนกรรมการ การประเมินผลการสอนและ

เอกสารประกอบการสอน ระดับผศ. /เอกสารค าสอน 

ระดับ รศ.  
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 ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. จัดท าการขออนุมัติเบิกคา่ตอบแทนการประชุม

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯประเมนิผลงานทาง

วิชาการ ระดับ ผศ. รศ.   

            

 ค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิประเมินผลงานทาง

วิชาการ ระดับ ผศ. รศ.   

            

 - ค่าตอบแทนการประชุม กรรมการฝ่ายเลขานุการ กพต.               
 ค่าใช้สอยและวัสดุ   

- ค่าตอบแทนคา่วัสดุน้ ามนักรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ 

ผศ. 

รศ.  

            

4. จัดท าการขออนุมัติเบิกเงินค่าอา่นผลงานทางวชิาการ 

ส าหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ระดบั ผศ. รศ. 
            

 ค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิอ่านผลงานทาง

วิชาการ ระดับ ผศ. รศ. 

            

5. จัดท าการขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ (ก.พ.ต.)   
            

 ค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง

วิชาการ (ก.พ.ต.) 

            

 - ค่าตอบแทนการประชุม กรรมการฝ่ายเลขานุการ 

(กพต.)  
            

 ค่าใช้สอยและวัสด ุ

- ค่าตอบแทนคา่วัสดุน้ ามนักรรมการพิจารณาต าแหน่ง

ทางวิชาการ (ก.พ.ต.)  
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แผนการด าเนินงาน 

 ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายการสนับสนนุการท า

ผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ.   

      

 ค่าตอบแทน 

-  ค่าตอบแทนคา่ใช้จ่ายการสนับสนนุการท า

ผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.    

 

4 

 

คน 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

 -  ค่าตอบแทนคา่ใช้จ่ายในการสนับสนุนการ

ท าผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.  

3 คน 1 1 1  

2. ค่าตอบแทนกรรมการประเมนิผลการสอน

และเอกสารประกอบการสอน ระดับ ผศ. /

เอกสารค าสอน ระดบั รศ. 

      

 ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการสอน

และเอกสารประกอบการสอนระดับ ผศ.  

 

4 

 

คร้ัง 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 - ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการสอน

และเอกสารค าสอน ระดับ รศ.  

3 คร้ัง 1 1 1  

3. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิฯประเมนิผลงานทาง

วชิาการฯ ระดับ ผศ. รศ.  

- - - - - - 

 ค่าตอบแทน  

- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 

ระดับ ผศ.   

 

4 

 

คร้ัง 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 - ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานทางวิชาการ 

ระดับ รศ.    

3  คร้ัง 1 1 1  

 - ค่าตอบแทนการประชุม กรรมการฝ่าย

เลขานุการ กพต.  

7 คร้ัง  2 3 2  

 ค่าใช่สอยและวัสด ุ       

 -  ค่าตอบแทนคา่วัสดุน้ ามนั กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ระดับ ผศ.  

4 คร้ัง 1 2 2 1 

 - ค่าตอบแทนคา่วัสดุน้ ามนั กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ระดับ รศ.  

3 คร้ัง 1 1 1  

4 ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิอ่าน

ผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ.  
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 ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. 

 ค่าตอบแทน   

-  ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิฯ อา่น

ผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. 

 

4 

 

คร้ัง 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 - ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิฯ อา่น

ผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.  

3 คร้ัง 1 1 1  

5. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวชิาการ (ก.พ.ต.)  

      

 ค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการพิจารณา  

ต าแหนง่ทางวิชาการ (กพต.)   

 

5 

 

คร้ัง 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 - ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการฝ่าย

เลขานุการ กพต.  

5 คร้ัง 1 2 2 1 

 ค่าใช้สอยและวัสดุ  

- ค่าตอบแทนคา่วัสดุน้ ามนักรรมการพิจารณา

ต าแหนง่ทางวิชาการ (กพต.)  

 

5 

 

คร้ัง 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1. ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนนุ

การท าผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. 

รศ. ศ. 

      400,000  

 ค่าตอบแทน  

- ค่าตอบแทนคา่ใช้จ่ายในการสนับสนุน

การท าผลงานฯ ระดับผศ. 

 

4 

 

คนๆ ละ 

 

1 

 

งวด ๆ ละ 

 

40,000 

 

บาท 

 

160,000 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - ค่าตอบแทนคา่ใช้จ่ายในการสนับสนุน

การท าผลงานฯ ระดับ รศ.  

3 คนๆละ 1 งวด ๆ ละ 80,000 บาท 240,000  

2. ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการ

สอนและเอกสารประกอบการสอน

ระดับ ผศ./เอกสารค าสอน ระดับ รศ.  

      29,100  

 ค่าตอบแทน 

-ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการ

สอนและเอกสารประกอบการสอน

ระดับ ผศ. 

 

12 

 

คนๆละ 

 

1 

 

คร้ัง ๆ ละ 

 

1,300 

 

บาท 

 

15,600 

 

 - ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการ

สอนและเอกสารค าสอนระดับ รศ. 

 

9 คนๆละ 1 คร้ัง ๆ ละ 1,500 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

13,500 
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

3. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิฯประเมินผลงานทาง

วิชาการ ระดับ ผศ./รศ. /ค่าตอบแทน

การประชุมกรรมการฝ่ายเลขานุการ 

กพต. /ค่าใช้สอยวัสดุ   

      70,000  

 ค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯ ระดับ 

ผศ.  

 

16 

 

คนๆละ 

 

1 

 

คน ๆ ละ 

 

1,000 

 

บาท 

 

16,000 

 

 - ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯ ระดับ 

รศ.  

12 คนๆละ 1 คน ๆ ละ 1,000 บาท 12,000  

 - ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการฝ่าย

เลขานุการ กพต.  

  4 คร้ังๆละ 4 คนๆละ  875 บาท 14,000  

 ค่าใช้สอยและวัสดุ  

- ค่าตอบแทนคา่วัสดุน้ ามนัส าหรับ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯ 

ระดับ ผศ.  

 

16 

 

คนๆละ 

 

1 

 

คน ๆ ละ 

 

1,000 

 

บาท 

 

16,000 

 

 - ค่าตอบแทนคา่วัสดุน้ ามนัส าหรับ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯ 

ระดับ รศ.  

12 คนๆละ 1 คน ๆ ละ 1,000 บาท 12,000  

4. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน

ผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ.  

      192,000  

 คา่ตอบแทน  

- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ

อา่นผลงาน ระดับ ผศ. 

 

16 

 

คนๆละ 

 

1 

 

คน ๆ ละ  

 

6,000 

 

บาท 

 

96,000 

 

 - ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ

อา่นผลงาน ระดับ รศ. 

12 คนๆละ 1 คน ๆ ละ 8,000 บาท 96,000  

5. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ

พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.) 

      308,900  

 ค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ

พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ(ก.พ.ต.)  

 

5  

 

คร้ัง 

 

1 

 

คร้ัง ๆ ละ 

 

42,580 

 

บาท 

 

212,900 

 

 - ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการฝ่าย

เลขานุการ (ก.พ.ต.)   

5 คนๆละ 5 คร้ัง ๆ ละ  12,000 บาท 60,000  

 - ค่าตอบแทนวัสดุน้ ามันเชือ้เพลง

กรรมการ  (ก.พ.ต.)   

5 คนๆละ 5 คร้ังละ  7,200 บาท 36,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2      1,000,000  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนนิงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
รวม 

เงินเดอืน

และค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจ้าง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใชส้อย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ ์

ท่ีดนิและ

สิ่งกอ่สร้าง 

การพัฒนาและ

สนับสนุนการจัดท า

ผลงานทางวิชาการ 

   936,000 

 

64,000 

 

     1,000,000 

รวม    936,000 64,000      1,000,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434203201 สนับสนุนการจัดท า

ผลงานทางวิชาการ 

1010100 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 12,000 20,000 20,000 12,000 

   2102 5102010200 ค่าตอบแทน 188,175 344,075 284,075 119,675 

รวมท้ังสิ้น 200,175 364,075 304,075 131,675 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. บุคลากรสายวชิาการตระหนักถงึความส าคัญในการพัฒนาศกัยภาพของตนเองในการพัฒนาผลงานทาง

วชิาการและการเข้สูต่ าแหนง่ทางวชิาการ  

2. บุคลากรสายวชิาการให้มทัีกษะ ความรู้และมีความเชี่ยวชาญ ในการเขียนแผนการสอน ค าอธบิาย

รายวชิา การเขียนเอกสารประกอบการสอนต าราและงานวจิัย ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  

3. บุคลากรสายวชิาการสามารถน าส่งผลงาน เพื่อพัฒนาตนเองเข้าสูต่ าแหนง่วชิาการ ในระดับท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละ 5 ต่อ ปีการศกึษา  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เชงิปริมาณ 

1) ร้อยละของผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย  

2) ร้อยละของผู้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย 

3) ร้อยละของผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย 

1.2 เชงิคุณภาพ   

1) ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

2) ร้อยละของผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการรับรองตามเกณฑ์ สมส. 

3) ร้อยละของสัดสว่นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการท่ีเพิ่มขึ้น 

1.3 เชงิระยะเวลา  

ร้อยละของผลงานทางวิชาการท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลา  

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 แบบรายงานผลการด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

3.4 เอกสารประกอบการเสนอขอด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

3.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม  

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2556-2559 

นโยบายท่ี 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชวีติ 

นโยบายย่อยท่ี 4.1: นโยบายการศกึษา 
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2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ   

พ.ศ. 2555-2569 

นโบยายท่ี 4 ร่วมมอืและส่งเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครูผู้บริหารและบุคลากร

ทางการศกึษาตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพและตรงตามความตอ้งการของสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ผลิต พัฒนาและส่งเสริมวทิยฐานะคูรและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานวชิาชีพคร ู

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา  

2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานดา้นงานงจิัยและสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ร้อยละของผลงานทางวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีเชื่อถอืได้ต่อ

อาจารย์ประจ า/นักวิจัยประจ า 

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานดา้นการบริการวิชาการแกส่ังคม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระดับความส าเร็จในการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการ

มาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย  

มาตรฐานท่ี 5 มาตรฐานดา้นการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งช้ี 5.1 ระดับความส าเร็จของสภาสถาบันในการก ากับดูแลและขับเคลื่อการ 

 ด าเนนิงานของสถาบันอุดมศกึษา 

ตัวบ่งช้ี 5.3 ระดับคุณภาพของคณาจารยโ์ดยรวม 

ตัวบ่งช้ี 5.3.2 ค่าเฉลี่ยคุณวุฒทิางวิชาการ  

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ.2556 

มติท่ีิ 1 มติดิ้านประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม 

 แผนปฏิบัตริาชการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม 

 แผนปฏิบัตริาชการของสถาบันอุดมศกึษาประกอบด้วยตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 

   ทางการศกึษา 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 ระดับความส าเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชพีต่อ 

         สังคม 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.3 ระดับความส าเร็จของแผนการอนุรักษพ์ัฒนาและสรา้งเสริม 

 เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.4 ระดับความส าเร็จของการสง่เสริมและสบืสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าร ิ

มติท่ีิ 2: มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับความส าเร็จของการประกนัคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา 
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 คุณภาพการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง 

ตัวช้ีวัดท่ี 7.1 ระดับความส าเร็จของการประกนัคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ 

 พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง   

ตัวช้ีวัดท่ี 7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ.  

3. ความพร้อมของโครงการ ด าเนินการได้ทันที   

 

132434203300 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

งานบรหิารจัดการมหาวทิยาลัย 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร, งบด าเนินงาน, , งบเงินอุดหนุน, งบรายจ่ายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 45,795,290 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : กองกลาง ผู้รับผดิชอบ :นางสุนทร ีโพธิกุล 

  

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ท าการสอน  วิจัย  

ให้บริการวิชาการแก่สังคม  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าท่ีสนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย 

คือ 

1. สนับสนุนการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต 

2. สนับสนุนการวจิัยและแสวงหาความจรงิเพื่อสูค่วามเป็นเลิศทางวิชาการ 

3. สนับสนุน รว่มมือและให้บริการทางวิชาการ 

4. สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. สนับสนุนการเสริมสร้างความเขม้แข็งของผู้น าชุมชน 

6. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

7. สนับสนุนการประสานความรว่มมือเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

8. สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

9. สนับสนุนการสบืสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชด าร ิ
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วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนการปฏบัิตงิานของส านักงานอธิการบดี(กองกลาง)เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพื่อสง่เสริมกระบวนการปฏบัิตงิานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏบัิตริาชการ 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการก าหนดต าแหนง่ให้มีศักยภาพสูงสุด 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนลูกจ้างชั่วคราว 148 อัตรา 

1.2 จ านวนวัสดุ อุปกรณ์ และงานจ้างเหมา 12 เดือน 

1.3 จ านวนนักศึกษาภาคปกต ิ 3,500 คน 

1.4 จ านวนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับบุคลากร 350 คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

บุคลากรและผู้รับบริการมีความพงึพอใจต่อการให้บริการเพิ่มขึน้ 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณทันตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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. 

 กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย             

1 งบบุคลากร             

2 งบด าเนินงาน             

3 งบลงทุน             

4 งบรายจ่ายอื่น             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต ปรมิาณรวมทั้งสิ้น หน่วยนับ 

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. 

 กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย       

1 งบบุคลากร 12 เดือน 3 3 3 3 

2 งบด าเนินงาน 12 เดือน 3 3 3 3 

3 งบลงทุน 1 งาน 3    

4 งบรายจ่ายอื่น 12 เดือน 3 3 3 3 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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. 

 กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย      

1 งบบุคลากร 18,304,560    4,576,140  4,576,140  4,576,140  4,576,140  

2 งบด าเนินงาน 15,344,030   3,834,800   3,834,800   3,834,800   3,839,630  

 - ค่าตอบแทน    3,257,060       814,200      814,200      814,200    814,460  

 - ค่าใช้สอย   1,802,380  450,600    450,600   450,600     450,580  

 - ค่าสาธารณูปโภค 10,284,590  2,570,000   2,570,000  2,570,000   2,574,590  

3 งบทุน 189,680 189,680    

4 งบรายจ่ายอื่น 11,957,020 2,990,700  2,990,700  2,990,700  2,984,920  

 รวมท้ังสิ้น 45,795,290 11,591,320 11,401,640 11,401,640 11,400,690 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย         

1. งบบุคลากร       18,304,560  

 1.1 ค่าจา้งชั่วคราว       18,304,560  

 สายวชิาการ (ชาวต่างชาติ)         

 - คณะครุศาสตร์ 1 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   249,360  

 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      4 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   997,440  

 สายสนับสนนุวชิาการ         

 - กองกลาง 56 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   6,595,200  

 - กองนโยบายและแผน 5 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   900,000  

 - กองบรกิารการศึกษา 3 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   540,000  

 - กองพัฒนานกัศึกษา 10 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   1,260,000  

 - สถาบันอยุธยาศกึษา 2 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   158,400  

 - ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยฯี 32 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   3,826,800  

 - คณะครุศาสตร์ 8 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   771,360  

 - คณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ 

7 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   788,400  

 - คณะวิทยาการจัดการ 5 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   428,400  

 - คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 15 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   1,789,200  

2. งบด าเนินการ       15,344,030  

 2.1.1 ค่าตอบแทน       3,257,060  

 - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ(สภา       1,807,200  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

มหาวิทยาลัย,คณะกรรมการส่งเสรมิฯ,

สภาคณาจารย์,สภาวิชาการ,กบม.,

คณะกรรมการร่างกฎหมาย) 

 - ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์

ชาวต่างชาต ิ

11 อัตราๆละ 1 เดือนๆละ  20,780 228,580  

 - ค่าตอบแทนผู้บริหาร       1,221,280  

    ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา (อ.

จินตนา) 

7 เดือนๆ 7 เดือนๆละ 54,090  378,630  

    ผอ.สถาบันอยุธยาศกึษา (อ.พันทพิา) 19 เดือนๆ 19 เดือนๆละ 44,350  842,650  

  2.1.3 ค่าใช้สอย       1,802,380  

 - ค่าเบี้ยประกันสงัคม       884,880  

 - ค่าวิชาชีพวศิวกร (3อัตรา)       180,000  

 - เงินคืนค่าหน่วยกติ       100,000  

 - ค่าออกแบบอาคารศูนย์การศึกษา

นานาชาต ิ

      637,500  

 2.2 ค่าสาธารณูปโภค       10,284,590  

3 งบลงทุน       189,680  

 - ก่อสรา้งศาลาหลวงพ่อขาว 1 งานๆละ     189,680  

4 งบรายจ่ายอื่น       11,957,020  

 4.1 ค่าใช้จ่ายอื่น         

 - ค่าบริการรักษาความสะอาด 12 เดือนๆละ 1 เดือนๆละ 359,000  4,308,000  

 - ค่าบริการรักษาความปลอดภัย 12 เดือนๆละ 1 เดือนๆละ 487,500  5,850,000  

 - ค่าลิขสทิธิ์ SAP  2 ปีๆละ  400,000   800,000  

 - ค่าใช้จ่ายในการอบรมปฐมนิเทศ

บุคลากรใหม ่

      200,000  

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ 

      785,000  

 - ค่าใช้จ่ายอื่น       14,020  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       45,795,290  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้งชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

กิจกรรมบรหิารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

 18,304,560  3,257,060 1,802,380 10,284,590  189,680  11,957,020 45,795,290 

รวม  18,304,560  3,257,060 1,802,380 10,284,590  189,680  11,957,020 45,795,290 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434203301 งานบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

1010100 2101 5101010200 เงินเดือนและค่าจา้ง 4,576,140 4,576,140 4,576,140 4,576,140 

132434203301 งานบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

1010100 2102 5102010200 ค่าตอบแทน 814,200 814,200 814,200 814,460 

132434203301 งานบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

1010100 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 450,600 450,600 450,600 450,580 

132434203301 งานบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

1010100 2102 5102030200 ค่าสาธารณูปโภค 2,570,000 2,570,000 2,570,000 2,574,590 

132434203301 งานบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

1010100 2603 8312002100 ปรับปรุงศาลาหลวงพ่อขาว 189,680    

132434203301 งานบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

1010100 2205 5105020200 คจข.อื่น 2,990,700 2,990,700 2,990,700 2,984,920 

รวมท้ังสิ้น 11,591,320 11,401,640 11,401,640 11,400,690 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. การปฏบัิตงิานของส านักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ 

2. กระบวนการปฏบัิตงิานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏบัิตริาชการ 

3. บุคลากรมศีักยภาพตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีสูงสุด 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 จ านวนบุคลากรท่ีเข้ารับบริการไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 90 

1.2 บุคลากรและผู้รับบริการมีความพงึพอใจต่อการให้บริการ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 85 

1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุนตามแผนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

การส ารวจ โดยใชแ้บบสรุปจ านวนบุคลากร และผลการด าเนนิงาน 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 สังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

นโบยายท่ี 1  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของ

สังคม  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค์และพัฒนาความเป็น

เลิศทางวิชาการตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 

ตัวบ่งช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ี 7.1 ภาวะผู้น าสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

ตัวบ่งช้ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
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ตัวบ่งช้ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ 

ตัวบ่งช้ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิติ 

ราชการ ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 3 มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยลงทุน 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)  

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีท่ี12 การปฏบัิตติามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีท่ี13 การปฏบัิตติามบทบาทหน้าท่ีสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีท่ี14 การพัฒนาคณาจารย ์

3. ความพร้อมของโครงการ ด าเนินการได้ทันที 
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1010200 ส านักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน 

132434203400 โครงการพัฒนาสู่สากล 

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน 

ในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:        เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต:       ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ:     1.จ านวนนักศกึษาเข้าใหม ่

    2.จ านวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ 

    3.จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

    4.ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท า หรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจาก 

       ส าเร็จการศึกษา 

    5.ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบตามมาตรฐานหลกัสูตร 

    6.ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย:      งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 1,340,000 บาท  

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ:      กองนโยบายและแผน(กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ)์ ผู้รับผดิชอบ : น.ส.เพลินตา  โมสกุล 

  

หลักการและเหตุผล 

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจ หน้าท่ี

และความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับสถาบัน /

องคก์รในตา่งประเทศ โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนา

หลักสูตรและมาตรฐานทางวิชาการ การวิจัยและบุคลากร เป็นต้น ตลอดจนจัดท าแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล ซึ่งเป็น

แผนระยะยาวในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับทางวิชาการในระดับภูมภิาคหรือนานาชาติ และได้รับการ

จัดอันดับจากสถาบันหรือองคก์รจัดอันดับชัน้น าของโลก 

นโยบายดา้นการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานท่ีส าคัญประการ

หนึ่ง คือ การสง่เสริมความร่วมมอืดา้นการศึกษาและการวิจัยกับองคก์ร/สถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยมกีิจกรรม

ท่ีท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่ม เช่น กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยน

บุคลากร/นักศึกษา การร่วมพัฒนางานวิจัย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน การ

ส่งเสริมความเข้าใจอันดี ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยท้ังในและ

ตา่งประเทศ  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ กิจกรรมดังกล่าวจึง

เป็นสิ่งท่ีส าคัญตอ่การรองรับความเป็นสากลในอนาคต  

เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์จึงได้จัดท า

โครงการพัฒนาสถาบันสูส่ากล โดยมีกิจกรรมตา่งๆ เพื่อด าเนนิการตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
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วัตถุประสงค์   

1. จัดท าแผนพัฒนาสถาบันสูส่ากล 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาการสร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืกับตา่งประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและ  

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวชิาการของมหาวทิยาลัย 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาและ/หรือพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเปิดตลาดการศึกษาสู่ระดับ

สากล และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวทิยาลัย 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามความร่วมมือเดิมกับหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ เพื่อสาน

สัมพันธ์ 

5. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาระหวา่งองค์กร 

6. ส่งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จักในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

7. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเผยแพร่วัฒนธรรมกับองค์กรท้ังใน

และตา่งประเทศ 

8. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร และบุคลากรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ดูงาน สัมมนาทางวชิาการท้ังในและ 

ตา่งประเทศ   

9. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศของบุคลากร 

เป้าหมาย  

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 1 แผน 

1.2 จ านวนบันทึกความเข้าใจใหม่กับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสรมิสรา้งความ

เข้มแข็งทางด้านวิชาการของมหาวทิยาลัย 

2 ฉบับ 

1.3 จ านวนการจัดการศึกษา และ/หรือ พัฒนาหลกัสูตรนานาชาติ เพื่อเปดิตลาดการศึกษาสู่

ระดับสากล และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวทิยาลัย 

1 หลักสูตร 

1.4 จ านวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ศิลปวัฒนธรรม และผลงานทางด้านวิชาการ ตามบันทึก

ความเข้าใจที่ได้ท าร่วมกันกบัองคก์รภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ 

3 คน 

1.5 จ านวนการศึกษาดงูาน แลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

ระหว่างผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารขององคก์รในต่างประเทศ  

2 คร้ัง 

1.6 จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมทกัษะภาษาต่างประเทศ 30 คน/คร้ัง 

1.7 จัดการเสวนา การศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 1 คร้ัง 

1.8 เตรยีมการต้อนรับแขกชาวต่างประเทศที่มาเยอืนมหาวิทยาลัย 10 คร้ัง 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ  

2.1 ระดับความส าเร็จการพัฒนาสถาบันสู่สากล 

2.2 ร้อยละของจ านวนเครอืขา่ยความร่วมมอืกับตา่งประเทศ 

2.3 ร้อยละของจ านวนบุคลากร/นักศกึษา จากองค์กรท้ังในและตา่งประเทศ เข้ามาแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้และ 

2.4 วัฒนธรรมกับบุคลากร/นักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2.5 ร้อยละความส าเร็จการท าข้อตกลง MOU 

2.6 ร้อยละของคะแนน และระดับความพงึพอใจของผู้เข้าอบรมภาษาตา่งประเทศ 
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2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับฟังการบรรยาย 

2.8 ระดับความเข้าใจในเนื้อหาที่จัดนทิรรศการ 

2.9 ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเข้าร่วมนทิรรศการ 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

3.1 รายงานผลการด าเนนิงานการประเมินตนเองตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ รอบ 6 เดอืน  

และ 12 เดอืน 

3.2 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12   เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555     วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556             

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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 จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล             

1 ส่งเสรมิ สนับสนุน และแสวงหาการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสรมิสรา้ง

ความเขม้แข็งทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 

            

2 ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาและ/หรือพัฒนา

หลักสูตรนานาชาติ เพื่อเปิดตลาดการศึกษาสู่ระดับสากล 

และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวทิยาลัย 

            

3 ส่งเสรมิ สนับสนุนการด าเนินงานตามความร่วมมือเดิมกับ

หน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อสานสัมพันธ ์

แลกเปลี่ยนองคค์วามรู้และวฒันธรรม รวมถึงพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรและนกัศึกษาระหวา่งองคก์ร 

            

4 ส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักศกึษามีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้ และเผยแพร่วัฒนธรรมกับองค์กรทั้งในและ 

ต่างประเทศ 

            

5 ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ผู้บริหาร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ดูงาน 

สัมมนาทางวิชาการทัง้ในและตา่งประเทศ ตลอดจนการ

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นทีรู้่จักในระดับชาติและ

นานาชาต ิ  

            

6 จัดอบรมภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากร             

7 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน 

 

            

8 เตรยีมการต้อนรับแขกชาวต่างประเทศที่มาเยอืน

มหาวิทยาลัย 
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 1 ปีงบ 

ประมาณ 

1 

1 ส่งเสรมิ สนับสนุน และแสวงหาการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและเสรมิสรา้งความเข้มแขง็ทางดา้น

วิชาการของมหาวิทยาลัย 

2 เครือข่าย 

1 1   

2 ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาและ/หรือ

พัฒนาหลกัสูตรนานาชาติ เพื่อเปดิตลาด

การศึกษาสู่ระดับสากล และสอดคลอ้งกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

1 หลักสูตร 

 1   

3 ส่งเสรมิ สนับสนุนการด าเนินงานตามความ

ร่วมมือเดิมกับหน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศ 

เพื่อสานสัมพันธ ์แลกเปลี่ยนองคค์วามรู้และ

วัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาศกัยภาพบคุลากร

และนักศกึษาระหว่างองค์กร 

1 คร้ัง 

  1  

4 ส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักศกึษามีโอกาส

แลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ และเผยแพร่วัฒนธรรม

กับองคก์รทั้งในและต่างประเทศ 

1 คร้ัง 

   1 

5 ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ผู้บริหาร แลกเปลี่ยนองค์

ความรู้ ดูงาน สัมมนาทางวิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและ

นานาชาต ิ  

1 
ปีงบ 

ประมาณ 

1 

6 จัดอบรมภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากร  
1 

ปีงบ 

ประมาณ 

1 

7 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน 
2 กิจกรรม 

 2   

8 เตรยีมการต้อนรับแขกชาวต่างประเทศที่มา

เยือนมหาวิทยาลัย 
1 

ปีงบ 

ประมาณ 

1 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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 ส่งเสรมิ สนับสนุน และแสวงหาการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและเสรมิสรา้งความเข้มแขง็ทางดา้น

วิชาการของมหาวิทยาลัย 

     

1.1 จัดท าบันทึกความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย

หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว กับมหาวิทยาลัยราชภฏั 

พระนครศรีอยุธยา 

103,300 103,300    

1.2 ส่งบุคลากรไปศกึษาดงูาน/ประชุมแลกเปลี่ยน

ความคดิเห็น และหาความร่วมมือกับสถานบัน

การศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

200,000  200,000    

2  ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาและ/หรือ

พัฒนาหลกัสูตรนานาชาติ เพื่อเปดิตลาด

การศึกษาสู่ระดับสากล และสอดคลอ้งกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

     

 พัฒนาหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ระหว่าง 

มหาวิทยาลัย USM มาเลเซีย และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

200,000  200,000   

3 ส่งเสรมิ สนับสนุนการด าเนินงานตามความ

ร่วมมือเดิมกับหน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศ 

เพื่อสานสัมพันธ ์แลกเปลี่ยนองคค์วามรู้และ

วัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาศกัยภาพบคุลากร

และนักศกึษาระหว่างองค์กร 

     

 จัดส่งอาจารย์ และนักศกึษาไปศึกษาดูงาน 

ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัด

การศึกษา ณ วิทยาลัยหลวงพระบาง 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

96,700   96,700  

4 ส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักศกึษามีโอกาส

แลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ และเผยแพร่วัฒนธรรม

กับองคก์รทั้งในและต่างประเทศ 

167,500    167,500 

5 ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ผู้บริหาร แลกเปลี่ยนองค์

ความรู้ ดูงาน สัมมนาทางวิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและ

นานาชาต ิ  

 

380,000     
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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. 

6 จัดอบรมภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากร 62,400 15,600 15,600 15,600 15,600 

7  จัดการเสวนาทางการศึกษาของประเทศใน

กลุ่มอาเซียน 

44,800  44,800   

8 เตรยีมการต้อนรับแขกชาวต่างประเทศที่มา

เยือนมหาวิทยาลัย 

85,300 21,000 21,000 21,000 22,300 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 ส่งเสรมิ สนับสนุน และแสวงหาการ

สรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศกัยภาพและ

เสรมิสรา้งความเข้มแขง็ทางด้าน

วิชาการของมหาวิทยาลัย 

        

1.1 กิจกรรมจัดท าบันทกึความร่วมมือ

(MOU) กับวิทยาลัยหลวงพระบาง 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว (คคศ.) 

      

103,300 

 

 1.1.1ค่าใช้สอยและวัสด ุ         

 -ค่าเดินทาง (เคร่ืองบินไป-กลับ) 3 คนๆ ละ   10,000 บาท 30,000  

 -ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เช่น 

 ค่าบ ารุงรักษารถ ค่าทางด่วน คา่น้ ามัน  

 ค่าเบี้ยเลี้ยง 

      17,700  

 -ค่าที่พกัในประเทศไทย 3 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 600 บาท 3,600  

 -ค่าอาหาร       50,000  

 -ค่าของที่ระลึก 1 ชิน้     2,000  

1.2 ส่งบุคลากรไปศกึษาดงูาน/ประชุม

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ และหาความ

ร่วมมือกับสถานบันการศึกษาในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 

(ควจ.)  

      

200,000 

 

 1.2.1ค่าใช้สอย         

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คน 5 วันๆ ละ 2,100 บาท 52,500  

 -ค่าพาหนะ 5 คน 1 คร้ังๆ ละ 29,000 บาท 145,000  

 -ค่าน้ ามนั    2 คร้ังๆ ละ 1,000 บาท 2,000  

 -ค่าทางด่วน 

 

  2 คร้ังๆ ละ 250 บาท 500  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

2 ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษา

และ/หรือพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

เพื่อเปิดตลาดการศึกษาสู่ระดับสากล 

และสอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

        

2.1 กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อมกับมหาวิทยาลัย USM 

มาเลเซีย (ควท.) 

      

200,000 

 

 2.1.1ค่าตอบแทน       41,000  

 -ค่าตอบแทนวิทยากรวิพากย์หลักสตูร       5,000  

 -ค่าตอบแทนการแปลเอกสาร   120 หน้าๆ ละ 300 บาท 36,000  

 2.1.2ค่าใช้สอยและวัสด ุ       159,000  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปตา่งประเทศ      

 4 คน 

2 

2 

คนๆ ละ 

คนๆ ละ 

3 วันๆ ละ 2,100 

3,100 

บาท 

บาท 

12,600 

18,600 

 

 -ค่าเคร่ืองบิน   4 คนๆ ละ 15,000 บาท 60,000  

 -ค่าที่พกั   4 คนๆ ละ 7,500 บาท 30,000  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยงพนกังานขับรถ   4 คนๆ ละ 240 บาท 960  

 -ค่าพาหนะ/ค่าน้ ามนั       6,000  

 -ค่าจา้งพิมพ ์   120 หน้าๆ ละ 15 บาท 1,800  

 -ค่าวัสดสุ านักงาน       20,040  

 -ค่าของที่ระลึก   10 ชิน้ๆ ละ 500 บาท 5,000  

 -ค่าท าเล่มเอกสารหลักสตูร   50 เล่มๆ ละ 80 บาท 4,000  

3 ส่งเสรมิ สนับสนุนการด าเนินงานตาม

ความร่วมมือเดมิกับหน่วยงานทัง้ในและ

ต่างประเทศ เพื่อสานสมัพันธ ์

แลกเปลี่ยนองคค์วามรู้และวฒันธรรม 

รวมถึงพัฒนาศกัยภาพบุคลากรและ

นักศึกษาระหว่างองค์กร (คคศ.) 

        

 กิจกรรมจัดส่งอาจารย์ และนกัศึกษาไป

ศึกษาดูงาน ประชุม แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นด้านการจัดการศึกษา ณ 

วิทยาลัยหลวงพระบาง สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

      

96,700 

 

 ค่าใช้สอยและวัสด ุ         

 -ค่าพาหนะ (ในประเทศ) 7 คนๆ ละ 1 คร้ังๆ ละ 1,500 บาท 10,500  

 -ค่าเคร่ืองบินไป-กลับ 7 คนๆ ละ 1 คร้ังๆ ละ 7,000 บาท 49,000  

 -ค่าที่พกั 7 คนๆ ละ 1 คร้ังๆ ละ 1,500 บาท 10,500  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆ ละ 4 คร้ังๆ ละ 2,100 บาท 25,200  

 -ค่าของที่ระลึก 1 ชิน้     1,500  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

4 ส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักศกึษามีโอกาส

แลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ และเผยแพร่

วัฒนธรรมกับองค์กรทั้งในและ

ต่างประเทศ (คมส.) 

      

167,500 

 

4.1 กิจกรรมนักศึกษาและอาจารย์สาขาวชิา

ภาษาญี่ปุ่นเป็น 

ทูตวัฒนธรรมไทยในงาน  

Sakai Asean Week ประเทศญี่ปุ่น 

      39,000  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 1 คนๆ ละ 18 วันๆ ละ 2,100 บาท 37,800  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าเดินทางอาจารย์ภายในประเทศ 1 คนๆ ละ   1,200 บาท 1,200  

4.2 กจิกรรมนักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก

มหาวิทยาลัยสตรโีคมะซะวะมา

แลกเปลี่ยนกิจกรรมทางการศึกษา 

 

      20,600  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าพาหนะไป-กลับ 2 คร้ังๆ ละ  คร้ังๆ ละ 6,300 บาท 12,600  

 ค่าพาหนะไป-กลับทัศนศึกษา 1 คร้ังๆ ละ  คร้ังๆ ละ 8,000 บาท 8,000  

4.3 กิจกรรมนักศึกษาชาวไทยเข้าร่วม

โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน

นักศึกษาทีป่ระเทศญี่ปุ่น 

      

107,900 

 

4.3.1 กิจกรรมนักศึกษาชาวไทยไปแลกเปลีย่น

ที่มหาวิทยาลัยสตรโีคมะซะวะ 

      
87,900 

 

 -ค่าตอบแทน         

  ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 1 คนๆ ละ 9 วันๆ ละ 2,100 บาท 18,900  

 -ค่าใช้สอย         

  ค่าเดินทางอาจารย์ 1 คนๆ ละ   29,000 บาท 29,000  

  ค่าเดินทางนักศกึษา 4 คนๆ ละ   10,000 บาท 40,000  

4.3.2 นักศึกษาชาวไทยไปแลกเปลี่ยนที่

มหาวิทยาลัยเกียวโตการศึกษา 

      20,000  

 -ค่าใช้สอย         

  ค่าเดินทางนักศึกษา 2 คนๆ ละ   10,000 บาท 20,000  

5 ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ผู้บริหาร 

แลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ ดูงาน สัมมนา

ทางวิชาการทัง้ในและตา่งประเทศ 

ตลอดจนการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ

และนานาชาติ   (กนผ.) 

      

380,000 
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 -ค่าใช้สอยและวัสด ุ         

  ค่าเคร่ืองบินไป-กลับ     100,000 บาท 100,000  

  ค่าเบี้ยเลี้ยง     50,000 บาท 50,000  

  ค่าที่พักต่างประเทศ     50,000 บาท 50,000  

  ค่าเดินทางต่างประเทศ     100,000 บาท 100,000  

  ค่าเดินทางในประเทศ     5,000 บาท 5,000  

  ค่าน้ ามัน     10,000 บาท 10,000  

  ค่าของที่ระลึก     15,000 บาท 15,000  

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 

    50,000 บาท 50,000  

6 จัดอบรมภาษาต่างประเทศให้กับ

บุคลากร (กนผ.) 

      
62,400 

 

 -ค่าตอบแทน         

  ค่าตอบแทนวิทยากร 8 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 800 บาท 19,200  

 -ค่าใช้สอยและวัสด ุ         

  ค่าอาหารว่าง 30 คนๆ ละ 8 คร้ังๆ ละ 100 บาท 24,000  

  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน 30 คนๆ ละ 8 คร้ังๆ ละ 80 บาท 19,200  

7 จัดเสวนา/บรรยาย ในหัวข้อการศึกษา

ของประเทศ 

ในกลุ่มอาเซียน (กนผ.) 

      

44,800 

 

 -ค่าตอบแทน         

  ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 4,800  

 -ค่าใช้สอยและวัสด ุ         

  ค่าอาหารว่าง 200 คนๆ ละ  ชุดๆ ละ 100 บาท 20,000  

  ค่าเอกสารประกอบการฟังบรรยาย 200 คนๆ ละ  เล่มๆ ละ 200 บาท 20,000  

8 เตรยีมการต้อนรับแขกชาวต่างประเทศ

ที่มาเยอืนมหาวิทยาลัย (กนผ.) 

      
85,300 

 

 -ค่าใช้สอยและวัสด ุ         

  ค่าเดินทางในประเทศ       50,000  

  ค่าน้ ามัน       10,000  

  ค่าของที่ระลึก       25,300  

 รวม       1,340,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1.ส่งเสรมิ สนับสนุน และแสวงหา

การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือ

กับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพ

และเสรมิสรา้งความเข้มแข็ง

ทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 

    303,300      303,300 

2.ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัด

การศึกษาและ/หรือพัฒนา

หลักสูตรนานาชาติ เพื่อเปิดตลาด

การศึกษาสู่ระดับสากล และ

สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

   41,000 159,000      200,000 

3.ส่งเสรมิ สนับสนุนการ

ด าเนินงานตามความร่วมมือเดิม

กับหน่วยงานทั้งในและ

ต่างประเทศ เพื่อสานสมัพันธ ์

แลกเปลี่ยนองคค์วามรู้และ

วัฒนธรรม รวมถึงพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรและนกัศึกษา

ระหว่างองค์กร 

    96,700      96,700 

4.ส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักศกึษามี

โอกาสแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้  

และเผยแพร่วัฒนธรรมกับองค์กร

    167,500      167,500 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

ทั้งในและต่างประเทศ 

5.ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ผู้บริหาร 

แลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ ดูงาน 

สัมมนาทางวิชาการทัง้ในและ

ต่างประเทศ ตลอดจนการ

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้

เป็นที่รู้จักในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

 

    380,000      380,000 

6.จัดอบรมภาษาต่างประเทศ

ให้กับบุคลากร 

   19,200 43,200      62,400 

7.จัดเสวนา/บรรยาย ในหัวข้อ

การศึกษาของประเทศ 

ในกลุ่มอาเซียน 

   4,800 40,000      44,800 

8.เตรียมการต้อนรับแขกชาว

ต่างประเทศที่มาเยือน

มหาวิทยาลัย 

    85,300      85,300 

รวม    65,000 1,275,000      1,340,000 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434203401 ส่งเสรมิ สนับสนุน 

และแสวงหาการสรา้ง

เครือข่ายความร่วมมือ

กับต่างประเทศ เพื่อ

เพิ่มศักยภาพและ

เสรมิสรา้งความ

เข้มแข็งทางด้าน

วิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

1010200 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 103,300 200,000   

132434203402 ส่งเสรมิ สนับสนุนการ

จัดการศึกษาและ/หรือ

พัฒนาหลกัสูตร

นานาชาต ิเพื่อเปิด

ตลาดการศึกษาสู่

ระดับสากล และ

สอดคล้องกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย 

1010200 2102 5102010200 ค่าตอบแทน  41,000   

132434203402   1010200  5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  159,000   

132434203403 ส่งเสรมิ สนับสนุนการ

ด าเนินงานตามความ

ร่วมมือเดิมกับ

หน่วยงานทัง้ในและ

ต่างประเทศ เพื่อสาน

1010200 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   96,700  
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

สัมพันธ์ แลกเปลี่ยน

องค์ความรู้และ

วัฒนธรรม รวมถึง

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและนักศกึษา

ระหว่างองค์กร 

132434203404 ส่งเสรมิ สนับสนุนให้

นักศึกษามีโอกาส

แลกเปลี่ยนองค์

ความรู้ และเผยแพร่

วัฒนธรรมกับองค์กร

ทั้งในและต่างประเทศ 

1010200 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ    167,500 

132434203405 ส่งเสรมิ สนับสนุนให้

ผู้บริหาร แลกเปลี่ยน

องค์ความรู้ ดูงาน 

สัมมนาทางวิชาการ

ทั้งในและต่างประเทศ 

ตลอดจนการ

ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยให้เป็นที่

รู้จักในระดับชาติและ

นานาชาต ิ  

 

 

1010200 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 80,000 150,000 80,000 70,000 
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434203406 จัดอบรม

ภาษาต่างประเทศ

ให้กับบุคลากร 

1010200 2102 5102010200 ค่าตอบแทน 4,800 4,800 4,800 4,800 

132434203406   1010200  5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 10,800 10,800 10,800 10,800 

132434203407 จัดเสวนา/บรรยาย ใน

หัวข้อการศึกษาของ

ประเทศในกลุ่ม

อาเซียน 

1010200 2102 5102010200 ค่าตอบแทน  4,800   

132434203407   1010200  5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  40,000   

132434203408 เตรยีมการต้อนรับ

แขกชาวต่างประเทศ

ที่มาเยอืน

มหาวิทยาลัย 

1010200 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 21,000 21,000 21,000 22,300 

รวมท้ังสิ้น 219,900 631,400 213,300 275,400 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. มหาวทิยาลัยสร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืกับตา่งประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ทางด้านวชิาการของมหาวทิยาลัย 

2. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเปิดตลาดการศึกษาสู่ระดับสากล และสอดคลอ้งกับนโยบายของ

มหาวทิยาลัย 

3. การด าเนนิงานตามความร่วมกบัหนว่ยงานท้ังในและตา่งประเทศ เพื่อสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้

และวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศกึษาระหว่างองค์กร  

4. ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จักในระดับประเทศและนานาชาต ิ

5. บุคลากรมทัีกษะการใชภ้าษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เชงิปริมาณ 

1) จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 1 แผน 

2) จ านวนบันทึกความเข้าใจใหมก่บัตา่งประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ทางด้านวชิาการของมหาวทิยาลัย2 ฉบับ 

หลักสูตรนานาชาติเพื่อเปิดตลาดการศึกษาสูร่ะดับสากลและสอดคลอ้งกับนโยบายของ

มหาวทิยาลัย 1 หลักสตูร 

3) จ านวนการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนผลงานทางวชิาการและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ระหว่างผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารขององค์กรในต่างประเทศ2 ครัง้ 

4) จ านวนบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมทักษะทางด้านภาษาตา่งประเทศ  240  คน 

1.2 เชงิคุณภาพ 

1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถาบันสูส่ากล เป้าหมายระดบั 3 

2) จัดท าขอ้มูลดา้นวเิทศสัมพันธ์ของมหาวทิยาลัย ติดตามประเมินผล และรายงาน

ความก้าวหนา้ในการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ  

1.3 เชงิเวลา 

ปฏบัิตติามนโยบายของมหาวทิยาลัยได้ตลอดปีงบประมาณ 2556 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

การรายงานผลการด าเนนิงาน ตามแบบประเมิน สอบถามของกิจกรรม/โครงการ 
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การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2553-2555 

นโบยายท่ี 1: ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของ

สังคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1: เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1: เร่งรัดและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการของสังคม ทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติ 

นโบยายท่ี 9 ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมอืในการพัฒนามหาวทิยาลัยสู่ความ

เป็นสากลบนพืน้ฐานการบริหารและจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาองคก์รสูค่วามเป็นสากล 

กลยุทธ์ท่ี 11: เร่งรัดพัฒนามหาวทิยาลัยสู่ความเป็นสากลบนพืน้ฐานของการบริหารและ

จัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

3. ความพร้อมของโครงการ ด าเนินโครงการได้ทันที 
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132434203500 โครงการพฒันาระบบคณุภาพภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบรายจ่ายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 150,000 บาท  

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :กองนโยบายและแผน ผู้รับผดิชอบ :งานประกนัคุณภาพ 

  

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดจุดมุง่หมายและ

หลักการของการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอก” เพื่อเป็นกลไกการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 มีสาระส าคัญระบุ

ให้ทบวงมหาวทิยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม

ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศกึษาให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จากพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องก าหนดให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี

การศึกษา จะต้องมีการด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานในทุกสิ้นปีการศึกษา อีกท้ังเกณฑ์การประเมิน

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ให้

มหาวทิยาลัยมกีารจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา

สามารถน าหลักการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานกิจการนักศึกษา และมีส่วน

ร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัย 

ดังนัน้ เพื่อให้การด าเนนิงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา และการด าเนินงานการปฏิบัติราชการตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการ จึงต้องด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุดและเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์   

เพื่อให้การด าเนนิงานตามตัวช้ีวัดในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัยและหนว่ยงานภายใน

มผีลการด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
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เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพ 80 ร้อยละ 

1.2 นักศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่เขา้ร่วมโครงการ 80 ร้อยละ 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

นักศกึษาสามารถวิเคราะห์แผนและการจัดท าแผนของโครงการ โดยจัดท าโครงการตามขัน้ตอนระบบ

การพัฒนาคุณภาพ PDCA 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

ร้อยละของการด าเนนิงานตามแผน  ร้อยละ 80 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1  ต.ค. 2555 วันสิน้สุด: 30 ก.ย. 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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 ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

ส านัก สถาบัน 

            

2 ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย             

3 อบรมเรื่องประกันคุณภาพกับเครือขา่ยประกันคุณภาพ

การศึกษา 

            

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับคณะ ส านัก สถาบัน 

1 คร้ัง   1  

2 ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัย 

1 คร้ัง    1 

3 อบรมเรื่องประกันคุณภาพกับเครือขา่ย

ประกันคุณภาพการศึกษา 

1 คร้ัง  1   

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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 ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับคณะ ส านัก สถาบัน 

   102,000  
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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. 

2 ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัย 

    34,000 

3 อบรมเรื่องประกันคุณภาพกับเครือขา่ย

ประกันคุณภาพการศึกษา 

  14,000   

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 ประเมนิผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับคณะ ส านัก 

สถาบัน 

        

1.1 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนประธานผู้ประเมิน

ภายในระดับคณะ 

4 คนๆ ละ 1 วัน 8,000 บาท 32,000  

 -ค่าตอบแทนกรรมการผู้ประเมิน

ภายในระดับคณะ 

4 คนๆ ละ 3 วัน 3,000 บาท 36,000  

 -คา่ตอบแทนประธานผู้ประเมิน

ภายในระดับส านัก สถาบนั 

4 คนๆ ละ 1 วัน 4,000 บาท 16,000  

 -ค่าตอบแทนกรรมการผู้ประเมิน

ภายในระดับส านัก สถาบนั 

4 คนๆ ละ 3 วัน 1,500 บาท 18,000  

2 ประเมนิผลการประกันคุณภาพ

การศึกษามหาวทิยาลัย 

        

2.1 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนประธานผูป้ระเมิน

ภายในระดับมหาวิทยาลัย 

1 คนๆ ละ 1 วัน 12,000 บาท 12,000  

 -ค่าตอบแทนกรรมการผู้ประเมิน

ภายในระดับมหาวิทยาลัย(ภายนอก) 

1 คนๆ ละ 2 วัน 8,000 บาท 16,000  

 -ค่าตอบแทนกรรมการผู้ประเมิน

ภายในระดับมหาวิทยาลัย(ภายใน) 

1 คนๆ ละ 2 วัน 3,000 บาท 6,000  

3 อบรมเรื่องประกันคุณภาพกับ

เครือข่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา 

        

3.1 ค่าใช้สอย         

 -ค่าพาหนะ ค่าน้ ามัน คา่เบีย้เลี้ยง 

ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ 

1 คร้ัง - - 14,000 บาท 14,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       150,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ประเมินผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

ส านัก สถาบัน 

         102,000 102,000 

ประเมินผลการประกัน

คุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัย 

         34,000 34,000 

อบรมเรื่องประกันคุณภาพ

กับเครือข่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา 

         14,000 14,000 

รวม          150,000 150,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434203501 ประเมินผลการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับคณะ 

ส านัก สถาบัน 

1010200 2205 5105020200 คจช.ในการด าเนินงาน   102,000  

132434203501 ประเมินผลการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา

1010200 2205 5105020200 คจช.ในการด าเนินงาน    34,000 
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

มหาวิทยาลัย 

132434203501 อบรมเรื่องประกัน

คุณภาพกับเครือข่าย

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1010200 2205 5105020200 คจช.ในการด าเนินงาน   14,000  

รวมท้ังสิ้น   116,000 34,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มหาวทิยาลัยมผีลการด าเนนิงานตามตัวช้ีวัดในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัยและ

หนว่ยงานภายในมผีลการด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เชงิปริมาณ 

1) นักศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการประกันคุณภาพ    

2) มนีักศกึษาในกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมโครงการ     

1.2 เชงิคุณภาพ 

นักศกึษาสามารถวิเคราะห์แผนและการจัดท าแผนของโครงการ โดยจัดท าโครงการตามขัน้ตอน

ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA 

1.3 เชงิเวลา 

ร้อยละการด าเนนิงานตามแผนงาน    

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ  ร้อยละ 80 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยการใชแ้บบรายงานผลการด าเนนิงาน 

3.2 การส ารวจข้อมูล โดยการใชแ้บบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี 4.1 การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 มหาวทิยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1: เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสงัคม ทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 

ตัวบ่งช้ี 3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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องคป์ระกอบท่ี 9 รบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 2: มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6: ระดับความส าเร็จของการประกนัคุณภาพภายใน (สกอ.9.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.5 2.5  ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 6: ด้านการพัฒนาและประกันคณุภาพภายใน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 15: ผลประเมินการประกันคุณภาพในรับรองโดยต้นสังกัด 

3. ความพร้อมของโครงการ ด าเนินการทันที 
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132434203600 งานบรหิารจัดการกองนโยบายและแผน 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการด ารงชีวติ ประกอบอาชีพและเสรมิสรา้งการแขง่ขันของ

ประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต:       ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ 

3. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4. จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม ่

5. ผู้ส าเร็จการศกึษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย:      งบรายจ่ายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 360,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :กองนโยบายและแผน ส านักงานอธกิารบด ี ผู้รับผดิชอบ :  นางสาวเพลินตา  โมสกุล 

  

หลักการและเหตุผล 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาระหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย     ราชภัฏ

ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่ง พรบ. ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ฉะนั้นกองนโยบายและแผน จ าเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตลอดจนการบริงานด้านต่างๆ ของกองนโยบายและแผน ตามภาระหน้าท่ี

ของกองซึ่งประกอบด้วย การบริหารงานท่ัวไป การวางแผนงานและงบประมาณ การรายงานสถิติการศึกษาและ

สารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษาทุกมติ ิและการด าเนนิงานดา้นวเิทศสัมพันธ์   

กองนโยบายและแผน ได้จัดท างานบริหารจัดการกองนโยบายและแผนขึ้นเพื่อเป็นแผนการด าเนินงาน การใช้

จ่ายงบประมาณตลอดระยะปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 ขึ้น 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้มกีารบริหารจัดการและการด าเนนิงานของกองนโยบายและแผนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรท่ีจะน าความรูค้วามสามารถมาใช้ในการปฏบัิตงิานในหน้าท่ี 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิง่อ านวยความสะดวก 1 ปี งปม. 

1.2 มีการส่งเสรมิบคุลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 14 คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 

2.2 สนับสนุนการด าเนนิงานของมหาวทิยาลัยตามภาระหนา้ที่ให้สอดคล้องเป้าประสงค์และตัวช้ีวัด

ของเกณฑ์การประเมินตา่งๆ 
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3. เป้าหมายเชงิเวลา 

การด าเนนิงานของกองนโยบายและแผน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1  ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556            

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน             

 - มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก             

 - บุคลากรเข้ารับการพัฒนาศกัยภาพและปฏิบตัิราชการ

ตามหน้าที ่

            

 - ซ่อมครุภัณฑ์             

 - ต่ออายุวีซ่าให้แก่อาจารย์ชาวต่างชาติ             

 - ต่ออายุใบอนุญาตท างานให้แก่อาจารย์ชาวต่างชาติ             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน       

 - มีวัสดุ  อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ

สะดวก 

14 คร้ัง 3 4 4 3 

  -  ค่าสาธารณูปโภคในการด าเนินงาน 12 คร้ัง 3 3 3 3 

 - บุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและ

ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 

12 คร้ัง 2 3 5 2 

 - ซ่อมครุภัณฑ์ 2 คร้ัง 1 1   

 - ต่ออายุวีซ่าให้แก่อาจารย์ชาวต่างชาติ 12 คร้ัง 4  6 2 

 - ต่ออายุใบอนุญาตท างานให้แก่อาจารย์

ชาวต่างชาติ 

11 คร้ัง 3  6 2 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 งานบริหารจัดการกองนโยบายและ

แผน 

        

 งบรายจ่ายอื่น         

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ       267,200  

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและยานพาหนะ 12 คร้ังๆ ละ   5,500 บาท 66,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 - ค่าวัสดุ 10 คร้ังๆ ละ   7,160 บาท 71,600  

 - ค่าหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4 คร้ังๆ ละ   21,400 บาท 85,600  

 - ค่าถ่ายเอกสาร 4 คร้ังๆ ละ   1,000 บาท 4,000  

 - ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 2 คร้ังๆ ละ   20,000 บาท 40,000  

1.2 ค่าสาธารณูปโภค       22,800  

 - ค่าโทรศัพท์ 1 เลขหมาย 12 เดือนๆ ละ   1,200 บาท 14,400  

 - ค่าแสดมป์ 4,200 ดวงๆ ละ 2 คร้ัง/ปี 3 บาท 8,400  

2 ต่ อ อ า ยุ วี ซ่ า ใ ห้ แ ก่ อ า จ า ร ย์

ชาวต่างชาต ิ

        

 งบรายจ่ายอื่น         

2.1 ค่าใช้สอย       26,600  

 - ค่าธรรมเนียมขออยู่ตอ่ 12 คร้ังๆ ละ 14 คนๆละ 1,900 บาท 26,600  

3 ต่ออายุ ใบอนุญาตท างานให้แ ก่

อาจารย์ชาวต่างชาต ิ

        

 งบรายจ่ายอื่น         

3.1 ค่าใช้สอย       43,400  

 - ค่าธรรมเนียมการย่ืนค าขอ 12 คร้ังๆ ละ 14 คนๆละ 100 บาท 1,400  

 - ค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุ 12 คร้ังๆ ละ 14 คนๆละ 3,000 บาท 42,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       360,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

งานบริหารจัดการกอง

นโยบายและแผน 

         360,000 360,000 

            

รวม          360,000 360,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434203601 งานบริหารจัดการกอง

นโยบายและแผน 

1010200 2205 5105020200 คจช.ในการด าเนินงาน 77,900 74,000 139,400 68,700 

รวมท้ังสิ้น 77,900 74,000 139,400 68,700 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. การบริหารจัดการกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

2. บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพและสามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 มวีัสดุ อุปกรณ ์และสิ่งอ านวยการสะดวกในการด าเนนิงาน 

1.2 บุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ อยา่งน้อยร้อยละ 80 

1.3 ผลการบริหารงานของกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบรายงานผลการด าเนนิงานของกองนโยบายและแผน 

3.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของกองนโยบายและแผน 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 - 2558 

นโยบายท่ี 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2553 -2555 

นโยบาย 9 : ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความ

เป็น สากลบนพื้นฐานการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

ยุทธศาสตร์ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามจุดเน้น เอกลักษณ ์เพื่อมุง่สู่ความ

เป็นสากล 

เป้าประสงค์  ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเน้นเอกลักษณ์ เพื่อสู่

ความเป็นสากล 

กลยุทธ์ท่ี : 6. ปฏรูิปการบริหารจัดการเชงิคุณภาพบนฐาน PMQA  

2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2554 

มติท่ีิ 4 มติดิ้านการพัฒนาสถาบัน 
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ตัวช้ีวัดท่ี 9 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 

หมวด 2 การวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ 

3. ความพร้อมของโครงการ  ด าเนนิการได้ทันที 

 

 

1010300 ส านักงานอธิการบดี กองบริการการศกึษา 

132434203700 งานบริหารจัดการการเรียนการสอน ภาคปกติ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสงัคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจบการศึกษา 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศกึษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  ด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 156,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : กองบรกิารการศึกษา ผู้รับผดิชอบ : นางลกัขณา  เตชวงษ ์

  

หลักการและเหตุผล 

กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน  การพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา  อาจารย ์ 

และบุคลากร  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกล่าว เป็นงานท่ีต้องจัดท าข้อมูล การติดต่อ

ประสานงานการออกเอกสารต่างๆ  จ านวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานของกองบริการเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  จึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช้ปฏิบัติ ให้เหมาะสมและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส่งผลให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์   

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศกึษาภาคปกติ   

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน  4000 คน 

1.2 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา  680 คน 

1.3 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ปี 2556 1500 คน 
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2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 จัดตารางเรียน ตารางสอน และประมวลการศึกษาของนักศึกษา ได้อยา่งถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 

2.2 นักศกึษาส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนท่ีก าหนด 

2.3 นักศกึษาเข้าใหม่ทุกคนมีคณุสมบัตเิป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

3.1 จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ เพื่อใชก้่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 

3.2 เสนอรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา หลังจากสอบปลายภาคภายใน 30 วัน 

3.3 ด าเนนิการรับสมัคร ตามระยะเวลาท่ีประกาศก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30     กั กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ส าหรับนักศกึษา             

2 จัดซือ้วัสดุส านกังาน             

3 ให้บรกิารนักศึกษา เชน่ การลงทะเบยีน อธิบายหลักสูตร

และแผนการเรียน การประมวลผลการศึกษา 

            

4 ขออนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา             

5 ไปราชการตามที่ไดรั้บมอบหมาย             

6 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปกีารศึกษา 2556             

7 จ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น คา่โทรศัพท์ ค่าแสตมป์             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ 

ส าหรับนักศึกษา 

2 ภาคเรียน   1 1 

2 จัดซือ้วัสดุส านกังาน 8 คร้ัง 2 2 2 2 

3 ให้บรกิารนักศึกษา เชน่ การลงทะเบยีน 

อธิบายหลักสูตรและแผนการเรียน การ

ประมวลผลการศึกษา 

2 ภาคเรียน 1   1 

4 ขออนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา 2 ภาคเรียน     

5 ไปราชการตามที่ไดรั้บมอบหมาย 1 คร้ัง 1    

6 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปกีารศึกษา 

2556 

1500 คน 600 900   

7 จ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น คา่โทรศัพท์ ค่า

แสตมป ์

12 คร้ัง 3 3 3 3 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

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. 

 ค่าตอบแทน  ใช้สอย  วัสดุ      

1 จัดซือ้วัสดุส านกังาน 109,000 10,000 20,000 20,000 59,000 

2 ไปประชุม/ไปราชการ 2,000 2,000    

3 ค่าสาธารณูปโภค คา่แสตมป ์ 30,000 10,000 5,000     5,000 10,000 

4 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,000    15,000 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าตอบแทน  ใช้สอย  วัสดุ         

1. จัดซือ้วัสดุส านกังาน  6 คร้ังละ   16,500 บาท 109,000  

2 ไปประชุม/ไปราชการ 1 คร้ัง 1 ทีม 2,000 บาท 2,000  

3 ค่าสาธารณูปโภค คา่แสตมป ์

ค่าโทรศัพท์ 

1

12 

 

คร้ัง 

1

1 

 

รายการ 

 

2,500 

 

บาท 

 

30,000 

 

4 ค่าตอบแทน การปฏิบัตงิานนอกเวลา

ราชการ 
  9 คนๆละ   10   วันๆละ     150 บาท    15,000 

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       156,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ ์

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

งานบริหารจัดการ     126,000 30,000     156,000 

รวม      30,000       156,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

134434203701 จัดซือ้วัสดุส านกังาน 1010300 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 10,000 20,000 20,000 59,000 

134434203702 ไปประชุม/ไปราชการ 1010300 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 2,000    

134434203703 ค่าสาธรณูปโภค 1010300 2102 5102030200 ค่าสาธารณูปโภค 10,000 5,000 5,000 10,000 

134434203704 ค่าตอบแทน

ปฏิบัติงานนอกเวลา 

1010300 2102 5102010200 ค่าตอบแทน    15,000 

รวมท้ังสิ้น 22,000 25,000 25,000 84,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มวีัสดุ เอกสารการสอน อุปกรณก์ารสอน เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 จ านวนนักศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียน จ านวน 4,000 คน 

1.2 ทุกรายวชิามสีื่อ เอกสารการสอนเพื่อใชใ้นการสอนและการทดสอบ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน  

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศกึษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชวีติและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 

 นโยบายย่อยท่ี 4.1: การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ   

พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม  

ท้องถิ่นและประเทศชาติ  รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา  เพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  ท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบ           

ประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้านสังคม) 

3. ความพร้อมของโครงการ ด าเนินการการได้ทันที 
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132434203800 โครงการสนบัสนุนทรพัยากรในการจัดการศกึษาและการบรหิารจัดการ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสงัคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจบการศึกษา 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  ด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 14,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : กองบรกิารการศึกษา ผู้รับผดิชอบ : นางลกัขณา  เตชวงษ ์

  

หลักการและเหตุผล 

กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน  การพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา  อาจารย ์ 

และบุคลากร  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกล่าว เป็นงานท่ีต้องจัดท าข้อมูล การติดต่อ

ประสานงานการออกเอกสารต่างๆ  จ านวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานของกองบริการเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  จึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช้ปฏิบัติ และครุภัณฑ์พร๊ินเตอร์ในการให้บริการแก่นักศึกษาให้

เหมาะสมและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพจึงมี

ความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดซือ้ครุภัณฑด์ังกล่าว 

วัตถุประสงค์   

เพื่อให้กองบริการการศกึษามเีครื่องพร้ินเตอร์ส าหรับบริการนักศกึษา 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรกิารนักศึกษา 1 ชุด 

    

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

เพื่อใชใ้นการจัดตารางเรียนตารางสอน  เพื่อประมวลผลการศกึษาของนักศึกษา  ได้อยา่งถูกตอ้ง  มี

ประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

มตีารางเรียน  ตารางสอน  ตารางสอบ  เพื่อใชก้่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 31     กั ธันวาคม 2555 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 จัดซือ้ครุภัณฑ ์             

              

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 1 เคร่ือง 1    

        

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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 จัดซือ้ครุภัณฑ ์      

 -  เคร่ืองพร้ินเตอร์ 14,000 14,000    

       

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดซือ้ครุภัณฑ ์         

 - เคร่ืองพร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง   14,000 บาท 14,000  

          

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       14,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอืน่ 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

จัดซือ้ครุภัณฑ ์            

- เคร่ืองพร้ินเตอร ์       14,000      14,000 

รวม       14,000      14,000 

แผนการใช้จา่ยเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

134434203801 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 1010300 2603 8329002800 เคร่ืองพร้ินเตอร์ 14,000    

รวมท้ังสิ้น 14,000    
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มคีรุภัณฑ์เพยีงพอต่อการด าเนนิงาน  และสนับสนุนการด าเนนิงานให้มปีระสิทธิภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

มคีรุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานของหนว่ยงานอย่างมปีระสิทธิภาพและเพยีงพอ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

การส ารวจข้อมูลโดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศกึษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชวีติและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี 4.1: การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ   

พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายท่ี 1  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม  

ท้องถิ่นและประเทศชาติ  รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา  เพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  ท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบ 

ประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้านสังคม) 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี  2 : การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี  2.5 หอ้งสมุด  อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 
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3. ความพร้อมของโครงการ ด าเนินการการได้ทันที 

รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 

ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

     มาตราฐานฯ 

  1. เคร่ืองพร้ินเตอร ์ 1 เคร่ือง 14,000 14,000 ความเร็วในการพิมพ์ ขาว–ด า–สี  35 แผ่น/นาที 

       ความละเอยีดในการพิมพ์ 4800X1200dpi 

       พิมพ์หน้า – หลังอัตโนมตั ิ

        ความเร็วในการแสกน 35 แผ่น/นาที 

      

     ค าชี้แจงฯ 

     ใชใ้นการด าเนินงานภายในกองบรกิารการศึกษา 

รวม 14,000  

 

132434203900 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนบัสนุนกองบริการการศกึษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสงัคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจบการศึกษา 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศกึษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  ด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 30,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : กองบรกิารการศึกษา ผู้รับผดิชอบ : นางลกัขณา  เตชวงษ ์

  

หลักการและเหตุผล 

กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน  การพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา  อาจารย ์ 

และบุคลากร  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกล่าว เป็นงานท่ีต้องจัดท าข้อมูล การติดต่อ

ประสานงานการออกเอกสารต่างๆ  จ านวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานของกองบริการเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  จึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช้ปฏิบัติ ให้เหมาะสมและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส่งผลให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพ 
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จึงควรมีกิจกรรมท่ีบุคลากรทุกคนในกองบริการการศึกษาได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของกองบริการการศึกษาต่อไปและเป็นขวัญก าลังใจต่อ

บุคลากรทุกคน 

วัตถุประสงค์   

เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1. บุคลากรได้ศกึษาดูงานด้านการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตร ี 1 คร้ัง 

    

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 จัดตารางเรียน ตารางสอน และประมวลการศึกษาของนักศึกษา ได้อยา่งถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 

2.2 นักศกึษาส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนท่ีก าหนด 

2.3 นักศกึษาเข้าใหม่ทุกคนมีคณุสมบัตเิป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

3.1 จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ เพื่อใชก้่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 

3.2 เสนอรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา หลังจากสอบปลายภาคภายใน 30 วัน 

3.3 ด าเนนิการรับสมัคร ตามระยะเวลาที่ประกาศก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30     กั กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตร ี             

              

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ี

1 คร้ัง   1  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

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 ศึกษาดูงานด้านบริการการศึกษา 30,000   30,000  

       

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1. ศกึษาดูงานด้านบริการวชิาการ         

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 1 คน 2 วันๆละ 270 บาท 540  

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และเจ้าหน้าที ่ 12 คน 2 วันๆละ 240 บาท 5,760  

 - ค่าที่พัก 1 คร้ัง 1 คร้ัง 10,000 บาท 10,000  

 - ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 2,500 บาท 8,000  

 - ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 150 บาท 5,700  

 - รวมงบประมาณทั้งสิ้น       30,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

ศกึษาดูงานด้านบริการวชิาการ     30,000       

รวม     30,000        30,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

134434203901 ศึกษาดูงานด้านการ

จัดการศึกษาระดับ 

ปรญิญาตร ี

1010300 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   30,000  

รวมท้ังสิ้น   30,000  
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

บุคลากรในกองบริการการศกึษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

การศึกษาดูงานด้านบริการการศกึษาจ านวน 1 คร้ัง 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

การส ารวจข้อมูล  โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การศกึษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชวีติและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 

 นโยบายย่อยท่ี 4.1: การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ   

พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม  

ท้องถิ่นและประเทศชาติ  รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา  เพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1  เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  ท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวชิาการ และ/

วชิาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้านสังคม) 
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2.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 2 : การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการการได้ทันที 

 

132434204000 งานจัดการศกึษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสงัคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจบการศึกษา 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศกึษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  ด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 612,100 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : กองบรกิารการศึกษา ผู้รับผดิชอบ : นางลกัขณา  เตชวงษ ์

  

หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เ ร่ืองแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตท่ีมี

คุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ  ซึ่งต้องมีการด าเนินการ

พัฒนาอาจารย์ท้ังด้านวิชาการ วิธีการสอน การวัดผลอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษา การประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปีนั้น เพื่อให้การบริหาร

จัดการ การเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว และมี

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การจัดท าสื่อการสอน เอกสารค าสอน ตลอดจนเอกสารการประเมินผล

การศึกษา ให้ครบถ้วนเพยีงพอและเหมาะสมกับนักศกึษา อันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร   จึงจ าเป็นต้องมกีารด าเนินการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวชิาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
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เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 4000 คน 

    

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

ร้อยละ 95  ของนักศึกษาลงทะเบียนรายวชิาศึกษาทั่วไป  ถูกต้องเป็นไปตามโครงสร้างท่ีหลักสตูรก าหนด 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

ด าเนนิการได้ตามเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30     กั กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน  

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 จัดซือ้วัสดุ  อุปกรณ์และค่าตอบแทนอาจารย์พเิศษ  เพื่อใช้

ในการจัดการเรียนการสอน 

            

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซือ้วัสดุ  อุปกรณ์และค่าตอบแทน

อาจารย์พเิศษเพื่อใชใ้นการจัดการเรียนการ

สอน 

2 ภาคเรียน 0.5 0.5 0.5 0.5 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กจิกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

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 จัดซือ้วัสดุ  อุปกรณ์และค่าตอบแทนอาจารย์พเิศษ

เพื่อใชใ้นการจัดการเรียนการสอน 

612,100     

 ค่าจัดซือ้วัสดุ  ค่าถ่ายเอกสาร 555,600 70,000 180,000 100,000 205,600 

 ค่าวิทยากร  อาจารย์พเิศษ 54,000 18,000   36,000  

 ค่าวิเคราะหข์้อมูล/เกบ็ข้อมูล  แบบสอบถาม 2,500 1,250      1,250  
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าตอบแทน  ใช้สอย  วัสดุ         

1. ค่าจัดซือ้วัสดุ  ค่าถ่ายเอกสาร 2 ภาคเรียน 1 ภาคเรียน 277,800 บาท 555,600  

2 ค่าวิทยากร  อาจารย์พเิศษ 6 วิชา 1       วิชา 9,000 บาท 54,000  

3 ค่าวิเคราะหข์้อมูล/เกบ็ข้อมูล  

แบบสอบถาม 

1

12 

 

ภาคเรียน 

1

1 

 

รายการ 

 

1,250 

 

บาท 

 

2,500 

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       612,100  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กจิกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

จัดการศึกษารายวชิาศึกษาท่ัวไป      54,000 555,600      612,100 

            

รวม       63,000 555,600       612,100 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

134434204001 จัดการรายวิชาศึกษา

ทั่วไป 

1010300 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 71,250 180,000 101,250 205,600 

134434204001 จัดการรายวิชาศึกษา

ทั่วไป 

1010300 2202 5102010200 ค่าตอบแทน 18,000  36,000  

รวมท้ังสิ้น 89,250 180,000 137,250 205,600 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มวีัสดุ เอกสารการสอน อุปกรณก์ารสอน เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 จ านวนนักศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียน จ านวน 4,000 คน 

1.2 ทุกรายวชิามสีื่อ เอกสารการสอนเพื่อใชใ้นการสอนและการทดสอบ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนหมวดวชิาศึกษาทั่วไป  

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การศกึษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชวีติและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4: สังคมและคุณภาพชวีติ 

 นโยบายย่อยท่ี 4.1: การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ   

พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายท่ี 1  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม  ท้องถิ่น

และประเทศชาต ิ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา  เพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1  เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม  ท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี : ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดท่ี 13 จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา (ด้านสังคม) 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องค์ประกอบท่ี  2 :การผลิตบัณฑิต 
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ตัวบ่งชี้  2.6 ระบบและกลไกลการจัดการเรียนการสอน 

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการการได้ทันที 

 

132434204100 โครงการส่งเสริมการบรหิารระบบการใหค้ าปรึกษาวิชาการ ระดับปรญิญาตรี 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสงัคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจบการศึกษา 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศกึษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ.  ด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 50,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : กองบรกิารการศึกษา ผู้รับผดิชอบ : นางลกัขณา  เตชวงษ ์

  

หลักการและเหตุผล 

จากผลการวจิัยของส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบวา่กระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วยการ

จัดการสอนของผู้สอนและความพร้อมในการเรียนของผู้เรียน  ระดับปริญญาตรีนั้น ผู้เรียนส่วนมากเป็นวัยรุ่นตอนปลาย

หรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น   มีอายุระหว่าง 16 -21 ปี  ซึ่งเป็นวัยท่ีมีความกระตอืรือร้นอยากรู้อยากเห็นแต่มีประสบการณ์ในการ

ด าเนินชีวิตน้อย  เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจึงมักมีปัญหาหลายประการท้ังปัญหาส่วนตัว  สังคมและปัญหาการ

เรียน  ซึ่งมีผลต่อสุขภาพจิตและสมาธิในการศึกษาน้อยลง  ท าให้ผลการเรียนของนักศึกษาจ านวนมากตกต่ า  นักศึกษา

จ านวนไม่น้อยต้องถูกคดัชื่อออก  ท าให้เกิดการสูญเสียทางการศึกษาเป็นอันมาก  ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาโดยท่ัวไปในทุก

ประเทLจึงจัดให้มีระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการเพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาของนักศึกษา  จึงจะช่วยให้นักศึกษามี

ความพร้อมในการศึกษา  และท าให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได้ผลดียิ่งขึ้น  ผลการวิจัยดังกล่าวได้ถูก

ถ่ายทอดและเสนอให้มหาวิทยาลัยน ามาใช้เพื่อพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีให้ได้ผลดี  ซึ่งจะท า

ให้ผลิตบัณฑิตมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการศึกษา  โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี  ซึ่งให้บริการนักศึกษาท้ังภาคปกติและภาค กศ.บป.  พบว่านักศึกษาท่ีมารับปริการขาดความ

กระตอืรือร้น  ขาดวินัยและต้องการได้รับค าปรึกษาและแนะน าปัญหาต่างๆ  จากอาจารย์ท่ีปรึกษา  ดังนั้นผลการวิจัยและ

สภาพปัญหาท่ีพบ  จึงขอเสนอโครงการส่งเสริมการบริหารระบบการให้ค าปรึกษาทางวิชาการระดับปริญญาตรี  เพื่อให้

ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการของมหาวิทยาลัยมปีระสิทธิภาพและส่งผลให้การผลิตบัณฑิตมคีุณสมบัตท่ีิพึงประสงค์ 
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วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสง่เสริมให้อาจารย์ท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัยมคีวามรู้  ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ี 

2. เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาน าระบบการให้ค าปรึกษาไปใชอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เข้ารับบรกิาร  2/150 รุ่น/คน 

1.2 กิจกรรมการให้บรกิาร 2    กิจกรรม 

    

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

 ความพงึพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการการให้บริการ 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

ด าเนนิการตามโครงการได้ตามก าหนดเวลา 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30     กั กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 การบรหิารระบบการให้ค าปรกึษาทางวิชาการระดับ

ปรญิญาตร ี

            

              

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 การบรหิารระบบการให้ค าปรกึษาทาง

วิชาการระดับปรญิญาตร ี

2 คร้ัง  1 1  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

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. 

 การบรหิารระบบการให้ค าปรกึษาทางวิชาการ

ระดับปรญิญาตร ี

50,000     

 - อาหารว่าง   3,750 3,750  

 - ค่าถ่ายเอกสาร   10,000 10,000  

 - ค่าวัสด ุ   11,250 11,250  

       

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าตอบแทน  ใช้สอย  วัสดุ         

 - อาหารว่าง 150 คน 2 มือ้ 25 บาท 7,500  

 - ค่าถ่ายเอกสาร 2 คร้ัง 1 คร้ังละ 10,000 บาท 20,000  

 - ค่าวัสด ุ 2 คร้ัง 1 คร้ังละ 11,250 บาท 22,500  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       50,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

การบริหารระบบการให้ค าปรึกษา     50,000      50,000 

รวม     50,000         50,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

134434204101 การบรหิารระบบการ

ให้ค าปรกึษาทาง

วิชาการ 

1010300 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  25,000 25,000  

รวมท้ังสิ้น  25,000 25,000  
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

อาจารย์ท่ีปรึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและน าระบบการให้ค าปรึกษาไปใชอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1) อาจารย์ท่ีปรึกษามีความรู้  ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี  รอ้ยละ 80 

2) อาจารย์ท่ีปรึกษาน าระบบการให้ค าปรึกษาไปใช ้ ร้อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

แบบสอบถามการด าเนนิโครงการบริการระบบการให้ค าปรึกษาทางวชิาการ  ระดับปริญญาตรี 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การศกึษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชวีติและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี 4.1: การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ   

พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายท่ี 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม  

ท้องถิ่นและประเทศชาติ  รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษา  เพื่อความเข้มแข็งด้านวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม  ท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบ           

ประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดท่ี 13  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้านสังคม) 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 
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ตัวบ่งช้ี  3.1 ระบบและกลไกลการให้ค าปรึกษาและบริการด้านขอ้มูลข่าวสาร 

3. ความพร้อมของโครงการ ด าเนินการการได้ทันที 

 

132434204200 โครงการราชภัฏอยุธยา CSR เพื่อการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสงัคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชีว้ัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจบการศึกษา 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศกึษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 368,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :  กองบรกิารการศึกษา ผู้รับผดิชอบ :ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม 

  

หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายและความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบ CSR  เพื่อการศึกษา   

ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมท้ังภาครัฐและเอกชน  ประกอบกับนโยบายมหาวิทยาลัยให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการ  

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ฯ และสนับสนุนความร่วมมือการให้บริการทางวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

เป็นท่ีพึ่งของท้องถิ่นและสังคม  เป็นต้นและในปีท่ีผ่านมาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได้รับทราบการให้

ความเห็นชอบและหลักองค์กรวิชาชีพให้การรับรอง ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีควรประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ อีกท้ังมีการ

ขยายโอกาสทางการศกึษาของมหาวทิยาลัยอื่นเข้ามายังพืน้ท่ีโดยรอบ ท าให้มีการแข่งขันสูง และมีช่องทางท่ีให้นักศึกษาใน

เขตพื้นท่ีรับผิดชอบได้เลือกเข้าศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการแนะน ามหาวิทยาลัย  โดยมุ่งเน้น

การด าเนินการในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ  Cooperated social responsibility ภายใต้โครงการ  CSR ARU ready  

ท่ีมุ่งเนน้การรับผิดชอบตอ่สังคมและน ากระบวนการพัฒนานักศกึษา การสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มาเป็นการผ่านกิจกรรม

นักศึกษา ได้แก่ ราชภัฏอยุธยาอาสาพาน้องติวและ ราชภัฏอาสาพัฒนาวิชาการฯลฯเพื่อเป็นการแนะน าหลักสูตรและเป็น

การเสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกลา่วอกีด้วย ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายข้างต้น

จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการและใชง้บประมาณเพ่ือด าเนนิการดังกล่าว  

เหตุ ในปีท่ีผ่านมหาวทิยาลัยยังไม่ได้ด าเนนิการเร่ือง CSR อย่างจรงิจัง จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้ โรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีท้ังสิ้น 29 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

มหาวทิยาลัยจะเนน้ไปท่ีโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสง่เสริมให้อาจารย์และบุคลากรในมหาวทิยาลัย  มคีวามรู้และความเขา้ใจในการกิจกรรม CSR 
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2. เพื่อสง่เสริมการสร้างเครอืขา่ยและความร่วมมอืโรงเรียนระดับมัธยมศกึษาในเขตจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียง 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียงมีโอกาสได้รับ

ความรู้และประสบการณ์  ในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนในมหาวทิยาลัย 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนโรงเรียนที่ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม 14 โรงเรียน 

1.2 จ านวนนักเรียน  นักศึกษา  ที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ 150   คน/คร้ัง 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ความร่วมมอืระหวา่งโรงเรียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้น 

2.2 นักเรียนระดับมัธยมศกึษาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และนักศกึษาในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนในมหาวทิยาลัยมคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ CSR มากขึน้ 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

ด าเนนิโครงการได้ตามเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 6 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30   มนีาคม 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 อบรมให้ความรู้  เร่ือง CSR (Cooperated social 

responsibility) 

            

2. โครงการ ราชภัฏอยุธยาอาสาพาน้องติว/ราชภัฏอาสา

พัฒนาวิชาการ 

            

3. แนะแนวการศึกษาเคลื่อนที ่             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. อบรมให้ความรู้  เร่ือง CSR (Cooperated social 

responsibility) 

2 คร้ัง 2    

2. 
โครงการ ราชภัฏอยุธยาอาสาพาน้องติว/ราชภัฏ

อาสาพัฒนาวิชาการ 
1 คร้ัง 

1    

3. แนะแนวการศึกษาเคลื่อนที ่ 6 คร้ัง 3 3   
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

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. อบรมให้ความรู้  เร่ือง CSR (Cooperated social 

responsibility) 

28,600 28,600    

2. 
โครงการ ราชภัฏอยุธยาอาสาพาน้องติว/ราชภัฏ

อาสาพัฒนาวิชาการ 

32,200 32,200    

3. แนะแนวการศึกษาเคลื่อนที ่ 307,200 146,300 160,900   

 รวมทั้งสิ้น 368,000 207,100 160,900   

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1. อบรมให้ความรู้  เรื่อง CSR 

(Cooperated social responsibility) 

        

 - ค่าวัสด ุ 2 คร้ัง   14,300 บาท 28,600  

2. โครงการ ราชภัฏอยุธยาอาสาพานอ้ง

ตวิ/ราชภัฏอาสาพัฒนาวิชาการ 

      32,200  

 - ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง   17,200   บาท 17,200  

 - ค่าอาหารว่าง 4 มือ้ๆละ   25 บาท 15,000  

3 แนะแนวการศึกษาเคลื่อนที่         

 - ค่าจา้งลงโฆษณาหนงัสือพมิพ์แนะน า

มหาวิทยาลัย 

พ า

1 

  

คร้ัง 
  

  

96,300 

 

 บาท 
96,300 

 

 - ค่าจา้งท าหนงัสั้นแนะน ามหาวิทยาลยั E

1 

  

คร้ัง 
  

 

81,700 

 

บาท 
81,700 

 

 - ค่าวัสด ุ   2      คร้ัง     50,000   บาท 100,000  

 - ค่าน้ ามัน/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าทางด่วน/ค่าที่

พัก 
  6      คร้ัง     29,200 

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       368,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ(จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือน

และ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและ

วัสดุ 

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1. อบรมให้ความรู้  เร่ือง CSR     28,600      28,600 

2. โครงการ ราชภัฏอยุธยอาสา

พาน้องติว/ราชภฏัอาสาพัฒนา

วชิาการ 

    32,200      32,200 

3.  แนะแนวการศึกษาเคลื่อนที ่     307,200      307,200 

รวม     368,000       

368,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

134434204201 อบรมให้ความรู้เร่ือง 

CSR 

1010300 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 28,600    

134434204202 ราชภัฏอยุธยาพาน้อง

ติว 

1010300 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 32,200    

134434204203 แนะแนวการศึกษา

เคลื่อนที ่

1010300 2202 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 146,300 160,900   

รวมท้ังสิ้น 207,100 160,900   
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม CSR มคีวามรู้และความเข้าใจเป็นอยา่งดี 

2. มโีรงเรียนเครอืขา่ยกับมหาวทิยาลัยอยา่งชัดเจน 

3. นักเรียนได้ความรู้และประสบการณ์จากการจัดกิจกรรม 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 สามารถจัดกจิกรรมและเสร็จตามก าหนดการ  

1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมคีวามรู้  ความพงึพอใจและปฏสิัมพันธ์ในกจิกรรม รอ้ยละ 85 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การศึกษา  คณุธรรม  จรยิธรรม  คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 

 นโยบายย่อยท่ี 4.1: การศึกษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ   

 พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม  

ท้องถิ่นและประเทศชาติ  รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษา  เพื่อความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1  เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม  ท้องถิ่นและ

ประเทศชาติฃ 

2.3. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)  

มติท่ีิ 4 : มิตดิ้านการพัฒนาสถาบัน 

ตัวช้ีวัดท่ี 11 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด 1) 
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2.4. ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 18.2 : ผลการช้ีน า  ปอ้งกัน  หรอืแกไ้ขปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2  ภายนอก

สถาบัน 

3. ความพร้อมของโครงการ ด าเนินการการได้ทันที 
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1010300 ส านักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศกึษา 

132434204300 งานส่งเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 80,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : กองพัฒนานกัศึกษา ผู้รับผดิชอบ : นางอรนุช  เจียมพงษ ์

  

หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษาระดับ

ปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อท าหน้าท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และ

ภาระหน้าท่ี     ในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย   และภูมิปัญญาสากล  เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่ความดี  

สร้างส านึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี

พื้นบ้าน  และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมท้ังศึกษา 

ส่งเสริม  สบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าร ิ    ทัง้นี้โดยค านึงถึงการมสี่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

และสังคม สอดคลอ้งกับนโยบายการบริหารและการจัดการศกึษา   ของรัฐ 

กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีท าหน้าท่ีในการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในด้านของการ

ให้บริการทางกายภาพ และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ของนักศึกษา และมีพันธกิจหลักในการส่งเสริม

ทางด้านการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาครบถ้วนท้ัง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ดังนั้น

สุขภาพท่ีดีเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาและร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ       ในขณะท่ีนักศึกษาท ากิจกรรมอยู่ภายในมหาวิทยาลัย  อาจเกิดการเจ็บป่วย หรือได้รับ

อุบัติเหตุ มหาลัยจึงควรจัดให้มีแพทย์และพยาบาลมาบริการให้ค าปรึกษา ตรวจรักษาเบื้องต้น มีสวัสดิการตรวจ

สุขภาพให้แก่นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีบุคลากรอยู่ประจ าในการอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่นักศึกษา และ

จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ ท้ังนี้ยังครอบคลุมไปถึงการ

ให้บริการด้านสุขภาพแก่คณาจารยแ์ละบุคลากรทุกฝ่ายของมหาวทิยาลัย เพื่อให้สามารถด าเนนิงานบรรลุตามภารกิจ

ของมหาวิทยาลัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพด้วยเชน่กัน 
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วัตถุประสงค์   

เพื่อส่งเสริมด้านการบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษา คณาจารย์และ

เจ้าหนา้ที่ของมหาวิทยาลัย 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 นักศึกษาภาคปกติ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้ารับบริการด้านการปฐมพยาบาลด้านสุขภาพ

และอนามัย 

1,200 คน 

1.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี 1,500 คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

มจี านวนนักศกึษาภาคปกต ิอาจารย ์เจ้าหนา้ที่ ได้รับความพงึพอใจรอ้ยละ 80 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนร้อยละ 95 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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 จ้างแพทย์และพยาบาล             

 -ด าเนินการจ้างแพทยแ์ละพยาบาล             

2 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์             

 -ด าเนินการจัดซือ้ยาและเวชภัณฑ ์             

 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 จ้างแพทย์และพยาบาล       

 -ด าเนินการจ้างแพทยแ์ละพยาบาล 9 คร้ัง 3 2 1 3 

2 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์       

 -ด าเนินการจัดซือ้ยาและเวชภัณฑ ์ 10 รายการ   10  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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 จ้างแพทย์และพยาบาล      

 -ด าเนินการจ้างแพทยแ์ละพยาบาล 63,140 20,500 14,760 6,560 21,320 

2 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์      

 -ด าเนินการจัดซือ้ยาและเวชภัณฑ ์ 16,860   16,860  

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จ้างแพทย์    และ

พยาบาล  

      63,140  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนแพทยแ์ละพยาบาล 9 คร้ัง ๆ ละ     63,140  

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดซื้อยาและ

เวชภัณฑ์ 

      16,860  

 -ยาและเวชภัณฑ ์       16,860  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       80,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

กิจกรรมหลักท่ี 1 จ้างแพทย์    

และพยาบาล  

   63,140       63,140 

กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดซื้อยา

และเวชภัณฑ์ 

    16,860      16,860 

รวม    63,140 16,860      80,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434204301 จ้างแพทยแ์ละ

พยาบาล  

1010400 2502 5102010200 ค่าตอบแทน 20,500 14,760 6,560 21,320 

132434204302 จัดซือ้ยาและเวชภัณฑ ์ 1010400 2502 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   16,860  

รวมท้ังสิ้น 20,500 14,760 23,420 21,320 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มกีารสง่เสริมการบริการด้านการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น บริการตรวจสุขภาพ อนามัยแกน่ักศกึษา คณาจารย์ 

และเจ้าหนา้ที่ของมหาวิทยาลัย 

 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เป้าหมายเชงิปริมาณ 

1) นักศกึษาภาคปกติ อาจารย ์เจ้าหนา้ที่ได้รับบริการ 1,200 คน 

2) นักศกึษาช้ันปีท่ี 1 เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าป ี1,500 คน 

1.2 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

นักศกึษาภาคปกติ อาจารย ์เจ้าหนา้ที่ ได้รับความพงึพอใจรอ้ยละ 80 

1.3 เป้าหมายเชงิเวลา 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนร้อยละ 95 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

3.2 ขอ้มูลจากรายช่ือผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี 4.4 ศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ              

พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายท่ี 3 : สนับสนุนร่วมมอืและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

เป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ท่ีสร้างความเขม้แข็งให้สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 3: ขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่น

และสังคม 
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2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ           

พ.ศ. 2556 (สงป.)  

ผลผลิตท่ี : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดท่ี : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี : จ านวนนกัศกึษาท่ีเข้าใหม ่

ตัวช้ีวัดท่ี : จ านวนนักศกึษาท่ีคงอยู ่

ผลผลิตท่ี : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 

ตัวช้ีวัดท่ี : ความพงึพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 2: มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 5: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

มติท่ีิ 3: มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6: ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

3. ความพร้อมของโครงการ ด าเนินการทันที 
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132434204400 งานบริการหอพักนักศกึษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 357,700  บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :กองพัฒนานกัศึกษา (หอพักอูท่อง) ผู้รับผดิชอบ :นางสาวกาญจนา จินตนา 

  

หลักการและเหตุผล 

กองพัฒนานักศึกษา  เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการจัดบริการให้แก่นักศกึษาอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี  ทางหอพัก

จึงได้จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  ให้แก่นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา   ท้ังการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและ

จัดบริการด้านกายภาพท่ีสง่เสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา หอพักนักศึกษาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ท่ีมหาวิทยาลัย

ได้จัดให้มกีารบริการทางด้านกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนได้

อย่างเต็มท่ี  และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  อีกท้ังยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาเป็นคนมีระเบียบ วินัย มีมนุษย์

สัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน  ดังนัน้หอพักจึงสมควรได้รับการดูแล  ปรับปรุง และพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี  มี

ความพร้อมท่ีจะให้บริการและอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี  ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด

ได้มีท่ีพักที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย   งานหอพักนักศกึษา จึงจ าเป็นต้องมบุีคลากรไวดู้แลอ านวยความสะดวก และ

รักษาความปลอดภัยยามฉุกเฉินท่ีนักศึกษาต้องการความช่วยเหลือ และมีบุคลากรไว้คอยรักษาความสะอาดของ

หอพักให้ถูกสุขอนามัย มีการจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ ์ที่พร้อมใช้  ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพดังเดิม 

และมีระบบการสื่อสารท่ีสามารถให้ผู้ปกครองหรือนักศกึษาตดิตอ่ประสานงานกับเจ้าหนา้ที่ท่ีดูแลหอพักได้หรือติดต่อ

ยามฉุกเฉินกับผู้ปกครองของนักศึกษา ท้ังนี้ นักศึกษา และผู้ปกครองของนักศึกษาท่ีเข้ามาพักอาศัยจะได้รับความ

ปลอดภัยและการบริการท่ีดีจากทางมหาวทิยาลัย 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนบริการและอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดได้มีท่ีพัก

ปลอดภัย 

2. เพื่อสนับสนุนบริการและอ านวยความสะดวกให้แกอ่าจารย์ เจ้าหนา้ที่ บุคคลท่ัวไปเข้าพักภายในหอพัก 
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เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนนักศึกษาที่เข้าพกัอาศัยในหอพักประจ าปีการศึกษา 2556 เทอม 

2/2555 

269 คน 

1.2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าพกัอาศัยในหอพักประจ าปีการศึกษา 2556 เทอม 

1/2556 

269 คน 

1.3 จ านวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าพกัอาศยัในหอพักนักศึกษา 16  คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 นักศกึษา มีความพงึพอใจในการบริการหอพักเพ่ิมขึน้ร้อยละ 80 

2.2 มจี านวนอาจารย์และเจา้หน้าท่ีมคีวามพงึพอใจในการให้บริการหอพักเพ่ิมขึน้ร้อยละ 80 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนร้อยละ 95 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 การให้บรกิาร             

 -รับสมัครนักศกึษาภาคปกตเิข้าพักอาศัยในหอพัก             

 -ให้บรกิารหอพักส าหรับนักศกึษาภาคปกติ             

 -ให้บรกิารส าหรับบคุคลภายนอก             

2 การบรหิารจัดการ             

 -ค่าตอบแทนล่วงเวลา              

 -ค่าจา้งเหมาบรกิาร             

 -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์             

 -ค่าใช้สอยและวัสด ุ             

 -ค่าสาธารณูปโภค             

 -ค่าครุภัณฑ ์             

 ท าเร่ืองขออนุญาตด าเนินงาน             

 ท าเร่ืองขออนุญาตซือ้จ้าง-เบิกจ่ายตามแบบพัสด ุ             

 ประเมินผลการด าเนินงาน             
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 การให้บรกิาร       

  -รับสมัครนักศกึษาภาคปกตเิข้าพักอาศัย

ในหอพัก 
2 คร้ัง 1  1 

 

 -ให้บรกิารหอพักส าหรับนักศกึษาภาค

ปกต ิ
9 เดือน 2 3 1 3 

 ให้บรกิารหอพักส าหรับบุคคลภายนอก 4 คร้ัง 1  2  

2 การจัดการบริหารหอพัก       

 -ค่าจา้งเหมาและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 12 เดือน  6 3 3 

 -ค่าวัสดุ  50 รายการ 10 20 10 10 

 -ค่าโทรศัพท ์ 9 เดือน  3 3 3 

3 ค่าครุภัณฑ ์ 2 รายการ  2   

        

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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 การให้บรกิาร - - - - - 

2 การจัดการบริหารหอพัก 357,700     

 -ค่าตอบแทนล่วงเวลา  20,000 20,000 20,000 20,000 

 -ค่าใช้สอยและวัสด ุ   203,800 24,400  

 -ค่าบริการโทรศัพท ์  300 700 700 300 

 -ค่าครุภัณฑ์ 2 รายการ   47,500   

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 การให้บริการ         

2 การจัดการบริหารหอพัก         

 งบด าเนินการ         

2.1 ค่าตอบแทน       80,000  

 -ค่าตอบแทนล่วงเวลาวันเสาร์-อาทิตย์ 5 คน 12 เดือน   80,000  

2.2 ค่าใช้สอยและวัสด ุ       228,200  

 -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์       9,000  

 -ค่าจา้งเหมาบรกิาร       173,800  

 -ค่าวัสดสุ านักงาน/งานบ้าน/งานสวน       33,400  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 -ค่าวัสดุไฟฟ้า/ประปา       10,000  

2.3 ค่าสาธารณูปโภค       2,000  

 -ค่าบริการโทรศัพท ์       2,000  

2.4 ค่าครุภัณฑ์ 2 รายการ       47,500  

 -เคร่ืองตัดหญ้า       33,000  

 -โทรทัศน์       14,500  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       357,700  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือน

และค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

การจัดการบริหารหอพัก    80,000 228,200 2,000 47,500    357,700 

รวม    80,000       357,700 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434204401 การจัดการบรหิาร

หอพัก 

1010400 2502 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  203,800 24,400  

132434204401 การจัดการบรหิาร

หอพัก 

1010400 2502 5102010200 ค่าตอบแทน 20,000 20,000 20,000 20,000 

132434204401 การจัดการบรหิาร

หอพัก 

1010400 2102 5102030200 ค่าสาธารณูปโภค 300 700 700 300 

132434204401 การจัดการบรหิาร

หอพัก 

1010400 2603 8331003300 เคร่ืองตัดหญ้า  33,000   

132434204401 การจัดการบรหิาร

หอพัก 

1010400 2603 8322011100 โทรทัศน์  14,500   

รวมท้ังสิ้น 20,300 272,000 45,100 20,300 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. มกีารสนับสนุนการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกให้แกน่ักศกึษาท่ีมีภูมลิ าเนาอยู่ต่างจังหวัดได้มีท่ีพัก

ปลอดภัย 

2. มกีารสนับสนุนการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกให้แกอ่าจารย์ เจ้าหนา้ที่ บุคคลท่ัวไปเข้าพักภายใน

หอพัก 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เป้าหมายเชงิปริมาณ 

1) จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าพักอาศัยในหอพักประจ าปกีารศึกษา 2556 เทอม 2/2555  269 คน 

2) จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าพักอาศัยในหอพักประจ าปกีารศึกษา 2556 เทอม 1/2556 269 คน 

3) จ านวนอาจารย ์เจ้าหนา้ที่เข้าพักอาศัยในหอพักนักศกึษา 16 คน 

1.2 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

นักศกึษา มีความพงึพอใจในการบริการหอพักเพ่ิมขึน้ร้อยละ 80 %  

1.3 เป้าหมายเชงิเวลา 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนร้อยละ 95 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูลโดยการใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการในหอพักประจ าปี

การศึกษา 2556 เทอม 2/2555 

3.2 การส ารวจข้อมูลโดยการใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการในหอพักประจ าปี

การศึกษา 2556 เทอม 1/2556 

3.3 การส ารวจข้อมูลโดยการใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการในหอพัก 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชวีติ 

 นโยบายย่อยท่ี. 4.1: นโยบายการศกึษา          

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 
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นโบยายท่ี 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของ

สังคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนาความ

เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ท่ี 9 : เสริมสร้างสุขภาวะทัง้ 4 ด้าน กาย จิต สังคมและปัญญา  

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดท่ี : จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าใหม ่

ตัวช้ีวัดท่ี : จ านวนนักศกึษาท่ีคงอยู ่

ผลผลิตท่ี : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 

ตัวช้ีวัดท่ี : ความพงึพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ2 : มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

มติท่ีิ3 : มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี6 : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

3. ความพร้อมของโครงการ ด าเนินการทันที 



345 

  

รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 

ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1 เคร่ืองตัดหญ้ารถเขน็ 2 เคร่ือง 16,500  33,000 มาตราฐานฯ 

 (เคร่ืองยนต์)    เคร่ืองยนต์ 4 จังหวะ  5.5 แรงม้า   มีพัดลม  

     ดูดอากาศ ตัวรถเป็นเหลก็ มีกล่องเกบ็หญ้า 

     ค าชี้แจงฯ 

     -ใชส้ าหรับตัดหญ้าภายในหอพกันักศึกษา เนื่อง 

     จากพืน้ที่บริเวณหอพักมีพื้นที่รับผดิชอบมากขึน้ 

2 โทรทัศน์ LCD 32 นิว้ 1 เคร่ือง 14,500 14,500 มาตราฐานฯ                                                                      

     -จอภาพความละเอยีดภาพระดับ 1366x768 จุด 

     -เทคโนโลย ีHyperRcal Enginc 

     -รองรับระบบเสียงแบบ Dolby Plus/Dolby Piuse 

     -ล าโพงพลงัเสียงรวม  

     ค าชี้แจงฯ 

     เป็นครุภัณฑ์เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็น 

     สวัสดิการแก่นักศึกษาที่พกอาศัยภายในหอพัก 

     นักศึกษา 

รวม 47,500  
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132434204500 งานพัฒนากจิการนักศกึษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน,งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 200,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : กองพัฒนานกัศึกษา ผู้รับผดิชอบ : นางสารภี พูลศิริ 

  

หลักการและเหตุผล 

กองพัฒนานักศึกษา   เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา   จัดบริการสวัสดิการและสิ่ง

อ านวยความสะดวก ให้แกน่กัศกึษา  จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และจัดกิจกรรม กีฬา และนันทนาการให้

นักศึกษาได้มีส่วนร่วมเพื่อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  และตามวิสัยทัศน ์

ของกองพัฒนานักศึกษา ท่ีว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะต้องเป็นคนเก่ง  คนดี และมี

บุคลิกภาพดี  เป็นท่ียอมรับของสังคม  อีกท้ังยังรวมถึงการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับนักศึกษา 

ท้ังภาคปกต ิและนักศึกษาภาค กศ.บป. ได้เข้ามาใชบ้ริการตามความต้องการอย่างเพียงพอ  ดังนั้นงานพัฒนากิจการ

นักศึกษา จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีศักยภาพ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ

ต่างๆ นอกจาก การศึกษาเล่าเรียน และกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดให้แก่นักศึกษาแล้ว  

และสิ่งส าคัญที่จะท าการขับเคลื่อนสง่ผลการด าเนนิงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ก็คือบุคลากรภายในกอง

พัฒนานักศึกษา ซึ่งจะต้องได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ในงานกิจการนักศึกษาและน าความรู้มาพัฒนางานกิจการ

นักศกึษาให้มปีระสิทธิภาพและการตดิตอ่สื่อสารประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้สะดวกและรวดเร็ว  

และเพื่อให้งานบริการและสวัสดกิารแก่นักศกึษาซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของงานกจิการนักศกึษาสามารถอ านวยความ

สะดวกให้แก่นักศึกษาอย่างครบถ้วนจึงควรเตรียมความพร้อมในการจัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้พร้อมต่อการ

ให้บริการแก่นักศึกษา  ทางกองพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการจัดหาเคร่ืองท าน้ าเย็นไว้บริการน้ าดื่ม  ท่ีสะอาดและมี

คุณภาพส าหรับบริการนักศึกษา    อีกท้ังยังต้องการเคร่ืองปรับอากาศส าหรับติดตั้งในห้องประชุมขององค์การ

นักศกึษาเพื่อสนับสนุนงานบริการนักศกึษาให้มสีิ่งอ านวยความสะดวกรองรับจ านวนนักศกึษาท่ีจะเพ่ิมขึน้ในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อสง่เสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้และทักษะ และสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางใน

การพัฒนางานได้ 
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เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาที่เข้าใช้บริการ 900 คน 

1.2 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ที่เข้าใช้บริการ 1,500 คน 

1.3 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เข้าใช้บริการ 2,000 คน 

1.4 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  200 คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

นักศกึษา อาจารย ์เจา้หน้าท่ี และศษิยเ์ก่ามีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใชจ้่ายงบประมาณรอ้ยละ 95 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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 พัฒนางานกิจการนักศกึษา             

1.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน             

 -ด าเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน             

1.2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน             

 -ด าเนินการจัดซือ้วัสดุส านกังาน             

 -ถ่ายเอกสาร             

1.3 เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค             

 -ขออนุมัติเบกิจ่ายค่าสาธารณูปโภค             

1.4 จัดซื้อครุภัณฑ์             

 -ด าเนินการจัดซือ้เคร่ืองท าน้ าเย็น 2 หัวก๊อก      น้ า

ร้อน 1 หัวก๊อก 
            

 -ด าเนินการจัดซือ้เคร่ืองปรับอากาศ 13000 BTU             

2. งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรูข้องบุคลากร             

 -ท าเร่ืองขออนุมัตแิละเบิกจ่ายการเดนิทางไปราชการ 

ศึกษาดูงาน อบรม ประชุม สัมมนา ของอาจารย์และ

เจ้าหน้าที่กองพัฒนานกัศึกษา 
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แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 พัฒนางานกิจการนักศกึษา       

1.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน       

 -ด าเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 2 คร้ัง  1 1  

1.2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน       

 -ด าเนินการจัดซือ้วัสดุส านกังาน     2 คร้ัง 1 1   

 -ถ่ายเอกสาร 3 คร้ัง  1 1 1 

1.3 เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค       

 -ขออนุมัติเบกิจ่ายค่าสาธารณูปโภค 12 คร้ัง 3 3 3 3 

1.4 จัดซื้อครุภัณฑ์       

 -ด าเนินการจัดซือ้เคร่ืองท าน้ าเย็น      2 

หัวก๊อก น้ าร้อน 1 หัวก๊อก 

1 เคร่ือง  1   

 -ด าเนินการจัดซือ้เคร่ืองปรับอากาศ 

13000 BTU 

1 เคร่ือง  1   

2. งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรูข้อง

บุคลากร 

      

 -ท าเร่ืองขออนุมัตแิละเบิกจ่ายการ

เดินทางไปราชการ ศึกษาดูงาน อบรม 

ประชุม สัมมนา ของอาจารย์และ

เจ้าหน้าที่กองพัฒนานกัศึกษา 

30 คร้ัง 5 10 10 5 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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 พัฒนางานกิจการนักศกึษา      

1.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน      

 -ด าเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 20,000  10,000 10,000  

1.2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน      

 -ด าเนินการจัดซือ้วัสดุส านกังาน       34,000 17,000 17,000   

 -ค่าถ่ายเอกสาร 15,000  5,000 5,000 5,000 

1.3 เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค      

 -ขออนุมัติเบกิจ่ายค่าสาธารณูปโภค 15,000 3,700 3,800 3,800 3,700 

1.4 จัดซื้อครุภัณฑ์      

 -ด าเนินการจัดซือ้เคร่ืองท าน้ าเย็น         2 

หัวก๊อก น้ าร้อน 1 หัวก๊อก 
23,000  23,000   

 -ด าเนินการจัดซือ้เคร่ืองปรับอากาศ 13000 

BTU 
23,000  23,000   



349 

  

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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. 

2. งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรูข้อง

บุคลากร 
     

 -ท าเร่ืองขออนุมัตแิละเบิกจ่ายการเดนิทางไป

ราชการ ศึกษาดูงาน อบรม ประชุม สัมมนา 

ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่กองพัฒนา

นักศึกษา 

70,000 15,000 20,000 20,000 15,000 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนางานกิจการ

นักศกึษา 

      130,000  

 ค่าใช้สอย         

1.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์       20,000  

 ค่าวัสดุ         

1.2 วัสดุส านักงาน             34,000  

1.3 ค่าถ่ายเอกสาร       15,000  

 ค่าสาธารณูปโภค         

1.4 -ค่าโทรศัพท ์       15,000  

 ค่าครุภัณฑ์         

1.5 เคร่ืองท าน้ าเย็น 2 หัวก๊อก      น้ า

ร้อน 1 หัวก๊อก 

  1 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท 23,000  

1.6 เคร่ืองปรับอากาศ 13000 BTU   1 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท 23,000  

2. งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

ของบุคลากร 

      70,000  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง อาจารย์ เจ้าหน้าที ่       20,000  

 -ค่าที่พกั อาจารย์ เจ้าหน้าที ่       20,000  

 -ค่าน้ ามนั/ค่าบ ารุงรถ/          ค่า

ทางด่วน 

      25,000  

 -ค่าลงทะเบียนเขา้ร่วมการอบรม       5,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       200,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่าย

อื่น 

รวม 
เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

กิจกรรมหลักท่ี 1       

พัฒนางานกิจการนักศกึษา 

    69,000 15,000 46,000    130,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2 งาน

ส่งเสริมและพัฒนาการ

เรียนรู้ของบุคลากร 

    70,000      70,000 

รวม     139,000 15,000 46,000    200,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434204501 พัฒนางานกิจการ

นักศึกษา 

1010400 2502 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 17,000 32,000 15,000 5,000 

132434204501 พัฒนางานกิจการ

นักศึกษา 

1010400 2502 5102030200 ค่าสาธารณูปโภค 3,700 3,800 3,800 3,700 

132434204501 พัฒนางานกิจการ

นักศึกษา 

1010400 2603 8331017100 เคร่ืองท าน้ าเย็น  23,000   

132434204501 พัฒนางานกิจการ

นักศึกษา 

 

 

1010400 2603 8320021600 เคร่ืองปรับอากาศ 13000BTU  23,000   
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434204502 งานส่งเสรมิและ

พัฒนาการเรียนรู้ของ

บุคลากร 

1010400 2502 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 15,000 20,000 20,000 15,000 

รวมท้ังสิ้น 35,700 101,800 38,800 28,700 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. สนับสนุนการตดิตอ่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่าง

มปีระสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้และทักษะ และสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนางานได้ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เป้าหมายเชงิปริมาณ 

1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับบริการ 900 คน 

2) จ านวนนักศกึษาเข้าใหม่ท่ีเข้ารับบริการ 1,500 คน 

3) จ านวนนักศกึษาท่ีคงอยูเ่ข้ารับบริการ 2,000 คน 

4) คณาจารย์ เจ้าหนา้ที่ เขา้รับบริการ 200 คน 

1.2 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

นักศกึษา อาจารย ์เจา้หน้าท่ีและศษิยเ์ก่าได้รับความพงึพอใจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 80 

1.3 เป้าหมายเชงิเวลา 

ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการใชจ้า่ยร้อยละ 95 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ดี 

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

การส ารวจข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี 4.1 การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายท่ี 4 : ร่วมมอืและส่งเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากร

ทางการศกึษาตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพและตรงตามความตอ้งการของสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ท่ีสร้างความเขม้แข็งให้สังคม 
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กลยุทธ์ท่ี 5: ขยายการพัฒนาศักยภาพครู ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศกึษาตามเกณฑ์

มาตรฐานวชิาชีพและตรงตามความตอ้งการของสังคม 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดท่ี : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี : จ านวนนักศกึษาเข้าใหม ่

ตัวช้ีวัดท่ี : จ านวนนักศกึษาท่ีคงอยู ่

ผลผลิตท่ี : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 

ตัวช้ีวัดท่ี : ความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

ตัวช้ีวดัท่ี : ความพงึพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ  

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 2: มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 5: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

มติท่ีิ 3: มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6: ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

3. ความพร้อมของโครงการ ด าเนินการทันที 
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รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 

 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1 จัดซือ้เคร่ืองท าน้ าเย็น 2 หัวก๊อก น้ า

ร้อน 1 หัวก๊อก 

1 เคร่ือง 23,000 23,000 มาตราฐานฯ 

     -ถังบรรจุน้ าร้อนไม่น้อยกว่า 4 ลิตร น้ า

เย็น ไม่น้อยกว่า5 ลิตร 

     -ระบบน้ าร้อนและน้ าเย็นไม่น้อยกว่า 1 

หัวก๊อก  

     -ก าลงัไฟ น้ าเย็นไม่นอ้ยกว่า 100 W น้ า

ร้อนไม่น้อยกว่า 600 W 

     -วัสดุท าจากสเตนเลสแท ้

     -ตัวเคร่ืองภายนอกท าจากโลหะเคลอืบ

เงา 

     ค าชี้แจงฯ 

     ส าหรับใช้บริการนักศึกษาและผูม้าตดิต่อ

ขอรับบริการ 

2 เคร่ืองปรบัอากาศ 1 เคร่ือง 23,000 23,000 มาตราฐานฯ 

     ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 BTU 

     ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

     รีโมทไร้สายตัวเลขแบบดิจิตอล 

     ได้รับมาตรฐาน มอก. 

     ค าชี้แจงฯ 

     ส าหรับติดตั้งห้องประชุมองค์การ

นักศึกษาในการจัดประชมุ วางแผน การ

ด าเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา  

รวม 46,000  
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132434204600 งานพธิีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าป ีพ.ศ. 2556  

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 350,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :กองพัฒนานกัศึกษา ผู้รับผดิชอบ :ส านักงานอธิการบด ี

  

หลักการและเหตุผล 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาซึ่งมีท้ังนักศึกษา 

ภาคปกติและนักศึกษาภาค กศ.บป.  และในแต่ละปีการศึกษาจะมีจ านวนบัณฑิตและมหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา

จากหลายสาขาท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ท้ังนี้ ส าหรับในปี พ.ศ. 2556 บัณฑิตและมหาบัณฑิต ท่ีส าเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีจ านวนท้ังสิ้น  900 คน แบ่งเป็น บัณฑิต(ระดับปริญญาตรี) 

จ านวน 800 คน       และมหาบัณฑติ (ระดับปริญญาโท) จ านวน 100  คน 

ในปีการศึกษา 2554-2555  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร  เสด็จแทนพระองค์ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตผู้ส าเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและวทิยาลัยพลศึกษาในโครงการสมทบ เขตภาคกลางประจ าปีการศึกษา 2554-

2555  ในช่วงก าหนดการท่ีทางส านักพระราชวังก าหนด ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร  ให้กับบัณฑิตท่ี

ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้การด าเนนิการจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมและงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร  ในปี พ.ศ. 2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอด าเนินงานตาม

โครงการงานพธีิพระราชทานปริญญาบัตร 

 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนการด าเนนิการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิต และมหาบัณฑติ 

2. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้บัณฑิต และมหาบัณฑติได้เข้าร่วมงานพธีิรับพระราชทานปริญญาบัตร 

3. เพื่อสง่เสริมการปฏบัิตหินา้ที่ในฝ่ายพธีิการงานพธีิพระราชทานปริญญาบัตร 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี 700 คน 

1.2 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท    100 คน 
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2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตรเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรร้อยละ 80 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอ้ยละ 95 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 6 เดอืน วันท่ีเร่ิมตน้:  1  เมษายน 2556   วันท่ีสิ้นสุด: 30   กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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 กิจกรรมการฝกึซ้อมย่อย ฝกึซ้อมรวม และฝกึซ้อม

ใหญ่ 

            

 -ประชุมวางแผนการด าเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ ์             

 -ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมบัณฑิต             

 -ประเมินผลการด าเนินงาน             

2 งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร             

 -ประชุมวางแผนการด าเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ ์             

 -ด าเนินการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร             

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 การฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อม

ใหญ่ 

3 วัน    3 

2 งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 1 วัน    1 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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 การฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อม

ใหญ่ 
252,500 

   
252,500 

2 งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 97,500    97,500 
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมหลักท่ี  1  การฝกึซ้อม

ย่อย ฝกึซ้อมรวม และฝกึซ้อม

ใหญ่ 

      252,500  

1.1 ค่าตอบแทน        18,000  

 -ค่าตอบแทนนักศกึษาต้นแบบ 3 วัน ๆ ละ 60 คน ๆ ละ 100 บาท 18,000  

1.2 ค่าใช้สอย       101,000  

 -ค่าดอกไมต้กแต่งหอประชุม,

ภายใน, ภายนอกมหาวิยาลัย 

      60,000  

 -ค่าจัดท าแบบส ารวจบัณฑิต       3,000  

 -ค่าตัดชดุครุยประจ าต าแหน่ง 38 คน ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท 38,000  

1.3 ค่าวัสดุ       133,500  

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์       30,000  

 -ค่าวัสดปุระชาสัมพันธ ์       10,000  

 -ค่าถ่ายเอกสาร       13,500  

 -ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ภายใน

มหาวิทยาลัยและหน้ามหาวิทยาลัย 

      30,000  

 -ค่าวัสดุตกแตง่สถานที่ภายใน

มหาวิทยาลัย 

      30,000  

 -ค่าคูม่ือฝึกซ้อมบัณฑิต 1,000 เล่มๆ ละ   20 บาท 20,000  

2 กิจกรรมหลักท่ี 2  งานพิธี         

รับพระราชทานปริญญาบัตร 

      97,500  

2.1 ค่าใช้สอย         

 -ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร 20 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 270 บาท 5,400  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 200 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท 48,000  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที ่ 30 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท 7,200  

 -ค่าเช่ารถบสั  1 วัน ๆ ละ 2  คัน ๆ ละ 8,000 บาท 16,000   

 -ค่าน้ ามนัรถบัส 1 วัน ๆ ละ 2 คัน ๆ ละ 4,000 บาท 8,000  

 -ค่าน้ ามนัรถตู ้ 1 วัน ๆ ละ 7 คัน ๆ ละ 1,200 บาท 8,400  

 -ค่าทางด่วนรถบัส 1 วัน ๆ ละ 2 คัน ๆ ละ 500 บาท 1,000  

 -ค่าทางด่วนรถตู ้ 1 วัน ๆ ละ 7 คัน ๆ ละ 500 บาท 3,500  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       350,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

กิจกรรมหลักที่   1  การ

ฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมรวม 

และฝึกซ้อมใหญ่ 

   18,000 234,500      252,500 

กิจกรรมหลักที่ 2  งานพิธี       

รับพระราชทานปริญญาบัตร 

    97,500      97,500 

รวม    18,000 332,000      350,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434204601 การฝึกซ้อมย่อย 

ฝึกซ้อมรวม และ

ฝึกซ้อมใหญ ่

1010400 2502 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ

      

234,500 

132434204601   1010400 2502 5102010200 ค่าตอบแทน       18,000 

132434204602 งานพิธีรับ

พระราชทานปริญญา

บัตร 

1010400 2502 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ

      

97,500 

รวมท้ังสิ้น    350,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. สนับสนุนการด าเนนิการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิต  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าร่วมงานพธีิรับพระราชทานปริญญาบัตร 

3. ส่งเสริมการปฏบัิตหินา้ที่ในฝ่ายพธีิการงานพธีิพระราชทานปริญญาบัตร 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เป้าหมายเชงิปริมาณ 

1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 700 คน 

2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  100 คน 

1.2 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตรเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ร้อยละ 80 

1.3 เป้าหมายเชงิเวลา 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใชจ้่ายงบประมาณรอ้ยละ 95 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบประเมินผลความพงึพอใจในการจดังานฝึกซ้อมรับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 

 นโยบายย่อยท่ี 4.1 การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายท่ี 4 : ร่วมมอืและส่งเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากร

ทางการศกึษาตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพและตรงตามความตอ้งการของสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ท่ีสร้างความเขม้แข็งให้สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 5: ขยายการพัฒนาศักยภาพครู ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศกึษาตามเกณฑ์

มาตรฐานวชิาชีพและตรงตามความตอ้งการของสังคม 
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2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดท่ี : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 3: มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6: ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

3. ความพร้อมของโครงการ ด าเนินการทันที 
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132434204700 งานใหค้ าปรกึษาและบริการดา้นข้อมูลข่าวสาร 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 150,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : กองพัฒนานกัศึกษา ผู้รับผดิชอบ : นางสาววรรณนภา  เรง่พืช 

  

หลักการและเหตุผล 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลเอาใจใส่

นักศึกษา    ซึ่งอยู่ในช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ อาจเกิดความขัดแย้งและความสับสนในการ

ตัดสนิใจ บุคลกิภาพ      การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ การปรับตัวจากบ้านและครอบครัวสู่การใช้ชีวิตล าพังในหอพัก 

การปรับตัวในการคบเพื่อนใหม่ เพื่อนเพศเดียวกันและต่างเพศ ตลอดจนความวิตกกังวลในการหางานท าก่อนจบ

การศึกษา การเตรียมความพร้อมให้กับผู้จะเขา้สู่ตลาดแรงงานในอนาคตเป็นสิ่งจ าเป็นอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษาได้รู้จัก

ตนเอง มคีวามรู้ ความสามารถในการตัดสนิใจเลอืกศึกษาต่อหรือประกอบอาชพีท่ีตรงกับความถนัด ทักษะความสามารถ

และบุคลิกภาพของตนเอง ท าให้นักศกึษามคีวามสุขในการเรียนและการท างาน สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในอาชีพ

อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมถึงการบริการด้านข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น 

ทุนการศึกษา การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอก

สถาบันท่ีจ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์     ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและ

ศษิยเ์ก่าในรูปแบบตา่งๆ อกีทัง้ยังมีการส่งเสริมบทบาทให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ดูแลช่วยเหลือนักศกึษา ให้ค าปรึกษาและ

ข้อชี้แนะให้กับนักศกึษาได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดบริการแนะแนวและให้

ค าปรึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลอืและแนะแนวทางในการลดความวติกกังวล เข้าใจ และตระหนักรูใ้นตนเอง สามารถเข้าใจ

ปัญหาและ  หาทางออกได้อยา่งเหมาะสม เพื่อนักศึกษาจะประสบความส าเร็จเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

และมีคุณภาพเป็นปัญญาของแผ่นดนิได้อยา่งสมบูรณ์ 

วัตถุประสงค์   

1. ส่งเสริมอาจารย์ให้ได้รับรู้บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาและสามารถให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือนักศึกษา

ได้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

2. ส่งเสริมในด้านบริการการให้ค าปรึกษาท้ังด้านการศึกษา อาชีพ และปัญหาส่วนตัวรวมถึงได้รับบริการข้อมูล

ข่าวสารด้านวิชาการ วิชาชพีท่ีเป็นประโยชน์ ให้แกน่ักศกึษา 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและศิษย์เก่าให้มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ และฝึก

ประสบการณ์ทางวิชาชพีในด้านท่ีตนเองถนัด 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนนักศกึษาให้ได้รับความรู้และแนวทางในการตัดสนิใจศกึษาตอ่ หรือเลอืกท่ีจะไปประกอบ

อาชีพหลังจากส าเร็จการศึกษา 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนนักศกึษาและศิษยเ์ก่ามีโอกาสได้รับการฝึกอบรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะทางด้าน

วชิาการอยา่งเหมาะสม 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1.1 นักศึกษาได้รับบริการการให้ค าปรกึษา 100 คน 

1.2 นักศึกษาและศิษยเ์ก่าได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 100 คน 

1.3 นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 500 คน 

1.4 นักศึกษาและศิษยเ์ก่าได้รับการฝึกอบรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ 50 คน 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 นักศกึษาได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการจัดอบรมไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 80 

2.2 นักศกึษาท่ีได้เข้ารับการอบรมมคีวามพงึพอใจไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 80 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนร้อยละ 95 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทาง

วชิาชีพแก่นักศกึษาและศิษย์เก่า 

            

 - วางแผนการด าเนินงาน             

 - ประชาสัมพันธข์้อมูลขา่วสาร             

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม             

 - ติดตามประเมนิผล             

2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศกึษา             

 - วางแผนการด าเนินงาน             

 - ประชาสัมพันธข์้อมูลขา่วสาร             

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม             

 - ติดตามประเมนิผล             

3. กิจกรรมสร้างเครือข่ายการบริการให้ค าปรึกษา             

 - วางแผนการด าเนินงาน             
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ล าดับ ขั้นตอน / 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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 - ประชาสัมพันธข์้อมูลขา่วสาร             

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม             

 - ติดตามประเมนิผล             

4. กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการแก่

นักศกึษาและศิษย์เก่า 

            

 - วางแผนการด าเนินงาน             

 - ประชาสัมพันธข์้อมูลขา่วสาร             

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม             

 - ติดตามประเมนิผล             

แผนการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์

ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

1 คร้ัง  1   

2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1 คร้ัง  1   

3. กิจกรรมสร้างเครือข่ายการบริการให้

ค าปรกึษา 

1 คร้ัง   1  

4. กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ

แก่นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

1 คร้ัง    1 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังสิ้น

(บาท) 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทาง

วิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

85,500  85,500   

2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 23,800  23,800   

3. กิจกรรมส ร้าง เค รือข่ ายการบ ริการให้

ค าปรกึษา 

10,800   10,800  

4. กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการแก่

นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

29,900    29,900 
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1. กิจกรรมหลักท่ี 1  

กิ จ กร รมพัฒน าค ว าม รู้ แ ล ะ

ประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา

และศษิย์เก่า 

      85,500  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คนๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 72,000  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าติดตามประเมินผล         500  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าปูายประชาสัมพนัธ ์       6,000  

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์       7,000  

2. กิจกรรมหลักท่ี 2  

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศกึษา 

      23,800  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 4,800  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าติดตามประเมินผล       1,000  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์       9,000  

 - ค่าปูายประชาสัมพนัธ ์       4,000  

 - ค่าถ่ายเอกสาร       5,000  

3. กิจกรรมหลักท่ี 3 

กิจกรรมสร้ า ง เครื อข่ ายการ

บริการให้ค าปรึกษา 

      10,800  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 4,800  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าติดตามประเมินผล         500  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์       3,000  

 - ค่าถ่ายเอกสาร       2,500  

4. กิจกรรมหลักท่ี 4 

กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทาง

วชิาการแก่นักศกึษาและศิษย์เก่า 

      29,900  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 14,400  
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 50 คนๆ ละ 4 มือ้ๆ ละ 25 บาท 5,000  

 - ค่าติดตามประเมินผล         500  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าปูายประชาสัมพนัธ ์       4,000  

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์       4,000  

 - ค่าถ่ายเอกสาร       2,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       150,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1. กิจกรรมพัฒนาความรู้และ

ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่

นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

   72,000 13,500      85,500 

2 .  กิ จ ก ร รมปั จ ฉิ ม นิ เ ท ศ

นักศึกษา 

   4,800 19,000      23,800 

3. กิจกรรมสรา้งเครือข่ายการ

บรกิารให้ค าปรกึษา 

   4,800 6,000      10,800 

4 . กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า

ประสบการณ์ทางวิชาการแก่

นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

   14,400 15,500      29,900 

รวม    96,000 54,000      150,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434204701 พัฒนาความรู้และ

ประสบการณ์ทาง

วิชาชีพแก่นกัศึกษา

และศิษยเ์ก่า 

1010400 2502 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  13,500   

132434204701   1010400   5102010200 ค่าตอบแทน  72,000   

132434204702 ปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา 1010400 2502 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  19,000   
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434204702   1010400   5102010200 ค่าตอบแทน  4,800   

132434204703 สรา้งเครือข่ายการ

บรกิารให้ค าปรกึษา 

1010400 2502 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   6,000  

132434204703   1010400   5102010200 ค่าตอบแทน   4,800  

132434204704 พัฒนาประสบการณ์

ทางวิชาการแก่

นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

1010400 2502 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ    15,500 

132434204704   1010400   5102010200 ค่าตอบแทน    14,400 

รวมท้ังสิ้น  109,300 10,800 29,900 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. มกีารสง่เสริมอาจารย์ให้ได้รับรู้บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาและสามารถให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ

นักศกึษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2. มีการส่งเสริมในด้านบริการการให้ค าปรึกษาท้ังด้านการศึกษา อาชีพ และปัญหาส่วนตัวรวมถึงได้รับ

บริการขอ้มูลข่าวสารด้านวิชาการ วิชาชพีท่ีเป็นประโยชน์ ให้แกน่ักศกึษา 

3. มกีารสง่เสริมและสนับสนุนนักศกึษาและศิษยเ์ก่าให้มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้ และฝึก

ประสบการณ์ทางวิชาชพีในด้านท่ีตนเองถนัด 

4. มกีารสง่เสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้ได้รับความรู้และแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อ หรือเลือกท่ีจะ

ไปประกอบอาชีพหลังจากส าเร็จการศึกษา 

5. มกีารสง่เสริมและสนับสนุนนักศกึษาและศิษยเ์ก่ามีโอกาสได้รับการฝึกอบรม ความรู ้ความสามารถทักษะ

ทาง  ด้านวชิาการอยา่งเหมาะสม 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เชงิปริมาณ 

1) นักศกึษาได้รับการบริการการให้ค าปรึกษา  จ านวน 100 คน 

2) นักศกึษาและศิษยเ์ก่าได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี จ านวน 100 คน 

3) นักศกึษาได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนเิทศนักศกึษา จ านวน 500 คน 

4) นักศกึษาและศิษยเ์ก่าได้รับการฝึกอบรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ จ านวน 50 คน 

1.2 เชงิคุณภาพ 

1) นักศกึษาได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการจัดอบรมไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 80 

2) นักศกึษาท่ีได้เข้ารับการอบรมมคีวามพงึพอใจไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 80 

1.3 เชงิเวลา 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนร้อยละ 95 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ดี 

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบประเมินผลของนักศกึษาท่ีเข้าร่วมอบรม 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
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นโยบายย่อยท่ี 4.1 : การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 

2555 -2569 

นโยบายท่ี 3 : สนับสนุนร่วมมอืและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

เป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ท่ีสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 3 : ขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่น

และสังคม 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดท่ี :  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี :  จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าใหม ่

ตัวช้ีวัดท่ี :  จ านวนนักศกึษาท่ีคงอยู ่

ผลผลิตท่ี :  ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 

ตัวช้ีวัดท่ี : ความพงึพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 

ตัวบ่งช้ี 3.1 :  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านขอ้มูลข่าวสาร 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าปง พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 2 : มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

มติท่ีิ 3 :  มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 :  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 
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132434204700  โครงการพัฒนาคณุลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 1,782,150  บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : กองพัฒนานกัศึกษา ผู้รับผดิชอบ : นายเกียรติศักดิ์ เจรญิใจ 

นายสิทธิพงษ์  พงษ์สุข 

นายพรศักดิ์  ทรัพย์สมบัติ 

  

หลักการและเหตุผล 

การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษาเป็น

บัณฑิตท่ีมีคุณสมบัตพิร้อม นอกเหนอืจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดขึน้ตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

แบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือ การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีด าเนินการโดย

องค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม 

สตปัิญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานท่ีทางกองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา

น าความรู้ดา้นการประกันคุณภาพไปใชใ้นการจัดกิจกรรมท่ีด าเนนิการโดยองค์การนักศกึษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ เช่น 

กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค์ 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและ

กลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครบท้ัง 5 

ประเภทท่ีตรงกับความต้องการของนักศึกษา คือ กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรม และกิจกรรมสง่เสริมศลิปวัฒนธรรม 

3. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมระเบียบวินัยนักศึกษาท้ังด้านการแต่งกาย บุคลิกภาพ และความประพฤติของ

นักศกึษา 
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4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ

คุณธรรมจรยิธรรม 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิและสนับสนุนคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 15 กิจกรรม 

1.2 จัดกิจกรรมส่งเสรมิระเบียบวินัยนักศกึษา  7 กิจกรรม 

1.3 จัดกิจกรรมพัฒนาบคุลิกภาพแกน่ักศกึษา  5 กิจกรรม 

1.4 มีนักศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปง เข้าร่วมทุกกิจกรรม 50 - 

100 

คน/กิจกรรม 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 นักศกึษาได้รับความพงึพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม รอ้ยละ 80 

2.2 นักศกึษาได้น าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร้อยละ 80 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนร้อยละ 95 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 กิจกรรมพัฒนานักศกึษา             

1.1 กิจกรรมการแขง่ขันกีฬามหาวิทยาลยั               แห่ง

ประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ณ มหาวทิยาลัย   ราชภัฏ

ร าไพพรรณี 

            

1.2 กิจกรรมการแขง่ขันกีฬามหาวิทยาลยัราชภัฏ       เขต

ภูมิศาสตรภ์าคกลาง คร้ังที่ 24  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร าไพพรรณี 

            

1.3 กิจกกรม 84 พรรษา มหาราชา เทิดไท้องค์ราชัน             

1.4 กิจกรรมพระคุณที่สาม ประจ าปงการศึกษา 2555             

1.5 กิจกรรมการแขง่ขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส”์ 

            

1.6 กิจกรรมการแขง่ขันกีฬามหาวิทยาลยั               แห่ง

ประเทศไทย (รอบมหกรรม)                         ณ สถาบัน

การพลศึกษา  จังหวัดชลบุรี 

            

1.7 กิจกรรมชมรมนักศึกษา             

1.8 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้น านักศึกษา              

1.9 กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา             
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ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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. 

1.10 กิจกรรมสัมมนาผูน้ านกัศึกษา             

1.11 กิจกรรมสรา้งจิตส านกึ ปลูกรักมหาวทิยาลัย             

1.12 กิจกรรมเปิดโลกชมรม             

1.13 กิจกรรมพระคุณที่สาม ประจ าปงการศึกษา 2556             

1.14 กิจกรรมสืบสานประเพณไีทย แห่เทียนพรรษา             

1.15 กิจกรรมเทิดพระคุณแม ่             

1.16 กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ             

 - กิจกรรมกีฬาสมัพันธ์ภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส์” 

            

 - กิจกรรมส่งท้ายปงเก่าต้อนรับปงใหม ่             

 - เลือกตัง้นายกสโมสรคณะวิทยาการจัดการ             

 - กิจกรรมปัจฉมินิเทศนักศกึษา คณะวิทยาการจัดการ             

 - กิจกรรมอบรมภาวะผู้น านักศกึษา             

 - กิจกรรมเติมรักให้น้อง “Season 9”             

 - กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม ่             

 - กิจกรรมประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาการจัดการ             

 - กิจกรรมร้องเพลงมหาวทิยาลัย ภาคภูมิใจ         ราชภัฏ

อยุธยา (Power Cheer 2013) 

            

 - กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหวค้รู 56)             

 - กิจกรรมแห่เทียนพรรษา             

1.17 กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             

 - กิจกรรมกีฬาสมัพันธ์ภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส”์ 

            

 - กิจกรรมเลือกตัง้นายกสโมสรคณะมนุษยศาสตร์ฯ             

 - กิจกรรมปัจฉมินิเทศนักศกึษา             

 - กิจกรรมงานรับน้องใหม ่             

 - กจิกรรมการประกวด ดาว-เดือน คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

            

 - ดูงานสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ต่างสถาบัน             

 - กิจกรรมงานไหว้คร ู             

 - ถวายเทียนพรรษา             

1.18 กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี             

 - กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส์” 

            

 - ส่งท้ายปงเก่า ต้อนรับปงใหม ่             

 - เลือกตัง้นายกสโมสรคณะ             

 - ปัจฉิมนิเทศ (คณะ)             

 - เติมรักให้น้อง “season 9”             

 - ประกวดดาวเดือน (คณะ)             
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ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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. 

 - ร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจราชภัฏอยุธยา (Power 

Cheer 2013) 

            

 - พระคุณที่สาม (ไหวค้รู 56)             

 - สืบสานวัฒนธรรมไทย แห่เทียนพรรษา             

1.19 กิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร์             

 - เลือกตัง้นายกสโมสรนักศกึษาคณะครุศาสตร์             

 - ปัจฉิมนิเทศนักศกึษา             

 - งานรับน้องใหม ่             

 - การประกวดดาว – เดือนคณะครุศาสตร์             

 - กีฬาภายในมหาวทิยาลัย             

 - จิตปัญญา             

 - งานไหวค้รู 56             

 - พัฒนาสิง่แวดล้อม             

 - แห่เทียนเข้าพรรษา             

2 กิจกรรมส่งเสริมระเบยีบวนิยันักศกึษา             

2.1 กิจกรรมส่งเสรมิการขับขีถู่กวินัยจราจร             

2.2 กิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศกึษา             

2.3 กิจกรรมเสรมิสรา้งสุขภาวะใหแ้ก่นักศึกษา ( กาย,จิตใจ

,สังคม,ปัญญา) 

            

2.4 กิจกรรมท าบุญท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม             

2.5 กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เร่ืองเอดสแ์ละเพศศึกษา             

2.6 กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด             

2.7 กิจกรรมส่งเสรมิระเบียบวินัยและการแต่งกายนักศึกษา             

3 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศกึษา             

3.1 กิจกรรมสรา้งเครือข่ายการเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพทัง้

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแกน่ักศึกษา 

            

3.2 กิจกรรมการพัฒนาบคุลิกภาพและการพัฒนา ภาวะความ

เป็นผู้น า 

            

3.3 กิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูด เพือ่พัฒนาบุคลกิภาพ             

3.4 กิจกรรมเปิดโลกทัศนแ์หง่การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน             

3.5 กิจกรรมการพัฒนาบคุลิกภาพและเตรียมความพร้อมสู่

การท างาน 
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา       

1.1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวทิยาลัย

แห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก)          

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

      

 - ประชุมเตรยีมความพร้อมการเข้าร่วม   

  การแข่งขัน 

  * วางแผนการด าเนินงานเข้าร่วมการ 

     แข่งขัน 

  * ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักกีฬา 

  * น านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 

  * ประเมินและสรุปผลการแข่งขัน 

    น าเสนอมหาวิทยาลัย 

1 คร้ัง 1  

  

 - จัดซือ้วสัดุอุปกรณ์กีฬา 

  * ด าเนินการขออนุมัติซื้อจ้างอุปกรณ์ 

    กีฬา 

  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจ่าย 

1 คร้ัง 1  

  

 - จัดซือ้ชุดกีฬา ส าหรับนักกีฬา ,          

  ผู้ควบคุมนักกีฬา , ผู้ประสานงานกีฬา  

  * ด าเนินการขออนุมัติซื้อจ้างชุดกีฬา 

  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจ่าย 

1 คร้ัง 1  

  

 - ค่าน้ ามันรถส าหรับพานักกีฬาไปเข้า 

  ร่วมการแข่งขัน 

  * ด าเนินการขออนุมัติซื้อจ้างค่าน้ ามัน 

  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจ่าย 

1 คร้ัง 1  

  

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม นักกีฬา และ        

  ผู้ควบคุมทีม 

  * ด าเนินการจัดท าค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม 

  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจ่าย 

1 คร้ัง 1  

  

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ ของนักกีฬา     

  ผู้ควบคุมทีม ผู้ประสานงานกีฬา  

  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

  * ด าเนินการจัดท าค่าเบี้ยเลี้ยง          

    ไปราชการ 

  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจ่าย 

1 คร้ัง 1  

  

 - ค่าที่พัก ของนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม       

  ผู้ประสานงานกีฬา ผู้บริหาร 

  มหาวิทยาลัย  

1 คร้ัง 1  
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. 

  * ด าเนินการขออนุมัติซื้อจ้างค่าที่พัก 

  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจ่าย 

1.2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวทิยาลัย  

ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 24     

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

      

 - ประชุมเตรยีมความพร้อมการเข้าร่วม 

  การแข่งขัน 

  * วางแผนการด าเนินงานเข้าร่วมการ 

     แข่งขัน 

  * ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักกีฬา 

  * น านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 

  * ประเมินและสรุปผลการแข่งขัน 

    น าเสนอมหาวิทยาลัย 

1 คร้ัง 1  

  

 - จัดซือ้ชุดกีฬา ส าหรับนักกีฬา ,          

  ผู้ควบคุมนักกีฬา , ผู้ประสานงานกีฬา  

  * ด าเนินการขออนุมัติซื้อจ้างชุดกีฬา 

  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจ่าย 

1 คร้ัง 1  

  

 - จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์กีฬา 

  * ด าเนินการขออนุมัติซื้อจ้างอุปกรณ์ 

    กีฬา 

  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจ่าย 

1 คร้ัง 1  

  

 - ค่าน้ ามันรถส าหรับพานักกีฬาไปเข้า 

  ร่วมการแข่งขัน 

  * ด าเนินการขออนุมัติซื้อจ้างค่าน้ ามัน 

  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจ่าย 

1 คร้ัง 1  

  

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม นักกีฬา และ        

  ผู้ควบคุมทีม 

  * ด าเนินการจัดท าค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม 

  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจ่าย 

1 คร้ัง 1  

  

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ ของนักกีฬา      

  ผู้ควบคุมทีมผู้ประสานงานกีฬา  

  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

  * ด าเนินการจัดท าค่าเบี้ยเลี้ยง           

    ไปราชการ 

  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจ่าย 

1 คร้ัง 1  

  

 - ค่าที่พัก ของนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม        

  ผู้ประสานงานกีฬาผู้บริหาร 

  มหาวิทยาลัย  

  * ด าเนินการขออนุมัติซื้อจ้างค่าที่พัก 

1 คร้ัง 1  
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. 

  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจ่าย 

1.3 กิจกกรม 84 พรรษา มหาราชา เทิดไท้

องค์ราชัน 

      

 - วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง  2   

 - ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน  10   

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 วัน  1   

 - ประเมินผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง  1   

1.4 กิจกรรมพระคุณที่สาม ประจ าปี   

การศึกษา 2555 

      

 - วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง 1    

 - ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน 10    

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 วัน 1    

 - ประเมินผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง 1    

1.5 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“โสนเกมส”์ 

      

 - วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง 1    

 - ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน 10    

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 วัน 1    

 - ประเมินผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง 1    

1.6 กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวทิยาลัย

แห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม)         ณ 

สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี 

      

 - ประชุมเตรยีมความพร้อมการเข้าร่วม 

  การแข่งขัน 

  * วางแผนการด าเนินงานเข้าร่วมการ 

     แข่งขัน 

  * น านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 

  * ประเมินและสรุปผลการแข่งขัน 

     น าเสนอมหาวิทยาลัย 

1 คร้ัง 1  

  

 - จัดซื้อชุดกีฬา ส าหรับนักกีฬา ,          ผู้

ควบคุมนักกีฬา , ผู้ประสานงานกีฬา  

  * ด าเนินการขออนุมัติซื้อจ้างชุดกีฬา 

  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจ่าย 

1 คร้ัง  1 

  

 - จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์กีฬา 

  * ด าเนินการขออนุมัติซื้อจ้างอุปกรณ์ 

    กีฬา 

  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจ่าย 

1 คร้ัง  1 
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. 

 - จัดท าค่าน้ ามันรถส าหรับพานักกีฬาไป 

   เข้าร่วมการแข่งขัน 

  * ด าเนินการขออนุมัติซื้อจ้างค่าน้ ามัน 

  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจ่าย 

1 คร้ัง  1 

  

 - จัดท าค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม นักกีฬา และ 

  ผู้ควบคุมทีม 

  * ด าเนินการจัดท าค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม 

  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจ่าย 

1 คร้ัง  1 

  

 - จัดท าค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ ของ 

  นักกีฬา ผู้ควบคุมทีม  ผู้ประสานงาน 

  กีฬา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

  * ด าเนินการจัดท าค่าเบี้ยเลี้ยง           

     ไปราชการ 

  * ด าเนินการขออนุญาตเบิกจ่าย 

1 คร้ัง  1 

  

1.7 กิจกรรมชมรมนักศกึษา       

 - วางแผนการด าเนินงาน 34 ชมรม 17 17   

 - ประชาสัมพันธ ์ 34 ชมรม 17 17   

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม 34 ชมรม 17 17   

 - ประเมินผลการด าเนินงาน 34 ชมรม 17 17   

1.8 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้น านักศึกษา       

 - วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง  1   

 - ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน  10   

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 วัน  1   

 - ประเมินผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง  1   

1.9 กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบรหิาร

นักศกึษา 

      

 - วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง  1   

 - ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน  10   

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 วัน  1   

 - ประเมินผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง  1   

1.10 กิจกรรมสัมมนาผู้น านักศึกษา       

 - วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง  1   

 - ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน  10   

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม 2 วัน  2   

 - ประเมินผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง  1   

1.11 กิจกรรมสร้างจิตส านึก ปลูกรัก

มหาวิทยาลัย 

      

 - วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง   1  
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. 

 - ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน   10  

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 วัน   1  

 - ประเมินผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง   1  

1.12 กิจกรรมเปิดโลกชมรม       

 - วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง  1   

 - ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน  10   

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 วัน  1   

 - ประเมินผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง  1   

1.13 กิจกรรมพระคุณที่สาม ประจ าปี

การศึกษา 2556 

      

 - วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง   1 1 

 - ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน    10 

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 วัน    1 

 - ประเมินผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง    1 

1.14 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย แห่เทยีน

พรรษา 

      

 - วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง    2 

 - ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน    10 

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม 2 วัน    2 

 - ประเมินผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง    1 

1.15 กิจกรรมเทดิพระคุณแม่       

 - วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง    2 

 - ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน    10 

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 วัน    1 

 - ประเมินผลการด าเนินงาน 1 คร้ัง    1 

1.16 กิจกรรมนักศึกษาคณะวทิยาการจัดการ       

 - กิจกรรมกีฬาสมัพันธ์ภายในมหาวทิยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส์” 

1 คร้ัง  1   

 - กิจกรรมส่งท้ายปงเก่าต้อนรับปงใหม ่ 1 คร้ัง 1    

 - เลือกตัง้นายกสโมสรคณะวิทยาการ

จัดการ 

1 คร้ัง  1   

 - กิจกรรมปัจฉมินิเทศนักศกึษา คณะ

วิทยาการจัดการ 

1 คร้ัง  1   

 - กิจกรรมอบรมภาวะผู้น านักศกึษา 1 คร้ัง   1  

 - กิจกรรมเติมรักให้น้อง “Season 9” 1 คร้ัง   1  

 - กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม ่ 1 คร้ัง   1  

 - กิจกรรมประกวดดาว-เดือน คณะ

วิทยาการจัดการ 

1 คร้ัง   1  
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. 

 - กิจกรรมร้องเพลงมหาวทิยาลัย ภาคภูมิใจ

ราชภัฏอยุธยา (Power Cheer 2013) 

1 คร้ัง    1 

 - กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหวค้รู) 1 คร้ัง    1 

 - กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 1 คร้ัง    1 

1.17 กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

      

 - กิจกรรมกีฬาสมัพันธ์ภายในมหาวทิยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส์” 

1 คร้ัง  1   

 - กิจกรรมเลือกตัง้นายกสโมสรคณะ  

  มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

1 คร้ัง  1   

 - กิจกรรมปัจฉมินิเทศนักศกึษา 1 คร้ัง  1   

 - กิจกรรมงานรับน้องใหม ่ 1 คร้ัง   1  

 - กิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน      

  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

1 คร้ัง    1 

 - ดูงานสโมสรนักศึกษาคณะ 

  มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์          

  ต่างสถาบัน 

1 คร้ัง    1 

 - กิจกรรมงานไหว้คร ู56 1 คร้ัง    1 

 - ถวายเทียนพรรษา 1 คร้ัง    1 

1.18 กิจกรรมนักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

      

 - กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส์” 

1 คร้ัง  1   

 - ส่งท้ายปงเก่า ต้อนรับปงใหม ่ 1 คร้ัง 1    

 - เลือกตัง้นายกสโมสรคณะ 1 คร้ัง  1   

 - ปัจฉิมนิเทศ (คณะ) 1 คร้ัง  1   

 - เติมรักให้น้อง “season 9” 1 คร้ัง   1  

 - ประกวดดาวเดือน (คณะ) 1 คร้ัง   1  

 - ร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจราชภัฏ

อยุธยา (Power Cheer 2013) 

1 คร้ัง    1 

 - พระคุณที่สาม (ไหวค้รู) 1 คร้ัง    1 

 - สืบสานวัฒนธรรมไทย แห่เทียนพรรษา 1 คร้ัง    1 

1.19 กิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร์       

 เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุ

ศาสตร์ 

   1   

 - ปัจฉิมนิเทศนักศกึษา 1 คร้ัง  1   

 - งานรับน้องใหม ่ 1 คร้ัง   1  

 - การประกวดดาว – เดือนคณะ         ครุ

ศาสตร์ 

1 คร้ัง    1 
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. 

 - กีฬาภายในมหาวทิยาลัย 1 คร้ัง  1   

 - จิตปัญญา 1 คร้ัง   1  

 - งานไหวค้รู 1 คร้ัง    1 

 - พัฒนาสิง่แวดล้อม 1 คร้ัง  1   

 - แห่เทียนเข้าพรรษา 1 คร้ัง    1 

2 กิจกรรมส่งเสริมระเบยีบวนิยันักศกึษา       

2.1 กิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ถูกวนิัยจราจร       

 -วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง  2   

 -ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน  10   

 -ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 วัน  1   

 -ติดตามประเมนิผล 1 คร้ัง  1   

2.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่

นักศกึษา 

      

 -วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง    2 

 -ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน    10 

 -ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 วัน    1 

 -ติดตามประเมนิผล 1 คร้ัง    1 

2.3 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะให้แก่

นักศกึษา ( กาย,จิตใจ,สังคม,ปัญญา) 

      

 -วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง   2  

 -ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน   10  

 -ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 วัน   1  

 -ติดตามประเมนิผล 1 คร้ัง   1  

2.4 กิจกรรมท าบุญท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม       

 -วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง    2 

 -ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน    10 

 -ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 วัน    1 

 -ติดตามประเมนิผล 1 คร้ัง    1 

2.5 กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เรือ่งเอดส์และ

เพศศึกษา 

      

 -วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง    2 

 -ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน    10 

 -ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 วัน    1 

 -ติดตามประเมนิผล 1 คร้ัง    1 

2.6 กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เรือ่งยาเสพตดิ       

 -วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง   2  

 -ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน   10  

 -ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 วัน   1  
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. 

 -ติดตามประเมนิผล 1 คร้ัง   1  

2.7 กิจกรรมส่งเสริมระเบยีบวนิยัและการ

แต่งกายนักศกึษา 

      

 -วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง   2  

 -ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน   10  

 -ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 วัน   1  

 -ติดตามประเมนิผล 1 คร้ัง   1  

3 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศกึษา       

3.1 กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรยีนรูร้ะบบ

ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยแก่นักศกึษา 

      

 - วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง  2   

 -  ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน  10   

 -  ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 วัน  1   

 -  ติดตามประเมินผล 1 คร้ัง  1   

3.2 กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการ

พัฒนา ภาวะความเป็นผู้น า  

      

 - วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง  2   

 -  ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน  10   

 -  ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 วัน  1   

 -  ติดตามประเมินผล 1 คร้ัง  1   

3.3 กิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูด 

เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 

      

 - วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง  2   

 -  ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน  10   

 -  ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 วัน  1   

 -  ติดตามประเมินผล 1 คร้ัง  1   

3.4 กิจกรรมเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซยีน 

      

 - วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง   2  

 -  ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน   10  

 -  ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 วัน   1  

 -  ติดตามประเมินผล 1 คร้ัง   1  

3.5 กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียม

ความพร้อมสู่การท างาน 

      

 - วางแผนการด าเนินงาน 2 คร้ัง    2 

 -  ประชาสัมพันธ ์ 10 วัน    10 

 -  ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 วัน    1 
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. 

 -  ติดตามประเมินผล 1 คร้ัง    1 

        

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1,485,600     

1.1 กิจกรรมการแขง่ขันกีฬามหาวิทยาลยั   

 แห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก)            

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

277,830 277,830    

1.2 กิจกรรมการแขง่ขันกีฬามหาวิทยาลยั    

ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภ์าคกลาง คร้ังที่ 24     

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

285,020 285,020    

1.3 กิจกกรม 84 พรรษา มหาราชา เทิดไท้  

องค์ราชัน 

15,950 15,950    

1.4 กิจกรรมพระคุณที่สาม ประจ าปงการศึกษา

2555 

18,000 18,000    

1.5 กิจกรรมการแขง่ขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

“โสนเกมส”์ 

115,600  115,600   

1.6 กิจกรรมการแขง่ขันกีฬามหาวิทยาลยั    

แห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม)            

ณ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบรีุ 

183,950  183,950   

1.7 กิจกรรมชมรมนักศึกษา 50,500  50,500   

1.8 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้น านักศึกษา 31,500  31,500   

1.9 กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบรหิาร

นักศึกษา 

10,000  10,000   

1.10 กิจกรรมสัมมนาผูน้ านกัศึกษา 31,900  31,900   

1.11 กิจกรรมสรา้งจิตส านกึ ปลูกรักมหาวทิยาลัย 17,000   17,000  

1.12 กิจกรรมเปิดโลกชมรม 9,450  9,450   

1.13 กิจกรรมพระคุณที่สาม ประจ าปงการศึกษา 

2556 

18,000    18,000 

1.14 กิจกรรมสืบสานประเพณไีทย แห่เทียนพรรษา 17,300    17,300 

1.15 กิจกรรมเทิดพระคุณแม่  12,000    12,000 

1.16 กิจกรรมนักศึกษาคณะวทิยาการจัดการ 85,100     

 - กิจกรรมกีฬาสมัพันธ์ภายในมหาวทิยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส์” 

30,100  30,100   

 - กิจกรรมส่งท้ายปงเก่าต้อนรับปงใหม ่ 4,000 4,000    
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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. 

 - เลือกตัง้นายกสโมสรคณะวิทยาการจัดการ 1,000  1,000   

 - กิจกรรมปัจฉมินิเทศนักศกึษา         คณะ

วิทยาการจัดการ 

3,000  3,000   

 - กิจกรรมอบรมภาวะผู้น านักศกึษา 8,000   8,000  

 - กิจกรรมเติมรักให้น้อง “Season 9” 4,000   4,000  

 - กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม ่ 15,000   15,000  

 - กิจกรรมประกวดดาว-เดือน คณะ 

  วิทยาการจัดการ 

10,000   10,000  

 - กิจกรรมร้องเพลงมหาวทิยาลัย ภาคภูมิใจ

ราชภัฏอยุธยา (Power Cheer 2013) 

4,000   4,000  

 - กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหวค้รู 56) 4,000    4,000 

 - กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2,000    2,000 

1.17 กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

94,600     

 - กิจกรรมกีฬาสมัพันธ์ภายในมหาวทิยาลัย    

  “โสนเกมส”์ 

48,100  48,100   

 - กิจกรรมเลือกตัง้นายกสโมสรคณะ 

  มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

2,500  2,500   

 - กิจกรรมปัจฉมินิเทศนักศกึษา 5,500  5,500   

 - กิจกรรมงานรับน้องใหม ่ 10,500   10,500  

 - กิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน คณะ 

  มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

10,500    10,500 

 - ดูงานสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์   

  และสังคมศาสตร ์ต่างสถาบัน 

10,500    10,500 

 - กิจกรรมงานไหว้คร ู56 3,500    3,500 

 - ถวายเทียนพรรษา 3,500    3,500 

1.18 กิจกรรมนักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

89,500     

 - กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา “โสนเกมส์” 

61,900  61,900   

 - ส่งท้ายปงเก่า ต้อนรับปงใหม ่ 2,000 2,000    

 - เลือกตัง้นายกสโมสรคณะ 500  500   

 - ปัจฉิมนิเทศ (คณะ) 9,100  9,100   

 - เติมรักให้น้อง “season 9” 2,500   2,500  

 - ประกวดดาวเดือน (คณะ) 4,100   4,100  

 - ร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจราชภัฏ

อยุธยา (Power Cheer 2013) 

2,400    2,400 

 - พระคุณที่สาม (ไหวค้รู 56) 5,000    5,000 

 - สืบสานวัฒนธรรมไทย แห่เทียนพรรษา 2,000    2,000 
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

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. 

1.19 กิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 122,400     

 - เลือกตัง้นายกสโมสรนักศกึษาคณะ      

ครุศาสตร์ 

3,000  3,000   

 - ปัจฉิมนิเทศนักศกึษา 12,000  12,000   

 - งานรับน้องใหม ่ 20,000   20,000  

 - การประกวดดาว – เดือนคณะครุศาสตร์ 4,000    4,000 

 - กีฬาภายในมหาวทิยาลัย 43,600  43,600   

 - จิตปัญญา 25,000   25,000  

 - งานไหวค้รู 56 5,000    5,000 

 - พัฒนาสิง่แวดล้อม 6,000  6,000   

 - แห่เทียนเข้าพรรษา 3,800    3,800 

2 กิจกรรมส่งเสริมระเบยีบวนิยันักศกึษา 140,550     

2.1 กิจกรรมส่งเสรมิการขับขีถู่กวินัยจราจร 23,900  23,900   

2.2 กิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมแก่

นักศึกษา 

27,150    27,150 

2.3 กิจกรรมเสรมิสรา้งสุขภาวะใหแ้ก่นักศึกษา 

(กาย,จิตใจ,สังคม,ปัญญา) 

19,300   19,300  

2.4 กิจกรรมท าบุญท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 18,400    18,400 

2.5 กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เร่ืองเอดสแ์ละ

เพศศึกษา 

20,900    20,900 

2.6 กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด 20,900   20,900  

2.7 กิจกรรมส่งเสรมิระเบียบวินัยและการแต่งกาย

ของนักศกึษา 

10,000   10,000  

3 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศกึษา 156,000     

3.1 กิจกรรมสรา้งเครือข่ายการเรียนรู้ระบบ

ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยแกน่ักศึกษา 

49,500  49,500   

3.2 กิจกรรมการพัฒนาบคุลิกภาพและการพัฒนา

ภาวะความเป็นผู้น า 

27,000  27,000   

3.3  กิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูด 

เพื่อพัฒนาบุคลกิภาพ 

26,500  26,500   

3.4 กิจกรรมเปิดโลกทัศนแ์หง่การเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียน 

26,500   26,500  

3.5 กิจกรรมการพัฒนาบคุลิกภาพและเตรียม

ความพร้อมสู่การท างาน 

26,500    26,500 
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา         

1.1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

(รอบคัดเลอืก) ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร าไพพรรณี 

      277,830  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนฝกึซ้อม         

     - ผู้ควบคุมกีฬา    12   คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 7,800  

     - นักกีฬา 51 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 33,150  

 - ค่าตอบแทนแข่งขันกีฬา         

     - โค้ชนอก 3 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 65 บาท 1,170  

     - นักกีฬา 51 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 65 บาท 19,890  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าเบี้ยเลีย้งไปราชการประชุม 

เตรียมความพร้อมการเข้าร่วม

การแข่งขัน 

         

     - อาจารย์ 6 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท 1,440  

     - เจ้าหน้าทีแ่ละพนกังาน     

      ขับรถ 

3 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท 720  

 - ค่าเบี้ยเลีย้งไปราชการแข่งขัน

กีฬา 

        

     - เบีย้เลี้ยงอาจารย์ 7 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 240 บาท 10,080  

     - เบีย้เลี้ยงเจ้าหน้าทีแ่ละ

พนักงาน    ขับรถ 

7  คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 240 บาท 10,080  

 - ค่าท่ีพัก 

   - ผู้ควบคุมกีฬา, อาจารย์,    

     เจ้าหน้าที,่ พนักงานขับรถ  

 

 

20 

 

 

คน ๆ ละ 

 

 

5 

 

 

วัน ๆ ละ 

 

 

250 

 

 

บาท 

 

 

25,000 

 

 - ค่ายานพาหนะ   

  (ค่าเช่ารถ/ค่าน้ ามันรถ/ค่า  

  บ ารุงรถ/ค่าทางด่วน) 

        

     - ประชุมเตรยีมความพร้อม  

      การเข้าร่วมการแข่งขนั      

      3,500  

     - น านักกีฬาเข้าร่วมการ  

      แข่งขัน 

      30,000  

 - ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม 

  การแข่งขัน 

      10,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 - ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการ  

  แข่งขันส าหรับนักกีฬาและ 

  เจ้าหน้าที่  

      5,000  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าอุปกรณ์กีฬาส าหรับฝึกซ้อม 

  และแข่งขัน 

      35,000  

 - ค่าชุดนกักีฬา, ผู้ควบคุม 

  นักกีฬา,เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

  กีฬา  

      85,000  

1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2  กิจกรรมการ

แข่งขันกีฬามหาวทิยาลัย      

ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง  

ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏร าไพพรรณี 

       

285,020 

 

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนฝกึซ้อม         

 - ผู้ควบคุมกีฬา    17   คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 11,050  

 - นักกีฬา 95 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 61,750  

 - ค่าตอบแทนแข่งขันกีฬา         

     - โค้ชนอก 4 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 65 บาท 1,040  

     - นักกีฬา 95 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 65 บาท 24,700  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าเบี้ยเลีย้งไปราชการประชุม 

เตรียมความพร้อมการ เข้าร่วม

การแข่งขัน 

        

     - อาจารย์ 6 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท 1,440  

     - เจ้าหน้าทีแ่ละพนกังาน     

      ขับรถ 

3 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท 720  

 - ค่าเบี้ยเลีย้งไปราชการแข่งขัน

กีฬา 

        

     - อาจารย์ 11 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 240 บาท 10,560  

     - เจ้าหน้าที่และพนักงาน     

      ขับรถ 

6 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 240 บาท 5,760  

 - ค่าท่ีพัก 

- ผู้ควบคุมกีฬา, อาจารย์,    

  เจ้าหน้าที,่ พนักงานขับรถ  

 

 

22 

 

 

คน ๆ ละ 

 

 

3 

 

 

วัน ๆ ละ 

 

 

250 

 

 

บาท 

 

 

16,500 

 

 - ค่ายานพาหนะ   

 (ค่าเช่ารถ/ค่าน้ ามันรถ/ค่าบ ารุง 
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 รถ/ค่าทางด่วน) 

    - ประชุมเตรยีมความพร้อม 

     การเข้าร่วมการแข่งขนั    

      3,500  

    - น านักกีฬาเข้าร่วม          

     การแข่งขัน 

      38,000  

 - ค่าสมทบในการเข้าร่วมการ 

  แข่งขัน 

      40,000  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าอุปกรณ์กีฬาส าหรับฝึกซ้อม   

  และแข่งขัน 

      10,000   

 - ค่าชุดนกักีฬา, ผู้ควบคุม 

  นักกีฬา, เจ้าหน้าที ่

  ประสานงานกีฬา  

      60,000  

1.3 กิจกกรม 84 พรรษา มหาราชา 

เทดิไท้องค์ราชัน 

      15,950  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าบ ารุงดนตรีไทย / สากล 1 วงๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000  

 ค่าถ่ายวดีีโอ 1 คนๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000  

 ค่าการแสดงเทดิพระเกียรติ 1 ชุดๆละ 1 วันๆละ 1,500 บาท 1,500  

 ค่าติดตามและประเมนิผล       500  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าตกแต่งเวทแีละสถานที่จัดงาน       5,000  

 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม       2,500  

 ค่าถ่ายเอกสาร       450  

 ค่าปูายประชาสัมพันธ ์       4,000  

1.4 กิจกรรมพระคุณที่สาม ประจ าปี

การศึกษา 2555 

      17,000  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าบ ารุงดนตรีไทย 1 คร้ังๆละ 1 วงๆละ 1,000 บาท 1,000  

 ค่าติดตามและประเมนิผล       500  

 ค่าวัสดุ         

 ดอกไม้ตกแต่งสถานที ่       5,000  

 ปูายประชาสัมพันธ ์       3,500  

 พวงมาลัย 150 พวงๆละ 1 พวงๆละ 20 บาท 3,000  

 วัสดุในการจัดกิจกรรม       3,500  

 ค่าถ่ายเอกสาร 

 

      500  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1.5 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา “โสนเกมส”์ 

      115,600  

 ค่าตอบแทน         

 ค่ากรรมการตัดสินกีฬา       38,000  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าบ ารุงวงดุรยิางค ์ 1 วงๆละ 1 วันๆละ 6,000 บาท 6,000  

 ค่าถ่ายวดีีโอ 1 คนๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000  

 ค่าติดตามและประเมนิผล       500  

 ค่าจัดท าพิธีเปิด – ปิดการแขง่ขันกีฬา       9,000  

 ค่าการแสดงพิธีเปิด 1 ชุดๆละ 1 วันๆละ 5,000 บาท 5,000  

 ค่าท าสูจิบัตรการแข่งขันกีฬา 1 คร้ังๆละ 30 เล่มๆละ 100 บาท 3,000  

 ค่าวัสดุ         

 ถ้วยรางวัล       15,000  

 วัสดุในการจัดกิจกรรม       6,700  

 ค่าถ่ายเอกสาร       500  

 ดอกไม้ส าหรับตกแตง่สถานที ่       8,000  

 ชุดนักกีฬา       7,000  

 ปูายประชาสัมพันธ ์       7,000  

 ตกแตง่กระถางคบเพลิง       8,900  

1.6 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

(รอบมหกรรม)     ณ สถาบันการ

พลศึกษา จังหวัดชลบุรี 

      183,950  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนฝึกซ้อม         

     - ผู้ควบคุมกีฬา    5 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 3,250  

     - นักกีฬา 20 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 13,000  

 - ค่าตอบแทนแข่งขันกีฬา         

     - โค้ชนอก 2 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 1,300  

     - นักกีฬา 20 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 13,000  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าเบี้ยเลีย้งไปราชการแข่งขัน

กีฬา 

        

     - อาจารย์ 2 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 240 บาท 4,800  

     - เจ้าหน้าทีแ่ละพนกังาน   

      ขับรถ 

 

4 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 240 บาท 9,600  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 - ค่าท่ีพัก         

     - ผู้ควบคุมกีฬา, อาจารย์,    

      เจ้าหน้าที,่ พนักงานขับรถ  
8 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 400 บาท 32,000 

 

    - นักกีฬา  20 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 150 บาท 30,000  

 - ค่ายานพาหนะ   

  (ค่าเช่ารถ/ค่าน้ ามันรถ/ค่า  

  บ ารุงรถ/ค่าทางด่วน) 

        

    - ประชุมเตรยีมความพร้อม  

     การเข้าร่วมการแข่งขนั     

      3,000  

    - น านักกีฬาเข้าร่วมการ  

     แข่งขัน 

      15,000  

 - ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม 

การแข่งขัน/ค่าสมาชิก 

      25,000  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าอุปกรณ์กีฬาส าหรับฝึกซ้อม 

และแข่งขัน 

      5,000  

 - ค่าชุดนกักีฬา, ผู้ควบคุม 

  นักกีฬา,เจ้าหน้าที่ประสานงาน

กีฬา  

      29,000  

1.7 กิจกรรมชมรมนักศกึษา       50,500  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าติดตามประเมินผล       500  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุส าหรับจัดกิจกรรมของชมรม 1 คร้ังๆละ 25 ชมรมๆละ 2,000 บาท 50,000  

1.8 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้น านักศึกษา       31,500  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าติดตามและประเมนิผล        500  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าตกแต่งเวทแีละสถานที่จัดงาน       4,000  

 โล่รางวัล 1 คร้ังๆละ 40 อันๆละ 500 บาท 20,000  

 กรอบรูป 1 คร้ังๆละ 40 อันๆละ 100 บาท 4,000  

 วัสดุในการจัดกิจกรรม       2,800  

 ค่าถ่ายเอกสาร       200  

1.9 กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การ

บริหารนักศกึษา 

      10,000  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าติดตามประเมินผล       500  

 ค่าวัสดุ         
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 พิมพ์บัตรเลือกตั้ง 1 คร้ังๆละ 7,500 แผ่นๆละ 0.4 บาท 3,000  

 ปูายประชาสัมพันธ ์       4,500  

 ค่าถ่ายเอกสาร       300  

 วัสดุในการจัดกิจกรรม       1,700  

1.10 กิจกรรมสัมมนาผู้น านักศึกษา       31,900  

 ค่าตอบแทน         

 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 1 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 1,000 บาท 3,000  

 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 3 คนๆละ 5 ชม.ๆละ 700 บาท 10,500  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าติดตามและประเมนิผล       500  

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 70 คนๆละ 4 มือ้ๆละ 25 บาท 7,000  

 ค่าอาหารกลางวัน 70 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 40 บาท 5,600  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม       3,600  

 ค่าถ่ายเอกสาร       200  

 ค่าปูายประชาสัมพันธ ์       1,500  

1.11 กิจกรรมสร้างจิตส านึก ปลูกรัก

มหาวิทยาลยั 

      17,000  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าติดตามและประเมนิผล       500  

 ค่าถ่ายวดีีโอ       1,000  

 ค่าวัสดุ         

 ตกแตง่สถานที ่       5,000  

 ปูายประชาสัมพันธ ์       5,000  

 ค่าถ่ายเอกสาร       500  

 วัสดุในการจัดกิจกรรม       5,000  

1.12 กิจกรรมเปิดโลกชมรม       9,450  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าติดตามประเมินผล       500  

 ค่าวัสดุ         

 ปูายประชาสัมพันธ ์       3,000  

 วัสดุในการจัดกิจกรรม       5,950  

1.13 กิจกรรมพระคุณที่สาม ประจ าปี

การศึกษา 2556 

      18,000  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าบ ารงุดนตรีไทย 1 คร้ังๆละ 1 วงๆละ 1,000 บาท 1,000  

 ค่าถ่ายวดีีโอ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000  

 ค่าติดตามและประเมนิผล       500  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าวัสดุ         

 ดอกไม้ตกแต่งสถานที ่       5,000  

 ปูายประชาสัมพันธ ์       3,500  

 พวงมาลัย 150 พวงๆละ 1 พวงๆละ 20 บาท 3,000  

 วัสดุในการจัดกิจกรรม       4,000  

1.14 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย   แห่

เทยีนพรรษา 

      17,300  

 ค่าใช้สอย         

 ถ่ายวีดีโอ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000  

 จ้างตกแต่งขบวนแห่เทียนพรรษา 1 คันๆละ 1 คันๆละ 6,000 บาท 6,000  

 ติดตามและประเมินผล       500  

 ค่าวัสดุ         

 เคร่ืองไทยทาน 15 ชุดๆละ 1 ชุดๆละ 200 บาท 3,000  

 เทียนพรรษา 2 แท่งๆละ 1 แท่งๆละ 1,000 บาท 2,000  

 วัสดุในการจัดกิจกรรม       2,500  

 ค่าถ่ายเอกสาร       300  

 ปูายประชาสัมพันธ ์       2,000  

1.15 กิจกรรมเทดิพระคุณแม่       13,000  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าติดตามประเมินผล       500  

 ค่าวัสดุ         

 ปูายประชาสัมพันธ ์       2,000  

 ตกแตง่สถานที ่       5,500  

 วัสดุในการจัดกิจกรรม       3,000  

 กรอบรูปส าหรับใส่เกียรติบัตร 5 อันๆละ 1 อันๆละ 200 บาท 1,000  

1.16 กิจกรรมนักศึกษาคณะวทิยาการ

จัดการ 

      85,100  

1.16.1 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา “โสนเกมส์” 

      30,100  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง     9,100  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจา้งท าปูายไวนิลพร้อมติดตั้ง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 6,000 บาท 6,000  

 - ค่าเช่าชดุแฟนซ ี 30 ชุด 1 คร้ัง 500 บาท 15,000  

1.16.2 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่       4,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 4,000 บาท 4,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1.16.3 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรคณะ

วทิยาการจัดการ 

      1,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1,000 บาท 1,000  

1.16.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศกึษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

      3,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 3,000 บาท 3,000  

1.16.5 กิจกรรมอบรมภาวะผู้น านักศึกษา       8,000  

 ค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 2 คน 3 คร้ัง 1,200 บาท 7,200  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง 1 คร้ัง   800  

1.16.6 กิจกรรมเตมิรักให้น้อง   “Season 

9” 

      4,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง     4,000  

1.16.7 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่       15,000  

 ค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 3 คน 3 ชั่วโมง 600 บาท 5,400  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าจา้งท าบายศรี 1 คร้ัง 1 คร้ัง 4,000 บาท 4,000  

 ค่าปูายไวนิล 1 ปูาย 1 คร้ัง 1,000 บาท 1,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง     4,600  

1.16.8 กิจกรรมประกวดดาว-เดอืน คณะ

วทิยาการจัดการ 

      10,000  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าจา้งท าสายสะพาย 8 สาย   500 บาท 4,000  

 ค่าปูายไวนิล 1 ปูาย   1,000 บาท 1,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง     5,000  

1.16.9 กิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย 

ภาคภูมิใจราชภัฏอยุธยา   (Power 

Cheer 2013) 

      4,000  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง     4,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1.16.10 กิจกรรมพระคุณที่สาม        (ไหว้

ครู 56) 

      4,000  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าท าพานไหว้คร ู 8 รายการ   500 บาท 4,000  

1.16.11 กิจกรรมแห่เทยีนพรรษา       2,000  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง     2,000  

1.17 กิจกรรมนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

      94,600  

1.17.1 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา “โสนเกมส”์ 

      48,100  

 ค่าวัสดุ         

 - ซือ้ชุดกีฬา 100 ชุด ๆ ละ 1 คร้ัง 200 บาท 20,000  

 ค่าใช้สอย         

 - จ้างท าอุปกรณ์เชียร์ 150 ชุด ๆ ละ 1 คร้ัง 40 บาท 6,000  

 - เช่าชุดลีดเดอร์ 15 ชุด ๆ ละ 1 คร้ัง 600 บาท 9,000  

 - จ้างตกแตง่เสตทเชียร์ 1 สถานที่ ๆ 

ละ 

1 คร้ัง 4,550 บาท 4,550  

 - จ้างท าอุปกรณ์ขบวนพาเหรด 150 ชุด     4,000  

 - จา้งท าฉากลดีเดอร์ 2 ชุด ๆ ละ 1 คร้ัง 2,275 บาท 4,550  

1.17.2 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

      2,500  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าถ่ายเอกสาร 500 แผ่น ๆ ละ 1 คร้ัง 0.40 บาท 200  

 - ค่าท าปาูยประชาสัมพันธ ์ 3 แผ่น ๆ ละ 1 คร้ัง 500 บาท 1,500  

 - ค่าจา้งท ากล่องรับบัตรเลือกตัง้ 2 กล่องๆละ 1 คร้ัง 400 บาท 800  

1.17.3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศกึษา       5,500  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าถ่ายเอกสาร 2,25

0 

แผ่น ๆ ละ 1 คร้ัง 0.40 บาท 900  

 - ค่าท าปาูยชื่องาน 2 รายการ ๆ ละ 1 คร้ัง 500 บาท 1,000  

1.17.4 กิจกรรมงานรับน้องใหม ่       10,500  

 ค่าใช้สอย         

 - จ้างจัดซุ้มต้อนรับ 

 

10 ซุ้ม ๆ ละ 1 คร้ัง 1,050 บาท 10,500  



394 

  

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1.17.5 กิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 

      10,500  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนกรรมการตัดสนิ 3 คน ๆ ละ 1 คร้ัง 400 บาท 1,200  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าช่อดอกไม ้ 6 ช่อๆละ 1 คร้ัง 500 บาท 3,000  

 - วัสดุจัดกิจกรรม 1 เคร่ืองๆละ 1 คร้ัง 900 บาท 900  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าท าปาูยชื่องาน 1 ผืน ๆละ 1 คร้ัง 1,000 บาท 1,000  

 -ค่าท าปาูย ปชส.ผู้เข้าประกวด 2 ผืนๆละ 1 คร้ัง 1,000 บาท 2,000  

 - ค่าท าสายสะพาย 6 เส้น ๆละ 1 คร้ัง 400 บาท 2,400  

1.17.6 ดูงานสโมสรนักศกึษาคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ต่างสถาบัน 

      10,500  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และ 

  พนักงานขับ 

6 คน ๆ ละ 
1 

วัน 240 บาท 1,440  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าวัสดุน้ ามัน(รถบัส 1 คัน)       6,000  

 - ค่าวัสดปุระกอบการดงูาน 25 ชุดๆละ 1 คร้ัง 100 บาท 2,500  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการดู  

  งาน 

1,40

0 

แผ่นๆละ 
1 

คร้ัง 0.40 บาท 560  

1.17.7 กิจกรรมงานไหว้ครู       3,500  

 ค่าวัสดุ         

 - ซือ้วัสด ุ 10 รายการ ๆ

ละ 

2 ชุด 175 บาท 3,500  

1.17.8 ถวายเทยีนพรรษา       3,500  

 ค่าวัสดุ         

 - วัสดุน้ ามัน(รถตู1้คนั)       500  

 -เทียนพรรษา 1 คู่ๆละ 1 คร้ัง 2,000 บาท 2,000  

 ค่าใช้สอย         

 -ปูายประชาสัมพันธ ์ 2 ผืนๆละ 1 คร้ัง 500 บาท 1,000  

1.18 กิจกรรมนักศึกษาคณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

      89,500  



395 

  

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1.18.1 กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา    “โสน

เกมส”์ 

      61,900  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าชุดนกักีฬา       20,000  

 -ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม       1,900  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าตกแตง่สถานที ่       5,000  

 -ค่าตกแตง่ขบวนพาเหรด       5,000  

 -ค่าเช่าชดุเชียร์ลีดเดอร ์       15,000  

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 200 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 10,000  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าจา้งแตง่หน้า ท าผม       5,000  

1.18.2 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม ่       2,000  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าปูายประชาสัมพนัธ ์ 1 ผืน ๆ ละ 1 คร้ัง 500 บาท 500  

 -ค่าวัสดแุละจัดท าเอกสาร 1 คร้ัง ๆ ละ 1 วนั 1,500 บาท 1,500  

1.18.3 เลือกตั้งนายกสโมสรคณะ       500  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าท าปาูยประชาสัมพันธ ์ 1 ผืน ๆ ละ 1 คร้ัง 500 บาท 500  

1.18.4 ปัจฉิมนิเทศ (คณะ)       9,100  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 3,600  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าปูายประชาสัมพนัธ ์ 1 ผืน ๆ ละ 1 คร้ัง 500 บาท 500  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่าง 100 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 5,000  

1.18.5 เตมิรักให้น้อง “season 9”       2,500  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าจา้งจัดซุม้ต้อนรับ 1 ซุ้ม ๆ ละ 1 คร้ัง 1,000 บาท 1,000  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสดแุละจัดท าเอกสาร 1 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน 1,000 บาท 1,000  

 -ค่าปูายประชาสัมพนัธ ์ 1 ผืน ๆ ละ 1 คร้ัง 500 บาท 500  

1.18.6 ประกวดดาวเดือน (คณะ)       4,100  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าจา้งท าสายสะพาย 6 เส้น ๆ ละ 1 คร้ัง 300 บาท 1,800  

 -ค่าจา้งท าช่อดอกไม ้ 6 ช่อ ๆ ละ 1 คร้ัง 300 บาท 1,800  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าปูายประชาสัมพนัธ ์ 1 ผืน ๆ ละ 1 คร้ัง 500 บาท 500  

1.18.7 ร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจ

ราชภัฏอยุธยา   (Power Cheer 

2013) 

      2,400  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสดปุระกอบการจัดกิจกรรม 1 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน 2,400 บาท 2,400  

1.18.8 พระคุณท่ีสาม (ไหว้ครู 56)       5,000  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าจา้งท าพานไหวค้รู 4 พาน ๆ ละ 1 คร้ัง 1,250 บาท 5,000  

1.18.9 สืบสานวัฒนธรรมไทย           แห่

เทยีนพรรษา 

      2,000  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าจา้งตกแต่งเทียนพรรษา 1 ต้น ๆ ละ 1 คร้ัง 2,000 บาท 2,000  

1.19 กิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร์         

1.19.1 เลือกตั้งนายกสโมสรนักศกึษา

คณะครุศาสตร์ 

      3,000  

 ค่าวัสดุ         

 ถ่ายเอกสาร 5,000 แผ่นๆละ 1 คร้ัง 0.40 บาท 2,000  

 ปูายประชาสัมพันธ ์ 1 ผืนๆละ 1 คร้ัง 1,000 บาท 1,000  

1.19.2 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา       12,000  

 ค่าตอบแทน         

 ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 4 ชม.ๆละ 600 บาท 4,800  

 ค่าวัสดุ         

 ปูายประชาสัมพันธ ์ 2 ผืนๆละ 1 คร้ัง 500 บาท 1,000  

 ถ่ายเอกสาร 15,500 แผ่นๆละ 1 คร้ัง 0.40 บาท 6,200  

1.19.3 งานรับน้องใหม ่       20,000  

 ค่าวัสดุ         

 ถ่ายเอกสาร 6,250 แผ่นๆละ 1 คร้ัง 0.40 บาท 2,500  

 ค่าใช้สอย         

 จ้างเหมาท าซุม้ 7 ซุ้มละ 1 คร้ัง 2,500 บาท 17,500  

1.19.4 การประกวดดาว – เดอืนคณะ ครุ

ศาสตร์ 

      4,000  

 ค่าใช้สอย         

 ค่าท าสายสะพาย 5 เส้นๆละ 1 คร้ัง 500 บาท 2,500  

 ค่าวัสดุ         

 ตกแตง่สถานที ่ 1 คร้ังๆละ 1 คร้ัง 1,500 บาท 1,500  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1.19.5 กีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา    “โสน

เกมส”์ 

      43,600  

 ค่าวัสดุ         

 อุปกรณ์เชียร์ 136 ชุดๆละ 1 คร้ัง 100 บาท 13,600  

 ตกแตง่อัฒจรรย์เชียร์ 1 ชุดๆละ 1 คร้ัง 10,000 บาท 10,000  

 ค่าใช้สอย         

 ชุดเชียร์ลีดเดอร ์   1 คร้ัง 11,000 บาท 11,000  

 เช่าชุดแฟนซ ี 20 ชุดๆละ 1 คร้ัง 450 บาท 9,000  

1.19.6 จิตปัญญา       25,000  

 ค่าตอบแทน         

 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  

 ค่าตอบแทนผู้ชว่ยวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 300 บาท 7,200  

 ค่าวัสดุ         

 ถ่ายเอกสาร 8,50

0 

แผ่นๆละ 1 คร้ัง 0.40 บาท 3,400  

1.19.7 งานไหว้ครู 56       5,000  

 ค่าวัสดุ         

 วัสดุในการจัดกิจกรรม       5,000  

1.19.8 พัฒนาสิ่งแวดล้อม       6,000  

 ค่าตอบแทน         

 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม       2,400  

1.19.9 แห่เทยีนเข้าพรรษา       3,800  

 ค่าวัสดุ         

 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม       3,800  

2 กิจกรรมส่งเสริมวนิัยนักศกึษา         

2.1 กิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ถูกวนิัย

จราจร 

      23,900  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 50 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 2,500  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์       5,000  

 -ค่าปูาย       1,500  

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมแก่นักศกึษา 

      27,150  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 9 คน ๆ ละ 1 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 5,400  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 50 คน ๆ ละ 3 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 3,750  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์       5,000  

 -ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม       1,000  

 -ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง/ค่าบ ารุงรถ 2 คัน ๆ ละ   5,000 บาท 10,000  

 -ค่าปูาย       1,500  

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

2.3 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะให้แก่

นักศกึษา (กาย,จิตใจ,สังคม,

ปัญญา) 

      19,300  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600  

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 50 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 2,500  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์       5,000  

 -ค่าปูาย       500  

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

2.4 กิจกรรมท าบุญท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

      18,400  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 9 รูป ๆ ละ 1 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 5,400  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารถวายพระสงฆ ์ 9 รูป ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 100 บาท 9,000  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์       3,000  

 -ค่าปูาย       500  

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

2.5 กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เรือ่ง

เอดสแ์ละเพศศึกษา 

      20,900  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 10,800  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 50 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 2,500  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์       3,000  

 -ค่าปูาย       500  

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

2.6 กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เรือ่งยา

เสพตดิ 

      20,900  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600  

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 10,800  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 50 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 2,500  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์       3,000  

 -ค่าปูาย       500  

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

2.7 กิจกรรมส่งเสริมระเบยีบวนิยัและ

การแต่งกายของนักศึกษา 

      10,000  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าปูาย       10,000  

3 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

นักศกึษา 

        

3.1 กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรยีนรู้

ระบบประกันคุณภาพทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยแก่

นักศกึษา 

      49,500  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆ ละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 7,200  

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 50 คน ๆ ละ 6 มือ้ ๆ ละ 25  บาท 7,500  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และเจา้หน้าที ่ 5 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 240 บาท 3,600  

 -ค่าที่พกั 5 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 1,000 บาท 10,000  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์       7,000  

 -ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม       2,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 -ค่าปูาย       500  

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

 -ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง / ค่าทางด่วน / 

ค่าบ ารุงรถ 
1 คัน ๆ ละ   4,000 บาท 

4,000  

3.2 กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ

และการพัฒนา  

ภาวะความเป็นผู้น า 

      27,000  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 800 บาท 4,800  

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 14,400  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 50 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 2,500  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าปูาย       500  

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์       2,300  

 -ค่าจัดท าเอกสารประกอบ       

 การอบรม 

      2,000  

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

3.3 กิจกรรมการพัฒนา 

ทักษะการพูดเพื่อพัฒนา

บุคลิกภาพ 

      26,500  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 3,600  

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 14,400  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 50 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 2,500  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าปูาย       500  

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์       3,000  

 -ค่าจัดท าเอกสารประกอบ       

 การอบรม 

      2,000  

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

3.4 กิจกรรมเปิดโลกทัศน์แห่งการ

เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซยีน 

      26,500  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 3,600  

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 14,400  

 ค่าใช้สอย 50 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 2,500  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่         

 ค่าวัสดุ       500  

 -ค่าปูาย       3,000  

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์       2,000  

 -ค่าจัดท าเอกสารประกอบ       

 การอบรม 

      500  

 -ค่าติดตามประเมินผล 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 800 บาท 4,800  

3.5 กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ

และเตรียมความพร้อมสู่การ

ท างาน 

      26,500  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 3,600  

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 14,400  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 50 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 2,500  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าปูาย       500  

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์       3,000  

 -ค่าจัดท าเอกสารประกอบ       

 การอบรม 

      2,000  

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,782,150  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย)  

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา    295,040 1,190,560      1,485,600 

1.1. กิจกรรมการแขง่ขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

(รอบคัดเลือก)   ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ

พรรณี 

   62,010 215,820      277,830 

1.2. กิจกรรมการแข่งขนักีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ     เขต

ภูมิศาสตรภ์าคกลาง  คร้ังที่ 

24 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร าไพรพรรณี 

 

   98,540 186,480      285,020 

1.3. กิจกกรม 84 พรรษา 

มหาราชา เทิดไท้องค์ราชัน 

 

    15,950      15,950 

1.4. กิจกรรมพระคุณที่สาม 

ประจ าปงการศึกษา 2555 

 

    18,000      18,000 

1.5. กีฬาสัมพนัธ์ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาโสนเกมส์” 

 

   38,000 77,600      115,600 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1.6. กิจกรรมการแขง่ขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

(รอบมหกรรม) ณ วิทยาลัย

พลศึกษา 

   30,550 153,400      183,950 

1.7. กิจกรรมชมรมนักศึกษา     50,500      50,500 

1.8. กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้น า

นักศึกษา 

    31,500      31,500 

1.9. กิจกรรมเลือกตั้งนายก

องค์การบรหิารนักศกึษา 

    10,000      10,000 

1.10. กิจกรรมสัมมนาผูน้ า

นักศึกษา 

   13,500 18,400      31,900 

1.11. กิจกรรมสรา้งจิตส านกึ 

ปลูกรักมหาวิทยาลัย 

    17,000      17,000 

1.12. กิจกรรมเปิดโลกชมรม     9,450      9,450 

1.13. กิจกรรมพระคุณที่สาม 

ประจ าปงการศึกษา 2556 

    18,000      18,000 

1.14. กิจกรรมสืบสาน

ประเพณีไทย แห่เทียนพรรษา 

    17,300      17,300 

1.15. กิจกรรมเทิดพระคุณแม ่     12,000      12,000 

1.16. กิจกรรมนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ 

 

 

   12,600 72,500      85,100 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1.17. กิจกรรมนักศกึษาคณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

   6,240 88,360      94,600 

1.18. กิจกรรมนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

   3,600 85,900      89,500 

1.19. กิจกรรมนักศึกษาคณะ

ครุศาสตร์ 

   30,000 92,400      122,400 

2. กิจกรรมส่งเสริมระเบยีบ

วนิัยนักศกึษา 

   64,800 75,750      140,550 

2.1 กิจกรรมส่งเสรมิการขับขี่

ถูกวินัยจราจร 

   14,400 9,500      23,900 

2.2 กิจกรรมส่งเสรมิ

คุณธรรมจริยธรรมแก่

นักศึกษา 

   5,400 21,750      27,150 

2.3 กิจกรรมเสรมิสรา้งสขุ

ภาวะให้แกน่ักศึกษา (กาย,

จิตใจ,สังคม,ปญัญา) 

   10,800 8,500      19,300 

2.4 กิจกรรมท าบุญท านบุ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

   5,400 13,000      18,400 

2.5 กิจกรรมเผยแพร่ให้

ความรู้เร่ืองเอดส์และ

เพศศึกษา 

 

   14,400 6,500      20,900 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

2.6 กิจกรรมเผยแพร่ให้

ความรู้เร่ืองยาเสพติด 

   14,400 6,500      20,900 

2.7 กิจกรรมส่งเสรมิระเบียบ

วินัยและการแตง่กายของ

นักศึกษา 

    10,000      40,000 

3. กิจกรรมพัฒนา

บุคลิกภาพนักศกึษา 

   87,600 68,400      156,000 

3.1.กิจกรรมสรา้งเครือข่าย

การเรียนรู้ระบบประกัน

คุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยแก่

นักศึกษา 

   14,400 35,100      49,500 

3.2.กิจกรรมการพัฒนา

บุคลิกภาพและการพัฒนา

ภาวะความเป็นผู้น า 

   19,200 7,800      27,000 

3.3.กิจกรรมการพัฒนา

ทักษะการพูดเพื่อพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 

   18,000 8,500      26,500 

3.4.กิจกรรมเปิดโลกทัศนแ์หง่

การเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียน 

 

   18,000 8,500      26,500 



406 

  

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

3.5.กิจกรรมการพัฒนา

บุคลิกภาพและเตรียมความ

พร้อมสู่การท างาน 

   18,000 8,500      26,500 

รวม    447,440 1,334,710      1,782,150 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434204801 พัฒนานักศึกษา 1010400 2502 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 650,150 346,800 162,350 34,860 

132434204801 พัฒนานักศึกษา 1010400 2502 5102010200 ค่าตอบแทน 186,100 68,500 35,400 1,440 

132434204802 ส่งเสรมิระเบียบวินัย

นักศึกษา 

1010400 2502 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  9,500 25,000 41,250 

132434204802 ส่งเสรมิระเบียบวินัย

นักศึกษา 

1010400 2502 5102010200 ค่าตอบแทน  14,400 25,200 25,200 

132434204803 พัฒนาบุคลกิภาพ

นักศึกษา 

1010400 2502 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  51,400 8,500 8,500 

132434204803 พัฒนาบุคลกิภาพ

นักศึกษา 

1010400 2502 5102010200 ค่าตอบแทน  51,600 18,000 18,000 

รวมท้ังสิ้น 836,250 542,200 274,450 129,250 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักศกึษาได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

2. นักศกึษาได้เข้าร่วมกิจกรรมครบ ทัง้ 5 ด้าน  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าร่วม ทุกคณะ ทุกชัน้ปง รวมทุกกิจกรรม 1,500 คน 

1.2 จ านวนกิจกรรมท่ีสง่เสริมคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 15 กิจกรรม 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบส ารวจความพึงพอใจของนกัศกึษาตอ่กิจกรรมท่ีเข้าร่วม 

3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใชภ้าพถ่ายแต่ละกิจรรมท่ีทางกองพัฒนานักศกึษาจัดขึน้ 

3.3 การส ารวจข้อมูล โดยใชจ้ านวนนักศกึษาท่ีเข้าร่วมแต่ละกิจกรรม 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี ...4..: ...การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีติและความเท่าเทียมกันในสังคม. 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี4  สังคมและคุณภาพชีวิต. 

นโยบายย่อยท่ี..4.1การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโบยายท่ี....1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติ รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี..1 เสริมสร้างศักยภานการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งทางด้านวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี...1. เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสงัคม ทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี 
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ตัวช้ีวัดท่ี  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา / ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าฯ / ผู้ส าเร็จการศึกษาจบ

หลักสูตรฯ. 

ผลผลิตท่ี : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดท่ี  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา / ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าฯ / ผู้ส าเร็จการศึกษาจบ

หลักสูตรฯ. 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี .3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 

ตัวบ่งช้ี ...3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา. 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าปง พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 2 มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตอิบัณฑิต 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนนิการได้ทันที 

 

132434204900 โครงการจติอาสาพัฒนานักศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงนิงบประมาณ: 150,000   บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : ควท,ควจ, คคศ ผู้รับผดิชอบ : คณบด ี

  

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มีวิสัยทัศน์เป็นแหล่งจัดการความรู้ ภูมิปัญญาพัฒนาครูและท้องถิ่น 

เกษตร อุตสาหกรรม สืบสานวัฒนธรรม มรดกโลก โดยมีหน้าท่ีในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม 

น าการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข รักท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย โดยคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พงึประสงค์  ประการหนึ่งท่ีส าคัญ คือ จิตสาธารณะในการพัฒนาสังคมต้องสืบแบบประเทศชาติเห็นแก่ประโยชน์สัจ

ธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาถือเป็นหน่วยงานหนึ่งในการผลิตบัณฑิตออกไปสู่สังคมในอนาคต จึงมี

ความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์โดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีโอกาส

ท างานจิตอาสา  เพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์และมี

จิตสาธารณะในการ  ชว่ยพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อความย่ังยนืในอนาคต 
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วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสง่เสริมอัตลักษณข์องบัณฑิตในเร่ืองจิตอาสา 

2. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

3. เพื่อสง่เสริมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมออกค่ายอาสา สรา้งสนามกีฬาต้านภัยยาเสพติด 80 คน 

1.2 จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 10 คน 

1.3 จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานักศกึษา 50 คน 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

2.2 ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

2.3 การน าความรู้ไปใชป้ระโยชนข์องกลุ่มเปูาหมายไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 70 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนร้อยละ 95 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 9 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 มกราคม 2556 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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. กิจกรรมออกค่ายอาสา สรา้งสนามกฬีาต้านภัยยาเสพ

ติด 

            

2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน             

3 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนานกัศึกษา             

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. กิจกรรมออกค่ายอาสา สรา้งสนามกฬีา

ต้านภัยยาเสพติด 

คร้ัง 1  1   

2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน คร้ัง 2  1 1  

3 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนานกัศึกษา คร้ัง 3  1 1 1 



410 

  

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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. กิจกรรมออกค่ายอาสา สรา้งสนามกฬีาต้าน

ภัยยาเสพติด 

50,000  50,000   

2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 50,000  17,000 33,000  

3 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนานกัศึกษา 50,000  15,350 25,000 9,650 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1. กิจกรรมออกค่ายอาสา        

สร้างสนามกีฬาต้านภัย          

ยาเสพตดิ (ควท.) 

      50,000  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าเช่ารถ 2  คัน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 3,500 บาท 14,000  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์การสร้าง      

สนามกีฬา 

        

  สนามฟุตซอล 1 สนามๆละ 1 สนามๆละ 18,000 บาท 18,000  

  สนามตะกร้อ 1 สนามๆละ 1 สนามๆละ 15,500 บาท 15,500  

 -ค่าวัสดุและจัดท าเอกสาร 1 คร้ังๆละ 1 คร้ังๆละ 1,500 บาท 1,500  

 -ค่าปูายประชาสัมพันธ์ 1 ผืนๆละ 1 ผืนๆละ 1,000 บาท 1,000  

2 กิจกรรมจิตอาสา 

พัฒนาโรงเรยีน (คคศ.) 

      50,000  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าน้ ามนั 6 คร้ัง ๆ   1,200 บาท 7,200  

 -ค่าวัสดุเกษตร 2 คร้ัง ๆ   18,000 บาท 36,000  

 -ค่าถ่ายเอกสาร 1 คร้ัง ๆ   6,800 บาท 6,800  

3 กิจกรรมจิตอาสา 

พัฒนานักศึกษา (ควจ.) 

      50,000  

3.1 กิจกรรมนันทนาการส าหรับ

ผู้สูงอายุ 

      30,700  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คร้ัง 1 คนๆละ 240 บาท 480  

 - ค่าบ ารุงรักษา 2 คร้ัง 1 คันๆละ 1,500 บาท 3,000  

 - ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 1 คร้ัง 11 เล่มๆละ 100 บาท 1,100  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าวัสด ุ 2 คร้ังๆละ   12,060 บาท 24,120  
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 - ค่าน้ ามนัรถ 2 คร้ังๆละ 1 คันๆละ 1,000 บาท 2,000  

3.2 กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุง      

ภูมิทัศน์ 

      19,300  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสด ุ 2 คร้ัง     16,200  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าปูายกิจกรรม 2 คร้ัง 2 คร้ังๆละ 1,000 บาท 2,000  

 -ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปกิจกรรม 1 คร้ัง 11 เล่ม ๆ ละ 100 บาท 1,100  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       150,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1.กิจกรรมออกค่ายอาสา

สร้างสนามกีฬาต้านภัย ยา

เสพตดิ (ควท.) 

    50,000      50,000 

2.กิจกรรมจิตอาสา 

พัฒนาโรงเรยีน (คคศ.) 

    50,000      50,000 

3.กิจกรรมจิตอาสา 

พัฒนานักศึกษา (ควจ.) 

    50,000      50,000 

รวม     150,000      150,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434204901 ออกค่ายอาสาสรา้ง

สนามกีฬาต้านภัยยา

เสพติด (ควท.) 

1010400 2502 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  50,000   

132434204902 จิตอาสาพัฒนา

โรงเรียน (คคศ.) 

1010400 2502 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  17,000 33,000  

132434204903 จิตอาสาพัฒนา

นักศึกษา (ควจ.) 

1010400 2502 5102020200 คา่ใช้สอยและวัสด ุ  15,350 25,000 9,650 

รวมท้ังสิ้น  82,350 58,000 9,650 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. มกีารสง่เสริมอัตลักษณข์องบัณฑิตในเร่ืองจิตอาสา 

2. มกีารสง่เสริมและสนับสนุนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

3. มกีารสง่เสริมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวทิยาลัยและท้องถิ่น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เปูาหมายเชงิปริมาณ 

1) จ านวนนักศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมออกค่ายอาสา สร้างสนามกีฬาต้านภัยยาเสพติด  80 คน 

2) จ านวนนักศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน  10 คน 

3) จ านวนนักศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานักศกึษา 50 คน 

1.2 เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

1) ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

2) ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

3) การน าความรู้ไปใชป้ระโยชนข์องกลุ่มเปูาหมายไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 70 

1.3 เปูาหมายเชงิเวลา 

ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนร้อยละ 95 

2. เกณฑ์การประเมนิผล ท่ีถอืว่าด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบส ารวจความพึงพอใจของนกัศกึษาตอ่กิจกรรมท่ีเข้าร่วม 

3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใชภ้าพถ่ายกิจรรม 

3.3  การส ารวจข้อมูล โดยใชจ้ านวนนักศกึษาท่ีเข้าร่วมแต่ละกิจกรรม 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4:  สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี 4.1 การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงงบประมาณ  

พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายท่ี 3  สนับสนุนร่วมมอืและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

เป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2   การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ท่ีสร้างความเขม้แข็งให้สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 3: ขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่น

และสังคม 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดท่ี  จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าใหม ่

ตัวช้ีวัดท่ี  จ านวนนักศกึษาท่ีคงอยู ่

ผลผลิตท่ี : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 

ตัวช้ีวัดท่ี : ความพงึพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 

ตัวบ่งช้ี 3.2: ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ      

ประจ าปง พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 2:  มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 5:  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

มติท่ีิ 3:  มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6:  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการทันที 
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1080000  ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

132434205000 งานบริหารจัดการวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

งานบรหิารจัดการวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบ ารุงการศึกษา  หมวดรายจ่าย : งบด าเนินงาน,  งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 4,422,220  บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :  ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผู้รับผดิชอบ :  นายชัยพฤกษ์  ชูด า 

  

หลักการและเหตุผล 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ าเป็นต้องจัดหาวัสดุและทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่หนังสือ 

ต ารา ท้ังในรูปแบบท่ีเป็นรูปเล่ม และที่เป็นสื่ออิเลคทรอนิกส ์สื่อสิ่งพิมพ ์ฯลฯ ตา่งๆ ดูแลระบบห้องสมุด รวมท้ังจัดหา

วัสดุ อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม ท่ีในปัจจุบันห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์มีเคร่ืองไม่เพียงพอ

กับจ านวนนักศกึษาและคอมพิวเตอร์บางเคร่ืองมอีายุการใช้งานมานาน สรรถนะของเคร่ืองในปัจจุบันบางเคร่ืองจึงไม่

เหมาะกับซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนและการท างานในปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องจัดหาคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นให้

เพียงพอกับจ านวนผู้ใช้งานและทดแทนเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพต่ าท้ังในห้องเรียนและส านักงาน  และจัดหาครุภัณฑ์

ประจ าห้องเรียนและประจ าส านักงานทดแทนของเดิมท่ีอยู่ในสภาพใช้งานไม่ได้และไม่คุ้มกับการซ่อมบ ารุง  รวมท้ัง

วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน ประชุมกรรมการของส านักฯ เพื่อให้ส านักสามารถบริหาร

จัดการงานในส านักฯ ในการเป็นฝุายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริการวิชาการ ได้

อย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตให้นักศึกษา บุคลากรในมหาวทิยาลัยและชุมชนท้องถิ่น 

2. เพื่อสนับสนุนนักศกึษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่น สร้างนสิัยการเรียนรู้ การศึกษา

คน้ควา้ด้วยตนเอง 

3. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมคีุณภาพ 

4. เพื่อพัฒนาความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นวชิาการใหก้ับบุคลากรในส านักฯ 
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5. เพื่อปรับปรุงอาคารสถานท่ีของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศให้มคีวามเหมาะสมกับการ

เป็นแหล่งเรียนรู้ในสภาพปัจจุบันมากขึน้ 

6. เพื่อสนับสนนุการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

7. เพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้นอกเวลาเรียนและนอกชัน้เรียน 

8. เพื่อจัดหาอุปกรณค์อมพิวเตอร์ให้เพยีงพอต่อการเรียนการสอนในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน 

9. เพื่อจัดหาอุปกรณค์อมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านซอฟต์แวร์ 

10. เพื่อจัดหามคีรุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนและส านักงานท่ีมีประสิทธิภาพในใชง้าน  

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

 จ านวนผูเ้ข้าใช้บริการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศจ าแนกตาม

ประเภทผู้ใช้บริการ (ประมาณต่อเดือน) 

  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 6,400 คน 

1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 120 คน 

1.3 บุคคลทั่วไป 350 คน 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา  

2.2 ระดับความส าเร็จของการประกนัคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ตอ่เนื่อง  

2.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิต  

2.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้  

2.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ  

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1  ตุลาคม  2555 วันสิน้สุด: 30  กันยายน  2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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 ค่าตอบแทนกรรมการบรหิารส านัก              

2 ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการส านกัฯ)             

3 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่             

4 ค่าอัพเกรดระบบ I Love Library Software             

5 ค่าลิขสทิธิ ์ Anti-Virus             
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ล าดับ ขั้นตอน / 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. 

6 จัดหาวัสด ุ(เกี่ยวเนื่องกับการท าหนงัสือ, ส านักงาน, 

การเกษตร, งานบ้านงานครัว, ไฟฟูา-ประปา, ฯลฯ) 

            

7 จัดหาวัสด ุIT             

8 จัดหาหนงัสือ, ต าราวิชาการ             

9 จัดหาหนงัสือพมิพแ์ละสิง่พิมพ์ต่อเนือ่ง             

10 สื่ออิเล็กทรอนิกส ์             

11 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ส าหรับส านักงาน)             

12 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (ส าหรับการเรียนการสอน)             

13 จัดหารถเข็นอเนกประสงค ์             

14 จัดหาชั้นหนังสือ             

15 จัดหาเคร่ืองปรับอากาศ             

16 จัดหาเคร่ืองเสียง เพาเวอร์ มิกเซอร์             

17 จัดหาไมค์ลอยมือถือคู ่             

18 จัดหาไมโครโฟนแบบมีสาย             

19 จัดหาเคร่ืองกรองน้ า             

20 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์             

21 จัดหาเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ส าหรับการเรียน

การสอน)  

            

22 ก ากับ ติดตามและประเมินผล             

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. 

 งานบริหารจัดการวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      

 งบด าเนินงาน       

1 ค่าตอบแทน       

 1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบรหิารส านัก 2 คร้ัง  1  1 

2 ค่าใช้สอย       

 2.1  ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการ

ส านักฯ 

10 คร้ัง 2 3 2 3 

 2.2  ซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคาร

สถานที ่

10 รายการ 2 3 3 2 

 2.3  ค่าอัพเกรดระบบ I Love Library 

Software 

1 รายการ 1    

 2.4  ค่าลิขสิทธิ์  Anti-Virus 1 งาน 1    

3 ค่าวัสดุ       
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. 

 3.1  ค่าวัสด ุ(เกี่ยวเนื่องกับการท าหนงัสือ

, ส านักงาน, การเกษตร, งานบ้านงาน

ครัว, ไฟฟูา-ประปา, ฯลฯ) 

200 รายการ 35 65 65 35 

 3.2  วัสดุ IT 50 รายการ 10 15 15 10 

 3.3  หนังสือ, ต าราวิชาการ 2,000 เล่ม 500 500 500 500 

 3.4  หนังสือพมิพแ์ละสิง่พิมพ์ต่อเนื่อง 7,000 ฉบับ 1,000 2,000 2,000 2,000 

 3.5  สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 150 รายการ 30 40 40 40 

 งบลงทุน       

4 ค่าครุภัณฑ์       

 4.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ส าหรับ

ส านักงาน) 

2 เคร่ือง 2    

 4.2  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ส าหรับการ

เรียนการสอน) 

40 เคร่ือง  40   

 4.3  รถเข็นอเนกประสงค ์ 4 คัน  4   

 4.4  ชั้นหนังสือ 6 ชุด 6    

 4.5  เคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง 2    

 4.6  เคร่ืองเสียง เพาเวอร์ มกิเซอร์ 1 เคร่ือง 1    

 4.7  ไมค์ลอยมือถือคู ่ 1 ชุด 1    

 4.8  ไมโครโฟนแบบมีสาย 2 ตัว 2    

 4.9  เคร่ืองกรองน้ า 1 เคร่ือง 1    

 4.10  เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

(ส าหรับการเรียนการสอน) 

2 เคร่ือง  2   

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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. 

 งานบริหารจัดการวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

 งบด าเนินงาน      

1 ค่าตอบแทน 31,800     

 1.1  ค่าตอบแทนกรรมการบรหิารส านัก 31,800  15,900  15,900 

2 ค่าใช้สอย 424,910     

 2.1  ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการส านักฯ 5,000 1,000 1,500 1,000 1,500 

 2.2  ซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคาร

สถานที ่

229,960 60,960 59,000 80,000 30,000 

 2.3  ค่าอัพเกรดระบบ I Love Library Software 90,950 90,950    

 2.4  ค่าลิขสิทธิ ์ Anti-Virus 99,000 99,000    
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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. 

3 ค่าวัสดุ 2,634,510     

 3.1  ค่าวัสด ุ(เกี่ยวเนื่องกับการท าหนงัสือ, 

ส านักงาน, การเกษตร, งานบ้านงานครัว, 

ไฟฟาู-ประปา, ฯลฯ) 

1,154,510 200,000 375,000 379,510 200,000 

 3.2  วัสดุ IT 330,000 66,000 99,000 99,000 66,000 

 3.3  หนังสือ, ต าราวิชาการ 710,000 177,500 177,500 177,500 177,500 

 3.4  หนังสือพมิพแ์ละสิง่พิมพ์ต่อเนื่อง 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 3.5  สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

 งบลงทุน      

4 ค่าครุภัณฑ์ 1,331,000     

 4.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ส าหรับส านกังาน) 50,000 50,000    

 4.2  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ส าหรับการเรียนการ

สอน) 

800,000  800,000   

 4.3  รถเข็นอเนกประสงค ์ 36,000  36,000   

 4.4  ชั้นหนังสือ 99,000 99,000    

 4.5  เคร่ืองปรับอากาศ 150,000 150,000    

 4.6  เคร่ืองเสียง เพาเวอร์ มกิเซอร์ 65,000 65,000    

 4.7  ไมค์ลอยมือถือคู ่ 15,000 15,000    

 4.8  ไมโครโฟนแบบมีสาย 13,000 13,000    

 4.9  เคร่ืองกรองน้ า 13,000 13,000    

 4.10  เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ส าหรับ

การเรียนการสอน 

90,000  90,000   

 รวม 4,422,220 1,210,410 1,763,900 847,010 600,900 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 งานบริหารจัดการวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        

 งบด าเนินงาน         

1 ค่าตอบแทน         

 1.1  ค่าตอบแทนกรรมการบรหิาร

ส านัก 

2 คร้ัง 1 คร้ังละ 15,900 บาท 31,800  

2 ค่าใช้สอย         

 2.1  ค่าอาหารว่าง (ประชุม

กรรมการส านักฯ 

 

10 คร้ัง     5,000  
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 2.2  ซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และ

อาคารสถานที ่

10 รายการ     229,960  

 2.3  ค่าอัพเกรดระบบ I Love 

Library Software 

1 รายการ     90,950  

 2.4  ค่าลิขสิทธิ์  Anti-virus 1 งาน     99,000  

3 ค่าวัสดุ         

 3.1  ค่าวัสด ุ(เกี่ยวเนื่องกับการท า

หนังสือ, ส านักงาน, การเกษตร, 

งานบ้านงานครัว, ไฟฟูา-ประปา, 

ฯลฯ) 

200 รายการ     1,154,510  

 3.2  วัสดุ IT 50 รายการ     330,000  

 3.3  หนังสือ, ต าราวิชาการ 2,000 เล่ม     710,000  

 3.4  หนังสือพมิพแ์ละ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

7,000 ฉบับ     400,000  

 3.5  สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 150 รายการ     40,000  

 งบลงทุน         

4 ค่าครุภัณฑ์         

 4.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ส าหรับ

ส านักงาน) 

2 เคร่ือง 1 เคร่ืองละ 25,000 บาท 50,000  

 4.2  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ส าหรับ

การเรียนการสอน) 

40 เคร่ือง 1 เคร่ืองละ 20,000 บาท 800,000  

 4.3  รถเข็นอเนกประสงค ์ 4 คัน 1 คันละ 9,000 บาท 36,000  

 4.4  ชั้นหนังสือ 6 ชุด 1 ชุดละ 16,500 บาท 99,000  

 4.5  เคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง 1 เคร่ืองละ 75,000 บาท 150,000  

 4.6  เคร่ืองเสียง เพาเวอร์ มกิเซอร์ 1 เคร่ือง 1 เคร่ืองละ 65,000 บาท 65,000  

 4.7  ไมค์ลอยมือถือคู ่ 1 ชุด 1 ชุดละ 15,000 บาท 15,000  

 4.8  ไมโครโฟนแบบมีสาย 2 ตัว 1  ตัวละ 6,500 บาท 13,000  

 4.9  เคร่ืองกรองน้ า 1 เคร่ือง 1 เคร่ืองละ 13,000 บาท 13,000  

 4.10  เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

(ส าหรับการเรียนการสอน) 

2 เคร่ือง 1 เคร่ืองละ 45,000 บาท 90,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิน้       4,422,220  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใชส้อย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

งานบริหารจัดการวิทย

บริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   31,800 3,059,420  1,331,000    4,422,220 

รวม    31,800 3,059,420  1,331,000    4,422,220 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434205001 งานบริหารจัดการ

วิทยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

1080000 2102 5102010200 ค่าตอบแทน  15,900  15,900 

  1080000 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 706,410 822,000 847,010 585,000 

  1080000 2603 8329001800 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 50,000    

  1080000 2603 8329001900 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  800,000   

  1080000 2603 8320025100 รถเข็นอเนกประสงค ์  36,000   

  1080000 2603 8320010100 ชั้นหนังสือ 99,000    

  1080000 2603 8320021700 เคร่ืองปรับอากาศ 150,000    

  1080000 2603 8322006500 เคร่ืองเสียง 65,000    

  1080000 2603 8322013100 ไมค์ลอยมือถือคู ่ 15,000    
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

  1080000 2603 8322013200 ไมโครโฟนแบบมีสาย 13,000    

  1080000 2603 8331001100 เคร่ืองกรองน้ า 13,000    

  1080000 2603 8323039700 เคร่ืองมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์  90,000   

  1080000 2603 8323039800 เคร่ืองมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์  99,000   

รวมท้ังสิ้น 1,111,410 1,862,900 847,010 600,900 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักศกึษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นเกิดนสิัยเรียนรู้ตลอดชวีติ 

2. นักศกึษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่น สร้างนสิัยการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

3. ส านักฯมีการบริหารจัดการอย่างมคีุณภาพ 

4. ความรู้และประสบการณ์ดา้นวชิาการของบุคลากรในส านักฯเพ่ิมขึน้ 

5. อาคารสถานท่ีของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมีความเหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้

ในสภาพปัจจุบันมากขึน้ 

6. มอีุปกรณส์นับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างเพียงพอ 

7. ชอ่งทางในการเรียนรู้นอกเวลาเรียนและนอกชัน้เรียนเพิ่มขึ้น 

8. อุปกรณค์อมพิวเตอร์เพยีงพอต่อการเรียนการสอนในช้ันเรียนและนอกชัน้เรียน 

9. อุปกรณค์อมพิวเตอร์ทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านซอฟตแ์วร์ 

10. ส านักมีครุภัณฑท่ี์มีประสิทธิภาพใชง้านเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท้ังในช้ันเรียนและนอกช้ัน

เรียน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 ตัวช้ีวัดเชงิปริมาณ 

มจี านวนผู้เข้าใชบ้ริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศจ าแนกตามประเภทผู้ใชบ้ริการ

ตอ่เดอืน 

- นักเรียนนักศกึษา ประมาณ      6,400 คน 

- บุคลากรภายในมหาวทิยาลัย  ประมาณ     120  คน 

- บุคคลทั่วไป ประมาณ      350 คน 

1.2 ตัวช้ีวัดเชงิคุณภาพ 

1) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร้อยละ 85 

2) ระดับความส าเร็จของการประกนัคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างตอ่เนื่อง เปูาหมายระดับ 3 

3) ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 

4) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

เปูาหมายระดับ 3 

5) ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้  เปูาหมายระดับ 3 

6) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ เปูาหมายระดับ 3 

1.3 ตัวช้ีวัดเชงิเวลา 

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 95 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 
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2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 สถิตกิารเข้ามาใชบ้ริการในส านกัทุกประเภทของผู้ใช้บริการ 

3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี  4  สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี  4.1  :  การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี  1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพเกณฑ์มาตรฐานและ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม  ท้องถิ่น

และประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี  1  เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสงัคม ทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 

ตัวบ่งช้ี  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

องคป์ระกอบท่ี 2  :  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี  2.5  ห้องสมุด  อุปกรณก์ารศึกษา  และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

องคป์ระกอบท่ี 7  :  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ี  7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ี  8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

องคป์ระกอบท่ี 9  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี  9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าปง พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ  2  : มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี  5  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 
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มติท่ีิ  4  : มติดิ้นการพัฒนาสถาบัน กรณสีถาบันอุดมศกึษาท่ีด าเนนิการตามเกณฑ์การ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ตัวช้ีวัดท่ี  8    ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 

3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนนิการได้ทันที 

  

รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 
 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

(ส าหรับส านักงาน) 

2 เคร่ือง 25,000 50,000 มาตรฐานฯ 

     1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Inter core 

i5 ความเร็วไม่นอ้ยกว่า 2.5 GHz 

     2. มีหน่วยความจ าหลกั (Main Memory) แบบ 

DDR3 ความจะไม่ต่ ากวา่ 4 GB หรือดีกว่า 

     3. Hard disk ความจุไม่นอ้ยกว่า 500 GB 

     4. จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 

      

     ค าชี้แจงฯ 

     ทดแทนของเดมิที่เสื่อมสภาพการใชง้าน 

      

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

(ส าหรับการเรียนการ

สอน) 

40 เคร่ือง 20,000 800,000 มาตรฐานฯ 

     1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Core i3 หรือ 

หรือดีกว่า มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 

3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

     2. มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือ

ดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB 

     3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ

ดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 1 TB จ านวน 1 

หน่วย 

     4. ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย 

     5. มีชอ่งเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/100 

Mbps จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

     6. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่าและมีขนาดไม่น้อย

กว่า 18.5 นิว้ จ านวน 1 หน่วย 

     ค าชี้แจงฯ 

     ทดแทนของเดมิซึง่เสื่อมสภาพการใชง้าน 
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ล าดับที่ รายการ 
จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

3 รถเข็นอเนกประสงค ์ 4 คัน 9,000 36,000 มาตรฐานฯ 

     1. แฮนด์สามารถพับได ้

     2. รับน้ าหนักได้ไม่นอ้ยกว่า 300 กิโลกรัม 

     ค าชี้แจงฯ 

     ใชส้ าหรับขนหนงัสือ, วัสดุอปุกรณ์ 

4 ชั้นหนังสือ 6 ชุด 16,500 99,000 มาตรฐานฯ 

     1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 108 นิ้ว ลึกไมน่้อยกว่า 

19 นิ้ว สงูไม่น้อยกว่า 77 นิ้ว 

     2. วางได้ 6 ระดับชั้น หรือมากกวา่ 

     3. มีฝาปิดชั้นอีก 1 ชัน้ 

     ค าชี้แจงฯ 

     ของเดิมไม่เพียงพอ 

5 เคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง 75,000 150,000 มาตรฐานฯ 

     1. เป็นเคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถในการ

ท าความเย็น ขนาดไม่ต่ ากว่า 60,000 บีทียู 

     2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

     3. ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูป

ทั้งชุด ทัง้หน่วยสง่ความเย็นและหน่วยระบาย

ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

     ค าชี้แจงฯ 

     ของเดิมเสื่อมสภาพการใชง้าน 

6 เคร่ืองเสียง เพาเวอร์ 

มิกเซอร์ 

1 เคร่ือง 65,000 65,000 มาตรฐานฯ 

     1. ก าลังขับ 500W 

     2. มีชอ่งต่อสัญญาณเข้า 

     3. มีดิจติอบเอฟเฟ็ค 

     4. มีปุุมกดเปิด-ปิด Effect 

     ค าชี้แจงฯ 

     ใชใ้นห้องประชุมต้นโมก 

7 ไมค์ลอยมือถือคู ่ 1 ชุด 15,000 15,000 มาตรฐานฯ 

     1. Type : Handheld Condenser Dual 

     2. Carrier Freq : UHF 

     ค าชี้แจงฯ 

     ใชใ้นห้องประชุมต้นโมก 

8 ไมโครโฟนแบบมีสาย 2 ตัว 6,500 13,000 มาตรฐานฯ 

     1. มี Switch  ปิด – เปิด 

     2. เป็น Microphone  ชนิด  Dynamic 

     3. มีทิศทางการรับเสียงแบบ  Cardioid 
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ล าดับที่ รายการ 
จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

     ค าชี้แจงฯ 

     ใชใ้นห้องประชุมต้นโมก 

9 เคร่ืองกรองน้ า 1 เคร่ือง 13,000 13,000 มาตรฐานฯ 

     1. มีระบบการกรองแบบ UV 

     2. ไส้กรองดักจับกรวด ทราย หิน โคลน และกรอง

สารแขวนลอยและแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับน้ า 

     3. มีหลอดฆ่าเชือ้ ก าจัดแบคทีเรียรวมทัง้ไวรัสและ

เชือ้ราด้วยล าแสง UV 

     ค าชี้แจงฯ 

     ใช้กรองน้ าดืม่เพื่อบรกิารนกัศกึษาและบุคคลทัว่ไป 

10 เคร่ืองมัลติมเีดีย

โปรเจคเตอร์ (ส าหรับ

การเรียนการสอน) 

2 เคร่ือง 45,000 90,000 มาตรฐานฯ 

     1. เป็นเคร่ืองฉายภาพชนิด DLP 

     2. ให้ความสว่างในการฉายภาพไม่น้อยกว่า 2500 

ANSI lumens หรือดีกว่า 

     3. สามารถรับสัญญาณคอมพิวเตอร์ RGB, 

Composite VDO, S-Video, HDMI อย่างละ 1 

Input เป็นอย่างน้อย 

     4. แหลง่ก าเนดิแสงหรือหลอดภาพมีอายุการใชง้าน

ไม่น้อยกว่า 10,000 ชั่วโมงหรือดีกว่า 

     5. อัตราส่วนความคมชัด Contrast Ratio 1800:1  

หรือดีกว่า 

     ค าชี้แจงฯ 

     ทดแทนของเดมิซึง่หมดอายุการใชง้าน 

รวม 1,331,000  
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132434205100 งานพัฒนาบคุลากรส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบ ารุงการศึกษา  หมวดรายจ่าย : งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 220,000  บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :  ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผู้รับผดิชอบ :  นายชัยพฤกษ์  ชูด า 

  

หลักการและเหตุผล 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากจะเป็นหน่วยงานภายในท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอน ด้านแหลง่เรียนรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัยแล้วนั้น ส านักวิทยบริการฯยังมีพันธกิจ 5 

ประการคือบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ให้การบริการสื่อสารสนเทศท่ีมีคุณภาพได้

มาตรฐาน พัฒนาเพ่ือการเป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้ของท้องถิ่น พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเป็น e-University 

และบริหารงานดว้ยระบบมาตรฐานคุณภาพ การท่ีส านักฯบรรลุตามพันธกิจได้น้ัน บุคลากรในส านักฯหรือผู้ปฏิบัติงาน

จะตอ้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งในปัจจุบันวิธีการท างานในแต่ละศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในงานท่ีรับผิดชอบ 

สามารถท างานเป็นทีม และเป็นผู้ให้บริการท่ีด ีเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจกับการให้บริการของส านักฯ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ท างานเป็นทีมและเป็นผู้ให้บริการท่ีดี 

2. เพื่อพัฒนาความรูแ้ละประสบการณ์ด้านวิชาการใหก้ับบุคลากรในส านักฯ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 มีกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรภายในส านักฯ 1 คร้ัง 

1.2 มีบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 45 คน 

1.3 มีบุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ 30 คน 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ร้อยละของการเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร  
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2.2 ร้อยละความพงึพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร  

2.3 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏบัิตงิานของบุคลากร  

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1  ตุลาคม  2555 วันสิน้สุด: 30  กันยายน  2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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 จัดฝกึอบรมบุคลากรภายในส านักฯ              

2 ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ             

3 ก ากับติดตามและประเมินผล             

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. 

 งานพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      

 งบด าเนินงาน       

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรภายใน

ส านักฯ 

1 คร้ัง   1  

2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/อบรม/

ศึกษาดูงาน/ไปราชการ 

30 คน 5 10 10 5 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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. 

 งานพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

 งบด าเนินงาน      

1 ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมบุคลากรภายใน

ส านักฯ 

     

 ค่าตอบแทน 14,400     

 1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร  14,400   14,400  

 ค่าใช้สอย 

 

92,100     
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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. 

 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรภายใน

ส านักฯ 

1.2 ค่าที่พัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะเดินทาง/

ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม/

ฯลฯ  

92,100   92,100  

 ค่าวัสดุ 13,500     

 1.3  ค่าวัสด ุ 13,500   13,500  

2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/อบรม/

ศกึษาดูงาน/ไปราชการ 

     

 ค่าใช้สอย 100,000     

 2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พกั/ค่าพาหนะเดินทาง/

ค่าน้ ามันรถ/ค่าลงทะเบียน/ฯลฯ 

100,000 15,000 35,000 35,000 15,000 

 รวม 220,000 15,000 35,000 155,000 15,000 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 งานพัฒนาบุคลากรส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        

 งบด าเนินงาน         

1 ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม

บุคลากรภายในส านักฯ 

        

 ค่าตอบแทน         

 1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร  2 คน     14,400  

 ค่าใช้สอย         

 1.2 ค่าที่พัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ

เดินทาง/ค่าอาหาร/ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองดื่ม/ฯลฯ 

1 คร้ัง     92,100  

 ค่าวัสดุ 

1.3  ค่าวัสด ุ

       

13,500 

 

2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/

อบรม/ศกึษาดูงาน/ไปราชการ 

        

 2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พกั/ค่าพาหนะ

เดินทาง/ค่าน้ ามันรถ/

ค่าลงทะเบียน/ฯลฯ 

30 คน     100,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       220,000  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1. ค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมบุคลากร

ภายในส านักฯ 

   14,400 105,600      120,000 

2. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/

สัมมนา/อบรม/ศึกษาดู

งาน/ไปราชการ 

    100,000      100,000 

รวม    14,400 205,600      220,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434205101 ค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมบุคลากร

ภายใน 

1080000 2102 5102010200 ค่าตอบแทน   14,400  

132434205101   1080000 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   105,600  

132434205102 ค่าใช้จ่ายในการ

ประชุม/สัมมนา/

อบรม/ศึกษาดูงาน/ไป

ราชการ 

1080000 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 15,000 35,000 35,000 15,000 

รวมท้ังสิ้น 15,000 35,000 155,000 15,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. บุคลากรสามารถท างานเป็นทีมและเป็นผู้ให้บริการท่ีดี 

2. บุคลากรในส านักมคีวามรู้และประสบการณ์ดา้นวชิาการเพิ่มมากขึ้น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 ตัวช้ีวัดเชงิปริมาณ 

1) มกีิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรภายในส านักฯ ไมน่อ้ยกว่า 1 ครัง้ 

2) มบุีคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ไมน่อ้ยกว่า45 คน 

3) มบุีคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม/ศกึษาดูงาน/ไปราชการ  ไมน่อ้ยกว่า 30 คน 

1.2 ตัวช้ีวัดเชงิคุณภาพ 

1) ร้อยละของการพัฒนาบุคลากร เปูาหมายร้อยละ 100 

2) ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากร เปูาหมายร้อยละ 80 

3) ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การประเมินของบุคลากร เปูาหมายร้อยละ 90 

1.3 ตัวช้ีวัดเชงิเวลา 

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 95 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 สถิตกิารเข้ามาใชบ้ริการในส านกัทุกประเภทของผู้ใช้บริการและแบบประเมินการฝึกอบรมของ

บุคลากร 

3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ และแบบส ารวจความพงึ

พอใจของบุคลากร 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4   การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี  4   สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี  4.1  :  การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 
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นโยบายท่ี  1   ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพเกณฑ์มาตรฐานและ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม  ท้องถิ่น

และประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี  1  : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสงัคม ทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 

ตัวบ่งช้ี  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี  2.5  ห้องสมุด  อุปกรณก์ารศึกษา  และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ี  7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

องคป์ระกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ี  8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี  9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าปง พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ  2    มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี  5  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

มติท่ีิ  4   มติดิ้นการพัฒนาสถาบัน กรณสีถาบันอุดมศกึษาท่ีด าเนนิการตามเกณฑ์การ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ตัวช้ีวัดท่ี  8   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 

3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนนิการได้ทันที 
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132434205200 งานบริการวชิาการและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบ ารุงการศึกษา  หมวดรายจ่าย : งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ:  150,750 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :  ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผู้รับผดิชอบ :  นายชัยพฤกษ์  ชูด า 

  

หลักการและเหตุผล 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนร่วมรับผิดชอบการด าเนินการตามนโยบายท่ี 5 ของ

มหาวทิยาลัยในการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ

อยุธยาเมอืงมรดกโลก เนื่องจากส านักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศ และเก็บ

รวบรวมขอ้มูลทางประวัตศิาสตร์ไว้มากมาย จึงน าองคค์วามรู้ท่ีมีไปเผยแพร่กับชุมชนและน าข้อมูลท่ีมีจากคลังความรู้

ท่ีสะสมมาจัดท าเป็นนิทรรศการวันส าคัญของประเทศ/พุทธศาสนา เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ท่ีสนใจซึ่งจ ะเป็นการ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท่ีเอกลักษณ์ของอยุธยาหรือของประเทศ และพร้อมท้ังแนะน าประวัติของมหาวิทยาลัยและ

ทรัพยากรสารเทศท่ีมีให้บริการในส านักวิทยบริการฯให้กับนักศึกษาใหม่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในการท่ีจะ

เข้ามาใชช้วีติในร้ัวมหาวทิยาลัยแห่งนี้ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อท านุบ ารุง สบืสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 

2. เพื่อแนะน าการใชบ้ริการทางด้านหอ้งสมุดและเทคโนโลยสีารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากร 

3. เพื่อให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดแก่ชุมชน 

4. เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตให้นักศึกษา บุคลากรในมหาวทิยาลัยและชุมชนท้องถิ่น 

5. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญของมหาวทิยาลัยและของชาติแกผู่ใ้ชบ้ริการ

ห้องสมุด 
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

 
จ านวนผูเ้ข้าใช้บริการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศจ าแนกตาม

ประเภทผู้ใช้บริการ(ประมาณ) 
  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 1,000 คน 

1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 100 คน 

1.3 บุคคลทั่วไป 100 คน 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร้อยละ 85 

2.2 ระดับความส าเร็จของการประกนัคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ตอ่เนื่อง เปูาหมายระดับ 3 

2.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 

2.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ เปูาหมายระดับ 3 

2.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ เปูาหมายระดับ 3 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1  ตุลาคม  2555 วันสิน้สุด: 30  กันยายน  2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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 จัดกิจกรรมส่งเสรมินสิัยรักการอา่นเพื่อมุ่งสู่อาเซียน             

2 จัดกิจกรรมส่งเสรมิงานวิทยบริการ             

3 กิจกรรมส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม             

4 จัดกิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน             

5 ก ากับ ติดตามและประเมินผล             

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. 

 งานบริการวชิาการและส่งเสริม

ศลิปวัฒนธรรม 

      

 งบด าเนินงาน 
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อมุ่งสู่

อาเซียน 

3 คร้ัง  2 1  

2 กิจกรรมส่งเสรมิงานวิทยบริการ 2 คร้ัง   1 1 

3 กิจกรรมส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 5 คร้ัง 1 1 3 1 

4 กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน 7 คร้ัง 2 1 2 2 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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. 

 งานบริการและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม      

 งบด าเนินงาน      

1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อมุ่งสู่

อาเซียน 

22,500     

 ค่าตอบแทน 7,200     

 1.1  ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200  4,800 2,400  

 ค่าใช้สอย 4,500     

 1.2 ค่าจัดดอกไม้ 1,500  1,500   

 1.3  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 3,000  2,000 1,000  

 ค่าวัสดุ 10,800     

 1.4  ปูายประชาสัมพันธ์ 1,800  1,200 600  

 1.5  ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 9,000  6,000 3,000  

2 กิจกรรมส่งเสริมงานวิทยบริการ      

 2.1  งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Library 

Orientation 

20,000     

 ค่าใช้สอย 15,500     

 2.1.1 ค่าจัดดอกไม้ 1,500   1,500  

 2.1.2 ค่าเคร่ืองดื่ม 7,000   7,000  

 2.1.3 ค่าจัดท าเอกสารปฐมนิเทศการใช้

ห้องสมุด 

7,000   7,000  

 ค่าวัสดุ 4,500     

 2.1.4   ปูายประชาสัมพันธ์ 3,000   3,000  

 2.1.5 วัสดุส าหรับจัดงาน 1,500   1,500  

 2.2  งานสัปดาห์ห้องสมุด 18,250     

 ค่าตอบแทน 2,400     

 2.2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2,400    2,400 

 ค่าใช้สอย 9,800     

 2.2.2 ค่าจัดดอกไม้ 2,000    2,000 
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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. 

 2.2.3 ค่าจา้งเหมารถห้องสมุดเคลื่อนที่ 5,000    5,000 

 2.2.4 ค่าจา้งเหมารถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 1,300    1,300 

 2.2.5 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 1,500    1,500 

 ค่าวัสดุ 6,050     

 2.2.6 ปูายประชาสัมพันธ์ 1,200    1,200 

 2.2.7 ค่ากรอบรูปเกียรติบัตร 2,500    2,500 

 2.2.8 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 2,350    2,350 

3 กิจกรรมส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 25,000     

 3.1  วันลอยกระทง 4,000     

 ค่าวัสดุ 4,000     

 3.1.1 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 4,000 4,000    

 3.2 วันมาฆะบูชา 7,000     

 ค่าใช้สอย 1,500     

 3.2.1 ค่าจัดดอกไม้ 1,500  1,500   

 ค่าวัสดุ 5,500     

 3.2.2 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 5,500  5,500   

 3.3 วันสงกรานต์ 3,500     

 ค่าใช้สอย 1,500     

 3.3.1 ค่าจัดดอกไม้ 1,500   1,500  

 ค่าวัสดุ 2,000     

 3.3.2 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 2,000   2,000  

 3.4 วันวิสาขบูชา 4,000     

 ค่าใช้สอย 1,000     

 3.4.1 ค่าจัดดอกไม้ 1,000   1,000  

 ค่าวัสดุ 3,000     

 3.4.2 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 3,000   3,000  

 3.5 วันเข้าพรรษา 6,500     

 ค่าใช้สอย 1,500     

 3.5.1 ค่าจัดดอกไม้ 1,500   1,500  

 ค่าวัสดุ 5,000     

 3.5.2 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 5,000   5,000  

4 กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวยีน 65,000     

 4.1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันพ่อ

แห่งชาติ  (5 ธันวาคม 2555) 

15,000     

 ค่าใช้สอย 3,000     

 4.1.1 ค่าจัดดอกไม้ 3,000 3,000    

 ค่าวัสดุ 12,000     
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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. 

 4.1.2 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 12,000 12,000    

 4.2 นิทรรศการวันพระเจ้าตากสิน

มหาราช  (28 ธันวาคม 2555) 

7,400     

 ค่าใช้สอย 1,500     

 4.2.1 ค่าจัดดอกไม้ 1,500 1,500    

 ค่าวัสดุ 5,900     

 4.2.2 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 5,900 5,900    

 4.3 นิทรรศการวันครู  (16 มกราคม 

2556) 

7,400     

 ค่าใช้สอย 1,000     

 4.3.1 ค่าจัดดอกไม้ 1,000  1,000   

 ค่าวัสดุ 6,400     

 4.3.2 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 6,400  6,400   

 4.4 นิทรรศการวันจักรี  (6 เมษายน 

2556) 

7,400     

 ค่าใช้สอย 1,500     

 4.4.1 ค่าจัดดอกไม้ 1,500   1,500  

 ค่าวัสดุ 5,900     

 4.4.2 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 5,900   5,900  

 4.5 นิทรรศการวันสุนทรภู่  (26 มิถุนายน 

2556) 

7,400     

 ค่าใช้สอย 1,000     

 4.5.1 ค่าจัดดอกไม้ 1,000   1,000  

 ค่าวัสดุ 6,400     

 4.5.2 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 6,400   6,400  

 4.6  นิทรรศการวันภาษาไทย  (29 

กรกฎาคม 2556) 

7,400     

 ค่าใช้สอย 1,000     

 4.6.1 ค่าจัดดอกไม้ 1,000    1,000 

 ค่าวัสดุ 6,400     

 4.6.2 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 6,400    6,400 

 4.7  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตวิันแม่

แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2556) 

13,000     

 ค่าใช้สอย 2,500     

 4.7.1 ค่าจัดดอกไม้ 2,500    2,500 

 ค่าวัสดุ 10,500     

 4.7.2 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 10,500    10,500 
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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. 

 รวม 150,750 26,400 29,900 55,800 38,650 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 งานบริการและส่งเสริม

ศลิปวัฒนธรรม 

        

 งบด าเนินงาน         

1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

เพื่อมุ่งสู่อาเซียน 

      22,500  

 ค่าตอบแทน         

 1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 

(ชั่วโมงละ 600 บาท x 4 ชั่วโมง x 3 

คร้ัง) 

3 คร้ัง 1 คร้ังละ 2,400 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย         

 1.2 ค่าจัดดอกไม้ 1 คร้ัง 1 คร้ังละ 1,500 บาท 1,500  

 1.3  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  

(40 คน x 25 บาท x 3 คร้ัง) 

3 คร้ัง 1 คร้ังละ 1,000 บาท 3,000  

 ค่าวัสดุ         

 1.4  ปูายประชาสัมพันธ์ 3 ผืน 1 ผืนละ 600 บาท 1,800  

 1.5  ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 3 คร้ัง 1 คร้ังละ 3,000 บาท 9,000  

2 กิจกรรมส่งเสริมงานวิทยบริการ         

 2.1  งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

Library Orientation 

      20,000  

 ค่าใช้สอย         

 2.1.4 ค่าจัดดอกไม้ 1 คร้ัง 1 คร้ังละ 1,500 บาท 1,500  

 2.1.5 ค่าเคร่ืองดื่ม 1,400 คน 1 คนละ 5 บาท 7,000  

 2.1.6 ค่าจัดท าเอกสารปฐมนิเทศ

การใชห้้องสมุด 

1,400 ชุด 1 ชุดละ 5 บาท 7,000  

 ค่าวัสดุ         

 2.1.4   ปูายประชาสัมพันธ์ 5 ผืน 1 ผืนละ 600 บาท 3,000  

 2.1.6 วัสดุส าหรับจัดงาน 1 คร้ัง     1,500  

 2.2  งานสัปดาห์ห้องสมุด       18,250  

 ค่าตอบแทน         

 2.2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 

(ชั่วโมงละ 600 บาท x 4 ชั่วโมง) 

1 คร้ัง 1 คร้ังละ 2,400 บาท 2,400  

 ค่าใช้สอย         
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 2.2.2 ค่าจัดดอกไม้ 1 คร้ัง 1 คร้ังละ 2,000 บาท 2,000  

 2.2.3 ค่าจา้งเหมารถห้องสมุด

เคลื่อนที ่

1 คัน 1 คันละ 5,000 บาท 5,000  

 2.2.4 ค่าจา้งเหมารถวิทยาศาสตร์

เคลื่อนที ่

1 คัน 1 คันละ 1,300 บาท 1,300  

 2.2.5 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 60 คน 1 คนละ 25 บาท 1,500  

 ค่าวัสดุ         

 2.2.6 ปูายประชาสัมพันธ์ 2 ผืน 1 ผืนละ 600 บาท 1,200  

 2.2.7 ค่ากรอบรูปเกียรติบัตร 25 กรอบ 1 กรอบละ 100 บาท 2,500  

 2.2.8 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 1 คร้ัง     2,350  

3 กิจกรรมส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม       25,000  

 3.1  วันลอยกระทง       4,000  

 ค่าวัสดุ         

 3.1.1 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 1 คร้ัง     4,000  

 3.2 วันมาฆะบูชา       7,000  

 ค่าใช้สอย         

 3.2.1 ค่าจัดดอกไม้ 1 คร้ัง 1 คร้ังละ 1,500 บาท 1,500  

 ค่าวัสดุ         

 3.2.2 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 1 คร้ัง     5,500  

 3.3 วันสงกรานต์       3,500  

 ค่าใช้สอย         

 3.3.1 ค่าจัดดอกไม้ 1 คร้ัง 1 คร้ังละ 1,500 บาท 1,500  

 ค่าวัสดุ         

 3.3.2 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 1 คร้ัง     2,000  

 3.4 วันวิสาขบูชา       4,000  

 ค่าใช้สอย         

 3.4.1 ค่าจัดดอกไม้ 1 คร้ัง 1 คร้ังละ 1,000 บาท 1,000  

 ค่าวัสดุ         

 3.4.2 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 1 คร้ัง     3,000  

 3.5 วันเข้าพรรษา       6,500  

 ค่าใช้สอย         

 3.5.1 ค่าจัดดอกไม้ 1 คร้ัง 1 คร้ังละ 1,500 บาท 1,500  

 ค่าวัสดุ         

 3.5.2 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 1 คร้ัง     5,000  

4 กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวยีน 

 

 

      65,000  
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 4.1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

วันพ่อแห่งชาติ  (5 ธันวาคม 

2555) 

      15,000  

 ค่าใช้สอย         

 4.1.1 ค่าจัดดอกไม้ 1 คร้ัง 1 คร้ังละ 3,000 บาท 3,000  

 ค่าวัสดุ         

 4.1.2 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 1 คร้ัง     12,000  

 4.2 นทิรรศการวนัพระเจา้ตากสนิ

มหาราช (28 ธนัวาคม 2555) 

      7,400  

 ค่าใช้สอย         

 4.2.1 ค่าจัดดอกไม้ 1 คร้ัง 1 คร้ังละ 1,500 บาท 1,500  

 ค่าวัสดุ         

 4.2.2 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 1 คร้ัง     5,900  

 4.3 นิทรรศการวันครู  (16 

มกราคม 2556) 

      7,400  

 ค่าใช้สอย         

 4.3.1 ค่าจัดดอกไม้ 1 คร้ัง 1 คร้ังละ 1,000 บาท 1,000  

 ค่าวัสดุ         

 4.3.2 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 1 คร้ัง     6,400  

 4.4 นิทรรศการวันจักรี  (6 

เมษายน 2556) 

      7,400  

 ค่าใช้สอย         

 4.4.1 ค่าจัดดอกไม้ 1 คร้ัง 1 คร้ังละ 1,500 บาท 1,500  

 ค่าวัสดุ         

 4.4.2 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 1 คร้ัง     5,900  

 4.5 นิทรรศการวันสุนทรภู่  (26 

มถิุนายน 2556) 

      7,400  

 ค่าใช้สอย         

 4.5.1 ค่าจัดดอกไม้ 1 คร้ัง 1 คร้ังละ 1,000 บาท 1,000  

 ค่าวัสดุ         

 4.5.2 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 1 คร้ัง     6,400  

 4.6  นิทรรศการวันภาษาไทย  (29 

กรกฎาคม 2556) 

      7,400  

 ค่าใช้สอย         

 4.6.1 ค่าจัดดอกไม้ 1 คร้ัง 1 คร้ังละ 1,000 บาท 1,000  

 ค่าวัสดุ         

 4.6.2 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 1 คร้ัง     6,400  
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 4.7  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

วันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 

2556) 

      13,000  

 ค่าใช้สอย         

 4.7.1 ค่าจัดดอกไม้ 1 คร้ัง 1 คร้ังละ 2,500 บาท 2,500  

 ค่าวัสดุ         

 4.7.2 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 1 คร้ัง     10,500  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       150,750  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1. กิจกรรมส่งเสรมินิสัยรัก

การอา่นเพื่อมุ่งสู่

อาเซียน 

   7,200 15,300      22,500 

2. กิจกรรมส่งเสรมิงาน

วิทยบรกิาร 

   2,400 35,850      38,250 

3. กิจกรรมส่งเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม 

    25,000      25,000 

4. กิจกรรมจัดนิทรรศการ

หมุนเวียน 

    65,000      65,000 

รวม    9,600 141,150      150,750 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434205201 กิจกรรมส่งเสรมินิสัย

รักการอา่นเพื่อมุ่งสู่

อาเซียน 

1080000 2102 5102010200 ค่าตอบแทน  4,800 2,400  

132434205201   1080000 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  10,700 4,600  

132434205202 กิจกรรมส่งเสรมิงาน

วิทยบรกิาร 

1080000 2102 5102010200 ค่าตอบแทน    2,400 

132434205202   1080000 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   20,000 15,850 
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132434205203 กิจกรรมส่งเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม 

1080000 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 4,000 7,000 14,000  

132434205204 กิจกรรมจัด

นิทรรศการหมุนเวียน 

1080000 2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 22,400 7,400 14,800 20,400 

รวมท้ังสิ้น 26,400 29,900 55,800 38,650 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ผู้รับบริการมีสว่นช่วยในการท านุบ ารุง สบืสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยมากขึ้น 

2. นักศกึษาและบุคลากรใชบ้ริการทางด้านหอ้งสมุดและเทคโนโลยสีารสนเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ชุมชนได้รับการบริการวิชาการด้านห้องสมุด 

4. นักศกึษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น มนีสิัยเรียนรู้ตลอดชวีติ 

5. ผู้ใชบ้ริการห้องสมุดมีความรู้เกีย่วกับวันส าคัญของมหาวิทยาลยัและของชาติ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 ตัวช้ีวัดเชงิปริมาณ 

มจี านวนผู้เข้าใชบ้ริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศจ าแนกตามประเภทผู้ใชบ้ริการ

ตอ่เดอืน 

- นักเรียนนักศกึษา ประมาณ      1,000 คน 

- บุคลากรภายในมหาวทิยาลัย  ประมาณ     100  คน 

- บุคคลทั่วไป ประมาณ          100 คน 

1.2 ตัวช้ีวัดเชงิคุณภาพ 

1) ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เปูาหมายร้อยละ 85 

2) ร้อยละของการน าไปใช้ประโยชน์ เปูาหมายร้อยละ 80 

1.3 ตัวช้ีวัดเชงิเวลา 

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 95 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 สถิตกิารเข้ามาใชบ้ริการในส านกัทุกประเภทของผู้ใช้บริการ 

3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี  4  สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี  4.1  :  การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 
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นโยบายท่ี  1  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพเกณฑ์มาตรฐานและ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม  ท้องถิ่น

และประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี  1   เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสงัคม ทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 

ตัวบ่งช้ี  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี  2.5    ห้องสมุด  อุปกรณก์ารศึกษา  และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ี  7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ี  8.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี  9.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าปง พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ  2   มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี  5   ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

มติท่ีิ  4   มติดิ้นการพัฒนาสถาบัน กรณสีถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนนิการตามเกณฑ์การ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ตัวช้ีวัดท่ี  8  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 

3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนนิการได้ทันที 
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แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม 

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารงุศลิปวัฒนธรรม 

2. งานสนับสนุนการจัดการศกึษา 

1070000 สถาบนัอยุธยาศึกษา 

132446205300 งานบรหิารงานสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.5 อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มคีวามตระหนกัร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนกัศึกษาและชมุชนในการพัฒนาภูมปิัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ท านบุ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 

3. โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคข์องโครงการ 

4. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 145,000   บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : สถาบันอยุธยาศกึษา ผู้รับผดิชอบ : งานบริหารงานทั่วไป 

  

หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีท าหน้าท่ีในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และวิจัยศิลปวัฒนธรรมซึ่ง

จ าเป็นต้องมีส านักงานท่ีสามารถขับเคลื่อนงานด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการ

ประจ าสถาบันฯ  เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานของสถาบันฯ และในการท างานด้านต่างๆของสถาบันฯ 

จ าเป็นต้องมีการจัดอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีในด้านการท างาน 

ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการด าเนินงานดังกล่าว  สถาบันอยุธยาศึกษา จ าเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 

วัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใชใ้น การด าเนนิงานในแตล่ะฝุายของสถาบันอยุธยาศึกษา รวมท้ังต้องมีค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์

ท่ีช ารุด เพื่อให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งท่ีท าให้การด าเนนิงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพและ

สามารถพัฒนางานให้ดีย่ิงขึ้น  

วตัถุประสงค์   

1. เพื่อสง่เสริมการด าเนนิงานของส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีศักยภาพ  

3. เพื่อสง่เสริมให้ผู้รับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ 
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าลงทะเบียน อบรม สมัมนา 12 คร้ัง 

1.2 ค่าเบี้ยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสถาบันอยุธยาศกึษา 4 คร้ัง 

1.3 ค่ายานพาหนะและน้ ามนัเชือ้เพลิงในการอบรม/สัมมนา/ประสานงานราชการ 12 คร้ัง 

1.4 ค่าวัสด-ุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงาน 4 คร้ัง 

1.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 4 คร้ัง 

1.6 ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าส านักงาน 2 คร้ัง 

1.7 ค่าโทรศัพท์ 12 เดือน 2 หมายเลข 24 คร้ัง 

1.8 ค่าดวงตราไปรษณย์ียากร 2 คร้ัง 

1.9 ค่าวัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงาน (หอศลิป์) 4 คร้ัง 

1.10 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (หอศลิป์) 2 คร้ัง 

1.11 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าส านกังาน (หอศลิป์) 2 คร้ัง 

1.12 ค่าสาธารณูปโภค (หอศลิป์) 4 คร้ัง 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ผู้บริหาร คณาจารย ์และบุคลากร ในส านักงาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และน าความรู้ไปใชใ้นการ

ด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2 สถาบันอยุธยาศกึษามีทรัพยากรท่ีเอื้อประโยชน์เพียงพอต่อการด าเนินงานอยา่งมคีุณภาพ  

2.3 จัดโครงการ/กิจกรรมครบถ้วนตามเปูาหมาย 

2.4 ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมครบตามเปูาหมาย 

2.5 โครงการ/กิจกรรมด าเนนิงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

2.6 โครงการ/กิจกรรมมกีระบวนการพัฒนาแผน 

2.7 ด าเนินงานกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

2.8 ด าเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

2.9 ด าเนินการกิจกรรมโดยมกีารบริหารความเสี่ยง 

2.10 ด าเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

2.11 ด าเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

2.12 มคีวามส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏบัิติราชการของกระทรวง 

2.13 มคีวามส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏบัิติราชการของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

2.14 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผน 

2.15 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามแผน 

2.16 ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

2.17 มคีวามส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักบรรลุตามเปูาหมายความส าเร็จของผลลัพธ์การด าเนนิงาน 

(ผลลัพธ์กระบวนการ) ของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

(หมวด 7) 
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2.18 มคีวามส าเร็จของการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ขั้นพื้นฐาน 

2.19 ด าเนินกิจกรรมโดยส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

2.20 มกีารพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและวัฒนธรรม 

2.21 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกัดอยูใ่นระดับดีขึ้นไป 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา  12 เดอืน       วันเร่ิมตน้  1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด  30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / 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 ขออนุญาตจัดกิจกรรม/โครงการ             

2 ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ             

4 ส่งเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรม/โครงการ             

3 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. 

 กิจกรรมท่ี 1 งานพัฒนาบุคคลากร       

1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าลงทะเบียน อบรมสมัมนา 12 คร้ัง 3 3 3 3 

1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน

อยุธยาศกึษา 
4 คร้ัง 1 1 1 1 

1.3 ค่ายานพาหนะและน้ ามนัเชือ้เพลิงในการ

อบรม/สัมมนา/ประสานงานราชการ 
12 คร้ัง 3 3 3 3 

 กิจกรรมท่ี 2 การบริหารการจัดการ

ส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 

      

2.1 ค่าวัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงาน 4 คร้ัง 1 1 1 1 

2.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 4 คร้ัง 1 1 1 1 

2.3 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าส านกังาน 2 คร้ัง - 1 1 - 

2.4 ค่าโทรศัพท์ 2 หมายเลข 12 เดือน 24 รายการ 6 6 6 6 

2.5 ค่าดวงตราไปรษณย์ียากร 2 คร้ัง 1 - 1 - 

 กิจกรรมท่ี 3 การบริหารจัดการงาน 

หอศิลป์ฯ 
      

3.1 ค่าวัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงาน                

(หอศลิป์) 

4 คร้ัง 1 1 1 1 
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ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. 

3.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (หอศลิป์) 2 คร้ัง 1 - 1 - 

3.3 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าส านกังาน 

(หอศลิป์) 

2 คร้ัง 1 - 1 - 

3.4 ค่าสาธารณูปโภค (หอศลิป์) 4 คร้ัง 1 1 1 1 

แผนการใช้จ่ายเงนิ  

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 

(บาท) 

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. 

 กจิกรรมที่ 1 งานพัฒนาบคุคลากร 38,000     

1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าลงทะเบียน อบรมสมัมนา 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน

อยุธยาศกึษา 

10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 

1.3 ค่ายานพาหนะและน้ ามนัเชือ้เพลิงในการ

อบรม/สัมมนา/ประสานงานราชการ 

16,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

 กิจกรรมที่ 2 การบรหิารการจัดการ

ส านักงานสถาบันอยุธยาศกึษา 

67,000     

2.1 ค่าวัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงาน 19,400 4,850 4,850 4,850 4,850 

2.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 16,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

2.3 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าส านกังาน 8,000 - 4,000 4,000 - 

2.4 ค่าโทรศัพท์ 2 หมายเลข 12 เดือน 15,600 3,900 3,900 3,900 3,900 

2.5 ค่าดวงตราไปรษณย์ียากร 8,000 4,000 - 4,000 - 

 กิจกรรมที่ 3 การบรหิารจัดการงาน 

หอศลิป์ฯ 

40,000     

3.1 ค่าวัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงาน                

(หอศลิป์) 

3,000 750 750 750 750 

3.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (หอศลิป์) 2,000 1,000 - 1,000 - 

3.3 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าส านกังาน 

(หอศลิป์) 

5,000 2,500 - 2,500 - 

3.4 ค่าสาธารณูปโภค (หอศลิป์) 30,000 7,500 7,500 7,500 7,500 

 รวมท้ังสิ้น 145,000 38,000 34,500 42,000 30,500 
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงนิ

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหตุ 
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 กิจกรรมท่ี 1 งานพัฒนาบุคคลากร       38,000  

1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าลงทะเบียน อบรม

สัมมนา 

12 คร้ัง     
12,000 

 

1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจ า

สถาบันอยุธยาศกึษา 

4 คร้ังๆละ 5 คนๆละ 500 บาท 10,000  

1.3 ค่ายานพาหนะและน้ ามนัเชือ้เพลิงใน

การอบรม/สัมมนา/ประสานงานราชการ 

12 คร้ัง     16,000  

 กิจกรรมท่ี 2 การบริหารการจัดการ

ส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 

      67,000  

2.1 ค่าวัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงาน 4 คร้ัง   4,850 บาท 19,400  

2.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 4 คร้ังๆละ   4,000 บาท 16,000  

2.3 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ า

ส านักงาน 

2 คร้ัง   4,000  8,000  

2.4 ค่าโทรศัพท์ 2 หมายเลข 12 เดือน 24 รายการ     15,600  

2.5 ค่าดวงตราไปรษณย์ียากร 2 คร้ังๆละ   4,000 บาท 8,000  

 กิจกรรมท่ี 3 การบริหารจัดการงาน 

หอศิลป์ฯ 

      40,000  

3.1 ค่าวัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงาน                

(หอศลิป์) 

4 คร้ังๆละ   750 บาท 3,000  

3.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (หอศลิป์) 2 คร้ังๆละ   1,000 บาท 2,000  

3.3 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ า

ส านักงาน (หอศลิป์) 

2 คร้ังๆละ   2,500 บาท 5,000  

3.4 ค่าสาธารณูปโภค (หอศลิป์) 4 คร้ังๆละ   7,500 บาท 30,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       145,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือน

และค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

กิจกรรมท่ี 1 งานพัฒนาบุคคลากร    10,000 28,000      38,000 

กิจกรรมท่ี 2 การบริหารการจัดการ

ส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 

    43,400 23,600     67,000 

กิจกรรมท่ี 3 การบริหารจัดการงาน 

หอศิลป์ฯ 

           

ค่าวัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงาน                

(หอศลิป์) 

    3,000      3,000 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (หอศลิป์)     2,000      2,000 

ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าส านกังาน (หอ

ศิลป์) 

    5,000      5,000 

ค่าสาธารณูปโภค (หอศลิป์)      30,000     30,000 

รวม    10,000 81,400 53,600     145,000 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132446205301 งานพัฒนาบคุลากร 1070000 2712 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 9,500 9,500 9,500 9,500 

132446205302 การบรหิารจัดการ

ส านักงานสถาบัน

อยุธยา 

1070000 2712 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 8,850 12,850 12,850 8,850 

132446205302   1070000 2712 5102030200 ค่าสาธารณูปโภค 7,900 3,900 7,900 3,900 

132446205303 การบรหิารจัดการงาน

หอศลิป ์

1070000 2712 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 4,250 750 4,250 750 

132446205303   1070000 2712 5102030200 ค่าสาธารณูปโภค 7,500 7,500 7,500 7,500 

รวมท้ังสิ้น 38,000 34,500 42,000 30,500 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. การด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศกึษามปีระสิทธิภาพ 

2. ผู้บริหาร คณาจารย ์และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถปฏบัิตงิานได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

3. ผู้รับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษามคีวามพงึพอใจในการบริหารจัดการและการให้บริการ ส่งผลให้มีผู้ใชบ้ริการ

เพิ่มขึ้น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 สงป. 26 จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

1.2 สงป. 27 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

1.3 สงป. 28 โครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.4 สงป. 29 โครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

1.5 สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

1.6 สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

1.7 สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.8 สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

1.9 สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

1.10  สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1.11 กพร. 1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏบัิตริาชการของ

กระทรวง 

1.12 กพร. 2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏบัิตริาชการของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.13 กพร. 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

1.14 กพร. 8 รอ้ยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 

1.15 กพร. 11.1 รอ้ยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

1.16 กพร. 11.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายความส าเร็จของผลลัพธ์

การด าเนนิงาน (ผลลัพธ์กระบวนการ) ของมหาวทิยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ

ขั้นพื้นฐาน (หมวด 7) 

1.17 กพร. 11.3 ระดับความส าเร็จของการประเมินองคก์ารดว้ยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

1.18 สมศ. 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

1.19 สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและวัฒนธรรม 

1.20 สมศ. 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 
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2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

นโยบายย่อยท่ี 4.5 : อนุรักษ ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555-

2569 

นโบยายท่ี 5 : ส่งเสริม สนับสนุน และสรา้งสรรค์คารมีสว่นร่วมในการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมท่ีเป็น

เอกลัษณ์อยุธยาเมอืงมรดกโลก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ท่ีสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 6  เร่งรัดการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมอืงมรดกโลกให้ม่ันคง

แพร่หลายและยั่งยืน  

กลยุทธ์ท่ี 7  เป็นศูนย์กลางความรู้ดา้นศลิปะและวัฒนธรรม และภูมปัิญญาท้องถิ่น 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี 6: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี 26  จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี 27  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี 28  โครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 29  โครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลา         

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

ตัวบ่งช้ี 1.1 :  กระบวนการพัฒนาแผน   

ตัวบ่งช้ี 5.1 :  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม                

ตัวบ่งช้ี 6.1 :  ระบบกลไกลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ตัวบ่งช้ี 7.4 :  ระบบบริหารความเสี่ยง 

ตัวบ่งช้ี 8.1 :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ตัวบ่งช้ี 9.1 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิติราชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ ประจ าป ี

พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 1 :  มติดิ้านประสิทธิผล 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1 :  ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏบัิติ

ราชการของกระทรวง 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกัในการบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏบัิติ

ราชการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มติท่ีิ 3 :  มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 :  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 :  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 

2.6 2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา  (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1 :  ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 :  การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 11 :  การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและวัฒนธรรม 

มาตรฐานท่ี 3  การประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 15 :  ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนนิการได้ทันที 
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132446205400 โครงการสร้างความรว่มมอืดา้นศลิปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.5 อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มคีวามตระหนกัร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนกัศึกษาและชมุชนในการพัฒนาภูมปิัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ท านบุ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 

3. โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคข์องโครงการ 

4. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 175,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : สถาบันอยุธยาศกึษา ผู้รับผดิชอบ : งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ผศ.พันทิพา  มาลา 

น.ส.กันยารัตน์  โกมโลทก 

น.ส.ประภาพร  ฉัฐประภา 

หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 7 คือให้เป็น

มหาวิทยาลัยอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา

ท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวทิยา เพ่ือความเจรญิก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน โดยมีพันธกิจท่ีส าคัญประการหนึ่งก็

คือ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

จากพันธกิจดังกล่าว สถาบันอยุธยาศึกษาจึงมีหน้าท่ีด าเนินการในด้านศึกษา ค้นคว้า วิจัยเร่ืองราวและสืบค้นข้อมูล

เกี่ยวกับประวัตศิาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต 

การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับ

อยุธยาศึกษา ศลิปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน คติชนวทิยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจทั่วไปท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

และจากการท่ีประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558ท่ีมีค าขวัญร่วมกัน

ว่า “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” โดยในการสร้างประชาคมอาเซียนมีเสาหลักสามประการ ซึ่งสังคมและ

วัฒนธรรมถือเป็นหน่ึงในเสาหลักของอาเซียนท่ีมีเปูาหมายให้เป็นสังคมเอกภาพ เอื้ออาทรต่อกัน มีความเป็นอยู่ท่ีดี พัฒนาทุก

ด้าน และมคีวามมั่นคงทางสังคมโดยมีการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

ของอาเซียน ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม นอกจากนั้นยังควรจะมีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและยอมรับในความ

คล้ายคลึง รวมถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติสมาชิกท่ีถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินการในด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานท่ีเป็นตัวแทนของรัฐในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ของแต่ละประเทศท่ีเป็นสมาชกิอาเซียน ท้ังยังมโีอกาสบรรลุข้อตกลงทางด้านศิลปวัฒนธรรมได้เป็นอยา่งดี 

สถาบันอยุธยาศกึษาจึงได้จัดท าโครงการสร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนขึ้น เพื่อศึกษา

เรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางศลิปวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท่ีจะเป็นจุดเร่ิมต้นใน
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การเป็นแบบอย่างในการสร้างเครอืขา่ยการอนุรักษ ์การจัดการศิลปวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ

ประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียนได้ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในท้องถิ่นมรดกโลกระหว่างนครประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยากับแหลง่มรดกโลกของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัยของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ

องค์กร/ หน่วยงาน ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

1  ฉบับ 

1.2 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน 10 คน 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับองคก์ร หนว่ยงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

2.2 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร น าความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีได้จากการศึกษาดูงานในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน มาใชใ้นการพัฒนางานของสถาบันอยุธยาศึกษา 

2.3  มกีารจัดการความรู้ดา้นศลิปวัฒนธรรมอาเซียนและเผยแพร่สูส่าธารณชน (ลงเว็บไซต์ ฯลฯ) 

2.4  จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมครบถ้วนตามเปูาหมาย 

2.5  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบตามเปูาหมาย 

2.6  กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.7  กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลา 

2.8  ด าเนนิกิจกรรมโดยมรีะบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.9  ด าเนนิกิจกรรมโดยมกีารบริหารความเสี่ยง 

2.10 มรีะบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

2.11 ด าเนนิกิจกรรมโดยเป็นสว่นหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.12 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผน 

2.13 การเบิกเงินงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามแผน 

2.14 ด าเนนิกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 8 เดอืน  วันเร่ิมตน้ 1 ตุลาคม 2555 วันสิ้นสุด 30 พฤษภาคม 2556 
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ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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 เสนอโครงการ             

2 ขออนุญาต             

3 ประชาสัมพันธ์โครงการ             

4 ด าเนินโครงการ             

5 ติดตามประเมินผลโครงการ             

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 ศึกษาดูงานและสรา้งความร่วมมือด้าน

ศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซยีน 

1 คร้ัง  1   

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น 

(บาท) 

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 ศึกษาดูงานและสรา้งความร่วมมือด้าน

ศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซยีน 

175,000   175,000   

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆ ละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาดูงานและสร้าง

ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมใน

กลุ่มประเทศอาเซียน 

      175,000  

 ค่าใช้สอย         

 - คา่เบีย้เลี้ยง (ผู้บริหาร) 1 คนๆ ละ 4 วันๆ ละ 3,100 บาท 12,400  

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 9 คนๆ ละ 4 วันๆ ละ 2,100 บาท 75,600  

 - ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ  

ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

(1 ประเทศ) 

10 คนๆ ละ 1 ใบๆ ละ 8,700 บาท 87,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       175,000  

หมายเหต ุ ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่าย

อื่น 

รวม 
เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

ศกึษาดูงานและสร้างความ

ร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมใน

กลุ่มประเทศอาเซียน 

    175,000      175,000 

รวม     175,000      175,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132446205401 

 

ศึกษาดูงานและสรา้ง

ความร่วมมือด้าน

ศลิปวัฒนธรรมใน

กลุ่มประเทศอาเซียน 

 

1070000 

 

2712 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  175,000   

รวมท้ังสิ้น  175,000   
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัยของประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้

สร้างเครอืขา่ยการจัดการทางศลิปวัฒนธรรมร่วมกัน 

2. มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในท้องถิ่นมรดกโลกระหว่างนครประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยากับแหลง่มรดกโลกของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

3. น าความรู้ท่ีได้รับจากการไปศึกษาดูงานของประเทศในกลุ่มอาเซียน มาจัดการแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

งานพิพิธภัณฑสถาน แหล่งวัฒนธรรม ของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัยของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ท า

ข้อตกลงวา่ด้วยความร่วมมอืและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 จ านวนองคก์รหน่วยงานท่ีได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื 

1.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบันทึกความร่วมมอื 

1.3 จ านวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

1.4 จ านวนกิจกรรมท่ีสง่เสริมความร่วมมอืและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศ

อาเซียน 

1.5 สงป. 26 จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

1.6 สงป. 27 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

1.7 สงป. 28 โครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.8 สงป. 29 โครงการ/กิจกรรรมท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

1.9 สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

1.10 สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

1.11 สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

1.12 สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1.13 กพร. 6 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

1.14 กพร. 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 

1.15 สมศ. 10 การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 มอีงคก์ร หนว่ยงาน ที่บันทึกความร่วมมอื จ านวน 1 องคก์ร/หนว่ยงาน 

2.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบันทึกความร่วมมอื ระดับ 5 (จาก 5 ระดับ) 

2.3 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จ านวน 10 คน ได้รับการพฒันา 

2.4 มกีารจัดกิจกรรมท่ีสง่เสริมความร่วมมอืและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศ

อาเซียน อยา่งน้อย 1 กิจกรรม 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 แบบรายงานผลการด าเนนิงานกิจกรรม/โครงการ 
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3.2 แบบประเมินระดับความส าเร็จของการจัดท าบันทึกความร่วมมอื 

3.3 แบบรายงานผลการศกึษาดูงาน 

3.4 แบบประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อการเผยแพร่ขอ้มูลดา้นศลิปวัฒนธรรมอาเซียน (ลงเว็บไซต์ฯลฯ) 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีติและความเท่าเทียมกันในสังคม  

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคมความ

สอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

นโยบายย่อยท่ี 4.5 : อนุรักษ ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี 5 : ส่งเสริม สนับสนุน และสรา้งสรรค์คารมีสว่นร่วมในการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมท่ี

เป็นเอกลัษณ์อยุธยาเมอืงมรดกโลก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ท่ีสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 7 : เป็นศูนย์กลางความรู้ดา้นศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี 6:  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี 26  จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี 27  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี 28  โครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 29 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลว้เสร็จตามระยะเวลา     

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม            

ตัวบ่งช้ี 6.1 : ระบบกลไกลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ตัวบ่งช้ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ตัวบ่งช้ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ตัวบ่งช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 3 มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

ตัวช้ีวัดท่ี 8  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 
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2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ี 10 :  การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 

  

132446205500 โครงการ พฒันาครูผูส้อนศลิปะ(ทัศน์ศลิป์) ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในด้านการศึกษา ค้นคว้า 

วิจัย และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

เป็นสถานท่ีต้ังของศูนยท่์องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สถาบันอยุธยาศึกษามีพันธกิจในการสนับสนุนให้การศกึษาและผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความ

เป็นไทย ให้บริการทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าและความ

ภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติ สนับสนุนและพัฒนาการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ประสานความ

ร่วมมอืเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น รวมท้ังสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

จากการด าเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอยุธยาศึกษาปีการศึกษา 2554 โดยใช้ข้อมูลตั้งแต ่

1 มิถุนายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ซึ่งองค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ได้มีการด าเนินงานอย่างมีระบบและกลไก มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ต่อสาธารณชน รวมท้ังมีการด าเนินงานท่ีมีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนแ์ละสร้างคุณค่าตอ่สังคม  

หอศิลป์แห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นงานหนึ่งของสถาบันอยุธยาศึกษาท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง

รวบรวม ถ่ายทอด น าเสนอ เผยแพร่ และอนุรักษ์ งานศิลปะแก่ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยท่ัวไปการ

จัดท าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนทัศนศิลป์ ท่ีได้รับการฝึกอบรม ให้มีความรู้ มีทักษะ และเจตคติท่ีดี

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.5 อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มคีวามตระหนกัร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนกัศึกษาและชมุชนในการพัฒนาภูมปิัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ท านบุ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ผลผลิต:  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 

3. โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคข์องโครงการ 

4. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 80,000  

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : สถาบันอยุธยาศกึษา ผู้รับผิดชอบ:  หอศิลป์ จ.พระนครศรีอยุธยา 
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ในการสอนศลิปะเห็นคุณค่า และความงามของศิลปะด้านทัศนศิลป์แล้วน าสิ่งเหล่านี้ไปใช้ ในการจัดการเรียน การสอน

ทัศนศลิป์ ให้แก่เด็ก และเยาวชนของชาติ ท่ีรักการเรียนรู้ทางด้านทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาใน

ปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้บริการทางความรูด้้านทัศนศลิป์ แก่ครูผู้สอนทัศนศลิป์ ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

2. เพื่อให้ครูผู้สอนได้น าความรู้ทักษะ และเจตคตท่ีิดทีางศลิปะ ไปพัฒนาเด็ก และเยาวชนในสถานศกึษามี

ความเข้มแข็งทางด้านทัศนศลิป์ และเป็นคนดีของท้องถิ่น และสงัคม  

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 กิจกรรม  พัฒนาครูสอนศิลปะ(ทัศนศิลป์) 2 คร้ัง 

1.2 ผู้เข้ารว่มโครงการจ านวน 75 คน 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 จัดโครงการ/กจิกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ครบถ้วนตามเปูาหมาย 

2.2 มผีู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ครบตามเปูาหมาย  

2.3 โครงการ/กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2.4 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

2.5 ด าเนนิกิจกรรม โดยมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกส่ังคม 

2.6 ด าเนนิกิจกรรม โดยมีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.7 ด าเนนิกิจกรรม โดยมีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

2.8 ด าเนนิกิจกรรม โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.9 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผน 

2.10 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามแผน 

2.11 กิจกรรมมกีารสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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 เสนอโครงการ             

2 ขออนุญาต             

3 ประชาสัมพันธ์โครงการ             
4 ด าเนินโครงการ             
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ล าดับ ขั้นตอน / 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. 

5 ติดตามประเมินผลโครงการ             

แผนการด าเนินงาน 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น

(บาท) 

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 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูทัศนศิลป์ คร้ังที่ 

1/2 

80,000  40,000  40,000 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 

ปรมิาณ

รายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ 
หน่วยๆ

ละ 
ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูผูส้อนศลิปะ 

(ทัศนศลิป)์  2  ครัง้ 

      80,000  

1.1 ค่าตอบแทน          

 -ค่าวิทยากร  ( 2 คร้ัง)  3 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 1,000 บาท 36,000  

1.2 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่  

(2 คร้ัง) 

75 คนๆละ 2 มือ้ๆละ 25 บาท 7,500  

 -ค่าปูายประชาสัมพนัธ์  

(2 คร้ัง)  

  2 ผืนๆละ 800 บาท 3,200  

 -ค่าจัดท าเอกสารอบรม (2 คร้ัง)   75 ชุดๆละ 60 บาท      9,000  

 -ค่าตกแตง่สถานที่ (2 คร้ัง)   1 รายการๆละ 1,000 บาท 2,000  

1.3 ค่าวัสดุ          

 -วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน 

(2 คร้ัง) 

    11,150 บาท 22,300  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 กิจกรรมที่ 1  

พัฒนาครูทัศนศิลป์ คร้ังที่ 1/2 

2 คร้ัง  1  1 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

กิจกรรมที่ 1  

พัฒนาครูทัศนศิลป์  

คร้ังที่ 1/2 

   36,000 44,000      80,000 

รวม    36,000 44,000      80,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132446205501 พัฒนาครูผู้สอนศิลปะ

(ทัศนศิลป์) 

1070000 

 

2712 5102010200 ค่าตอบแทน  18,000  18,000 

   2712 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  22,000  22,000 

รวมท้ังสิ้น  40,000  40,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ครู อาจารย์ ในสถานศกึษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐานมีความรู้ด้านทัศนศลิป์เพิ่มมากขึน้ 

2. ครู อาจารย์ผู้สอนได้น าความรูทั้กษะ และเจตคตท่ีิดทีางศลิปะ ไปพัฒนาเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา

มคีวามเข้มแข็งทางด้านทัศนศลิป์ และเป็นคนดีของท้องถิ่น และสังคม  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 สงป. 26 จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

1.2 สงป. 27 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 

1.3 สงป. 28 โครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.4 สงป. 29 โครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 

1.5 สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

1.6 สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.7 สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

1.8 กพร. 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

1.9 กพร. 8 รอ้ยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 

1.10 สมศ. 10 การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศกึษา ครู อาจารย์ 

3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม 

3.3 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม  

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 :  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม

ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

นโยบายย่อยท่ี 4.5 : อนุรักษ ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 
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นโยบายท่ี 5 :  ส่งเสริม สนับสนุน และสรา้งสรรค์คารมีสว่นร่วมในการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม

ท่ีเป็นเอกลัษณ์อยุธยาเมอืงมรดกโลก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ท่ีสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 7 :  เป็นศูนย์กลางความรู้ดา้นศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี   จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2.4 2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดบัอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 6 : การท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม            

ตัวบ่งช้ี 6.1 :  ระบบกลไกลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

ตัวบ่งช้ี 10 :  การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 

2.5  ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ี 10 :  การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี 11 :  การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและวัฒนธรรม 

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 



469 

  

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวจัิยและนวัตกรรม 

แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู ้

2.งานสนับสนุนการจัดการศกึษา 

1060000 สถาบันวิจัยและพฒันา 

132657205600 โครงการสนบัสนุนทุนเพื่อท างานวิจัยเชิงพื้นที่ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 6.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจัยและนวัตกรรม 

แผนงบประมาณ: 6.2 ส่งเสรมิและสนบัสนุนการวิจัย 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ไดรั้บการเผยแพร่ น าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอด 

ในเชิงพาณิชย์ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสรา้งนวัตกรรมที่น าไปสู่การพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมของท้องถิ่นและประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองคค์วามรู้ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. โครงการวิจัย 

2. จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 

3. จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

4. โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบกศ. หมวดรายจ่ายงบเงนิอุดหนนุ 

วงเงินงบประมาณ: 300,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพฒันา ผู้รับผดิชอบ : ผศ.จนิตนา เวชม ี

  

หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น

สถานศึกษาระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อท าหน้าท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี

วัตถปุระสงค์และภาระหน้าท่ีในการสง่เสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้

คู่ความดี สร้างส านึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ประสาน

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนา

เทคโนโลยพีื้นบ้าน และเทคโนโลยสีมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมท้ัง

ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ท้ังนี้โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศกึษาของรัฐ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยว่าเป็นกระบวนการสร้างองค์

ความรู้และภูมิปัญญาท่ีส าคัญยิ่ง จึงได้ก าหนดให้มีสถาบันวิจัยและพัฒนาในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็น

หน่วยงานนี้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านการวิจัยโดยตรง ดังนั้นสถาบันวิจัยฯจึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนทุนเพื่อ

ท างานวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ แก้ไขปัญหา พัฒนางานวิจัย อันจะน าไปสู่
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การพัฒนาท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ท่ีเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน และพัฒนาสังคมให้

ประชาชนในประเทศมีความสุขในการด าเนนิชีวิตภายใตเ้ศรษฐกิจพอเพยีง 

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะผู้ประเมินได้เสนอแนะให้ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก าหนดพื้นท่ีเปูาหมาย เพื่อแก้ปัญหาชุมชนและน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้

ท่ัวถึง รวมท้ังควรก าหนดพื้นท่ีการบริการวิชาการให้มีผลการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน โดยให้มีการส ารวจความ

ต้องการบริการวิชาการเพื่อจัดการบริการวิชาการให้ตรงกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรจัดให้มีการจัดสรรทุน เพื่อสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้

ประสานงานกับพัฒนาการอ าเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเตรียมการการวิจัยเชิงพื้นท่ีร่วมกับคณาจารย์ใน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในพื้นท่ีอ าเภออุทัย 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสง่เสริม สนับสนุนทุนวจิัยให้กับนักวจิัยท างานวิจัยเชงิพื้นท่ีอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เพื่อสง่เสริม สนับสนุนการท าวิจัยให้กับนักวิจัยหน้าใหม ่ให้เรียนรู้ชุมชนบนฐานการวจิัย 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนโครงการวิจัย 10 โครงการ 

1.2 จ านวนโครงการวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 10 โครงการ 

1.3 จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 10 โครงการ 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

งานวจิัยตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิหรอืงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน ามาใชอ้ัน

ก่อให้เกิดประโยชนอ์ย่างชัดเจน โดยเป็นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีเป็นผลสืบเนื่องจากโครงการวจิัย 

จ านวน 10 โครงการ 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

3.1 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการเสร็จภายใน 1 ปี 

3.2 การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 
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ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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 งานวิจัยเชิงพืน้ที่ จ านวน 10 โครงการ             

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 งานวิจัยเชิงพืน้ที ่ 10 โครงการ     

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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 งานวิจัยเชิงพืน้ที่ 10 โครงการ 300,000 120,000  90,000 90,000 

 รวม 300,000 120,000  90,000 90,000 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 งานวิจัยเชิงพืน้ที ่   10 โครงการ ๆ ละ 30,000 บาท 300,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       300,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 

บกศ. 

รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

เงินสนับสนนุเพื่อท างานวิจัย

เชิงพืน้ที ่

         300,000 300,000 

รวม          300,000 300,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132657205601 สนับสนุนทุนเพื่อ

ท างานวิจัยเชิงพืน้ที ่

1060000 2304 5104020200 คชจ.อุดหนุนวิจัย 120,000  90,000 90,000 

รวมท้ังสิ้น 120,000  90,000 90,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักวจิัยมทุีนสนับสนุนในการด าเนนิงานตามข้อเสนอโครงการวจิยัท่ีผ่านการสนับสนุนจากมหาวทิยาลัย 

2. พัฒนางานวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติพ.ศ. 2556 เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ 

3. ได้เครอืขา่ยการวจิัยและการบริการวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติในการน าเสนอผลงาน

วชิาการและการน าผลงานวจิัยไปใชป้ระโยชน์ 

4. บุคลากรในมหาวิทยาลัยตระหนกั และกระตอืรือร้นในการท างานวจิัยเนื่องจากมีแหลง่ทุนสนับสนุน 

5. เป็นรากฐานในการสร้างมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวจิยั เพื่อการ

พัฒนาทอ้งถิ่น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 ผลงานวจิัยเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

1.2 จ านวนโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จ 

1.3 จ านวนโครงการวิจัยท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุตามเปูาหมายเชงิคุณภาพจากข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒทุิกรายการ 

2.3 บรรลุตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 รายงานผลการวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

3.2 แบบตอบรับในการน าเสนอผลงานวจิัย 

3.3 การตพีมิพใ์นวารสาร 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี ...6 การพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจัยและนวัตกรรม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี....2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการวจิัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองคค์วามรู้ท่ี

ตอบสนองความตอ้งของสังคม น าไปสู่การพัฒนาทอ้งถิ่นและประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษา เพ่ือความเข้มแข็งทางวิชาการ 

กลยุทธ์ท่ี 2  ขยายและยกระดับคุณภาพการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของสังคม น าไปสู่การพัฒนาทอ้งถิ่นและประเทศชาติ 

นโยบายท่ี 8 ร่วมมอืในการพัฒนาและขยายการศึกษา วจิัย ส่งเสริม และสบืสานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด ารแิละปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์ท่ี   2 : การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ทีส่ร้างความเข้มแข็งให้สัง๕ฒ 
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กลยุทธ์ท่ี  10  พัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด ารแิละปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงให้กวา้งขวางและต่อเนื่อง 

2.2 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี 6 :  ผลงานวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

ตัวช้ีวัดท่ี 30   จ านวนโครงการวิจัย 

ตัวช้ีวัดท่ี 31   จ านวนโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จ 

ตัวช้ีวัดท่ี 32  จ านวนผลงานวจิัยเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี 33  โครงการวจิัยท่ีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

2.3 ความสอดคลอ้งกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี .4 การวิจัย 

ตัวบ่งช้ี .4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งช้ี  4.2  ระบบและกลไกจากงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งช้ี  4.3  เงินสนับสนุนวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ประจ า (กลุ่มวิทยาศาสตร์)  

ตัวบ่งช้ี  4.4  เงินสนับสนุนวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ประจ า (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี..1 ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ีท่ี....5 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดรั้บการตพีมิพห์รือเผยแพร่ (กลุ่มวทิยาศาสตร์) 

ตัวบ่งช้ีท่ี....5.. งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดรั้บการตพีมิพห์รือเผยแพร่ (กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ตัวบ่งช้ีท่ี....6 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใชป้ระโยชน ์

3. ความพร้อมของโครงการ ด าเนินการได้ทันที 
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132657205700 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสายสังคมศาสตร ์

โครงการ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสายสังคมศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 6.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจัยและนวัตกรรม 

แผนงบประมาณ: 6.2 ส่งเสรมิและสนบัสนุนการวิจัย 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ไดรั้บการเผยแพร่ น าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอด 

ในเชิงพาณิชย์ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสรา้งนวัตกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองคค์วามรู้ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. โครงการวิจัย 

2. จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 

3. จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

4. โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ ก.บศ. : งบเงนิอุดหนุน 

วงเงินงบประมาณ:  5,100.-  บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพฒันา ผู้รับผดิชอบ : ผศ.จนิตนา  เวชม ี

                 น.ส.เกษรา  ศรีวเิชียร   

  
 

หลักการและเหตุผล 

การประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลการ

ด าเนนิงานในตัวบ่งช้ีท่ี 5 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปรากฏว่า มีผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของคณาจารย์ส่วนใหญ่เป็นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและระดับนานาชาติ และการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ โดยผลงานของท้ัง 4 คณะของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีเพียงจ านวน 1 คณะท่ีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คือ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ได้คะแนนประเมินเท่ากับ 4.41 จากคะแนนเต็ม 5 แต่อีก 3 คณะคือ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุ

ศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินต้องปรับปรุงเร่งด่วน ได้คะแนนประเมินเท่ากับ 

1.50, 1.09 และ 0.26 ตามล าดับ  โดยผู้ประเมินให้ขอ้เสนอแนะไว้วา่มหาวทิยาลัยควรวางเปูาหมายของงานวิจัยในแต่

ละป ีพร้อมท้ังก าหนดพืน้ท่ีเปูาหมายเพื่อแกปั้ญหาของชุมชน และการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้ท่ัวถึงทุกคณะ โดย

มหาวิทยาลัยควรมีคลินิกวิจัยหรือคลินิกวิชาการ เพื่อเป็นท่ีปรึกษาในการท างานวิจัย และผลงานวิชาการเพื่อ

ตอบสนองนโยบายด้านงานวิจัยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมท้ังควรส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยใหม่ โดยท าเป็น

งานวิจัยในลักษณะของชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ และควรสนับสนุนให้มีการน างานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังใน

การประชุมวิชาการหรือวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าจ านวนนักวิจัยและงานวิจัยสายสังคมศาสตร์ยังอยู่ในระดับท่ีมีความจ าเป็น

จะตอ้งเร่งด าเนนิการผลักดันให้เพิ่มปริมาณขึ้นตามค าแนะน าของผู้ประเมิน สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยงาน

ท่ีมีหน้าท่ีในการส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรท างานวิจัย และรับผิดชอบตัวบ่งชี้ และตัวชี้วัดด้านการวิจัย จึง

ก าหนดให้มีการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวจิัยสายสังคมศาสตร์ขึ้น 
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วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสง่เสริม สนับสนุนการท าวิจัยให้กับนักวิจัยหน้าใหม ่

2. เพื่อจ านวนนักวจิัยและผลงานวจิัยสายสังคมศาสตร์ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสายสังคมศาสตร์ 2  คร้ัง 

2 จ านวนนักวิจัยสายสังคมศาสตร์เพิ่มขึน้ไม่น้อยกว่า 10 คน 

3 จ านวนผลงานวิจัยสายสังคมเพิ่มขึน้ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

    

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพนักวจิัยสายสังคมศาสตร์ มีความรู้ดา้นการวจิัยเพิ่มขึ้นไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 85 ของจ านวนผู้เข้ารับการพัฒนา 

2.2 ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพนักวจิัยสายสังคมศาสตร์ มคีวามพงึพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมไม่

นอ้ยกว่าร้อยละ 85 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

       ระยะเวลา : 12  เดอืน  วันเร่ิมตน้ : 1 ตุลาคม 2555 วันสิ้นสุด : 30 กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสายสังคมศาสตร์             

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสายสังคมศาสตร์ 2 คร้ัง   2  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสายสังคมศาสตร์ 5,100   5,100  

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 พัฒนาศักยภาพนักวจิัยสาย

สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 

      2,550  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร 3 ชั่วโมง ๆ ละ 1 คน ๆ ละ  600 บาท 1,800  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 30 คน ๆ ละ  1  มือ้ ๆ ละ  25  บาท 750  

2 พัฒนาศักยภาพนักวจิัยสาย

สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 

      2,550  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร 3 ชั่วโมง ๆ ละ 1 คน ๆ ละ  600 บาท 1,800  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 30 คน ๆ ละ  1  มือ้ ๆ ละ  25  บาท 750  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       5,100  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

บรหิารงานสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

         5,100 5,100 

รวม          5,100 5,100 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132657205701 

 

พัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยสาย

สังคมศาสตร์ 

1060000 

 

2304 5104020200 คชจ.ด าเนินงาน   5,100  

รวมท้ังสิ้น   5,100  
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. บุคลากรในมหาวิทยาลัยตระหนกั และกระตอืรือร้นในการท างานวจิัย 

2. มผีลงานวจิัยสายสังคมศาสตร์ท่ีสามารถน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 

3. มผีลงานวจิัยท่ีน ามาเป็นประเด็นช้ีน าสังคม 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 

1.2 ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสายสังคมศาสตร์ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุตามเปูาหมายเชงิประมาณไมต่่ ากว่าร้อยละ 85 ทุกรายการ 

2.2 บรรลุตามเปูาหมายเชงิคุณภาพในระดับดีทุกรายการ 

2.3 บรรลุตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยดูจากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและจ านวนขอ้เสนอโครงการวจิัยสาย

สังคมศาสตร์จากผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

3.2 แบบสอบถาม เพื่อดูระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

3.3 ข้อเสนอโครงการวจิัยสายสังคมศาสตร์ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี 2 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้

ท่ีตอบสนองความตอ้งการของสังคม น าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิน่และประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษา เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ 

กลยุทธ์ท่ี  2   ขยายและยกระดับคุณภาพการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของสังคม น าไปสู่การพัฒนาทอ้งถิ่นและประเทศชาติ 

นโยบายท่ี 8 ร่วมมอืในการพัฒนาและขยายการศึกษา วจิัย ส่งเสริม และสบืสานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด ารแิละปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ท่ีสร้างความเขม้แข็งให้สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 10 : พัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด ารแิละปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงให้กวา้งขวางและตอ่เนื่อง 



480 

  

2.2 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี 6 : ผลงานวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1  จ านวนโครงการวิจัย 

ตัวช้ีวัดท่ี 2  จ านวนโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 4  การวจิัย 

ตัวบ่งช้ี 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งช้ี 4.2  ระบบและกลไกการจากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งช้ี 4.3  เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

ตัวบ่งช้ีท่ี   5  :  งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดรั้บการตพีมิพห์รือเผยแพร่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี   6  : งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใชป้ระโยชน ์

3. ความพร้อมของโครงการ สามารถด าเนินการได้ทันที 
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132657205800 งานบรหิารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 6.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจัยและนวัตกรรม 

แผนงบประมาณ: 6.2 ส่งเสรมิและสนบัสนุนการวิจัย 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ไดรั้บการเผยแพร่ น าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอด 

ในเชิงพาณิชย์ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสรา้งนวัตกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองคค์วามรู้ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. โครงการวิจัย 

2. จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 

3. จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

4. โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ ก.บศ. : งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ:  194,900.-  บาท 

หน่วยงานและผูร้ับผดิชอบ: หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพฒันา ผู้รับผดิชอบ : ผศ.จนิตนา  เวชม ี

                 น.ส.เกษรา  ศรีวเิชียร   

  

หลักการและเหตุผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการท่ีจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบ่งส่วน

ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549  มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อการสนับสนุน 

ส่งเสริมการวจิัยของคณาจารย์ และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจัย ให้ได้องค์ความรู้ในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้าน รวมถึงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุนการให้บริการวิชาการ การจัดท า

หลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และ

จัดการศึกษาในหลักสูตรท่ีเป็นสหวิทยากรแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และผู้สนใจทั่วไป 

ในการบริหารจัดการของสถาบันวจิัยและพัฒนา เพื่อให้การด าเนนิการตามวัตถุประสงค์นั้น มีความจ าเป็นเป็น

อย่างย่ิงท่ีจะต้องใชง้บประมาณไปในการจัดซือ้วัสดุส านักงาน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน ติดต่อประสานงานท้ังทาง

โทรศัพท์และทางไปรษณีย์รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ในด้านต่าง ๆ เพื่อ

ตอบสนองเปูาประสงค์ของการปฏบัิตภิารกิจที่ได้รับมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อใชใ้นการเพิ่มศักยภาพการปฏบัิตงิานของบุคลากรของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

2. เพื่อใชใ้นการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการสถาบนัวจิัยและพัฒนาตามพันธกิจของ

สถาบันวจิัย 
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1 จัดหาวัสดุส านักงานตามวัตถุประสงค์ไม่นอ้ยกว่า 8 คร้ัง 

2 จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถาบันวิจยัและพัฒนา   12 เดือน 

3 ใชใ้นการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัตงิาน  

การประชุมวิชาการ การไปน าเสนอผลงาน ประชุมตามหนงัสือเชญิจากหนว่ยงานต่างๆ 

ตามพันธกิจ ไม่น้อยกว่า 

10 คน 

4 จ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการของมหาวทิยาลัยราชภัฎกลุ่มภาค

กลาง 

10 คน 

5 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  8 คร้ัง 

6 ประชุมบุคลากร เพื่อทบทวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติราชการ,ทบทวนการ

ปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ฯลฯ  

12 คร้ัง 

7 ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวชิาการ/อบรม/สัมมนา/เผยแพร่งานวิจัย Thailand Research 

Expo 2013 

1 คร้ัง 

8 จัดประชุมอบรมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 7 คร้ัง 

9 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการ 2 คร้ัง 

10 จัดการสนทนากลุ่มผู้ใช้บริการ เพื่อจัดการความรู้เร่ือง การบรหิารจัดการงานวิจัยและ

งานบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

1 คร้ัง 

    

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 สถาบันวจิัยและพัฒนามกีารบริหารจัดการภายในอยา่งเป็นระบบ 

2.2 บุคลากรสถาบันวจิัยและพัฒนาได้รับบริการในการจัดหาวัสด-ุอุปกรณใ์นการท างาน 

2.3 บุคลากรของสถาบันวจิัยและพฒันามีความพงึพอใจต่อการไดรั้บการพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏบัิตงิาน 

2.4 ผู้รับบริการจากสถาบันวจิัยและพัฒนามีความพงึพอใจต่อบริการของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

3. เปูาหมายเชงิเวลา 

การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

       ระยะเวลา : 12  เดอืน  วันเร่ิมตน้ : 1 ตุลาคม 2555 วันสิ้นสุด : 30 กันยายน 2556 
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ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / 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 จัดหาวัสดุส านักงานตามวัตถุประสงค์             

2 จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถาบันวิจยัและพัฒนา               

3 ใชใ้นการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การไปน าเสนอ

ผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญจากหน่วยงานต่างๆ 

ตามพันธกิจ  

            

4 จ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการการประชุม

วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคกลาง 

            

5 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  

            

6 ประชุมบุคลากร เพื่อทบทวนการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติราชการ,ทบทวนการ

ปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ฯลฯ  

            

7 ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวชิาการ/อบรม/สัมมนา/

เผยแพร่งานวิจัย Thailand Research Expo 2013 

            

8 จัดประชุมอบรมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใน

มหาวิทยาลัย 

            

9 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการ             

10 จัดการสนทนากลุ่มผู้ใช้บริการ เพื่อจัดการความรู้เร่ือง 

การบรหิารจัดการงานวิจัยและงานบริการให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

            

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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 จัดหาวัสดุส านักงานตามวัตถุประสงค์ 

 

8 คร้ัง 1 3 3 1 

2 จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถาบันวิจยัและ

พัฒนา   

12 เดือน 3 3 3 3 

3 ใชใ้นการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัตงิาน  

การประชุมวิชาการ การไปน าเสนอ

ผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญจาก

หน่วยงานต่างๆ ตามพนัธกิจ  

10 คน 2 3 3 2 

4 จ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการการ

ประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎ

1 คร้ัง   1  
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

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. 

กลุ่มภาคกลาง 

5 จัดประชุมคณะกรรมการประจ า

สถาบันวิจัยและพฒันา  

8 คร้ัง 1 3 2 2 

6 ประชุมบุคลากร เพื่อทบทวนการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติราชการ,

ทบทวนการปฏิบตัิงานในแต่ละเดือน ฯลฯ  

8 คร้ัง 1 2 3 2 

7 ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวชิาการ/อบรม/

สัมมนา/เผยแพร่งานวิจัย Thailand 

Research Expo 2013 

1 คร้ัง    1 

8 จัดประชุมอบรมสัมมนาเผยแพร่

ผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 

7 คร้ัง  2 3 2 

9 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการรับ

บรกิาร 

2 คร้ัง  1 1  

10 จัดการสนทนากลุ่มผู้ใช้บริการ เพื่อ

จัดการความรู้เร่ือง การบรหิารจัดการ

งานวิจัยและงานบริการให้มีประสิทธภิาพ

ย่ิงขึน้ 

1 คร้ัง   1  

        

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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 จัดหาวัสดุส านักงานตามวัตถุประสงค์ 29,950 8,000 10,000 10,000 1,950 

2 จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถาบันวิจยัและ

พัฒนา   

12,000 2,000 3,750 3,750 2,500 

3 ใชใ้นการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

การประชุมวิชาการ การไปน าเสนอผลงาน 

ประชุมตามหนงัสือเชญิจากหน่วยงานต่างๆ 

ตามพันธกิจ  

70,000 10,000 20,000 30,000 10,000 

4 จ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการ        

การประชุมวิชาการของมหาวทิยาลัย       

ราชภัฎกลุ่มภาคกลาง 

10,000   10,000  

5 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัย

และพัฒนา  

21,400 2,675 8,025 8,025 2,675 

6 ประชุมบุคลากร เพื่อทบทวนการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติราชการ,ทบทวนการ

ปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ฯลฯ  

1,800 225 450 675 450 
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

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. 

7 ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวชิาการ/อบรม/

สัมมนา/เผยแพร่งานวิจัย Thailand Research 

Expo 2013 

36,000    36,000 

8 จัดประชุม/อบรม/สัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย

ภายในมหาวิทยาลัย 

8,750  2,500 3,750 2,500 

9 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการรับ

บรกิาร 

     

10 จัดการสนทนากลุ่มผู้ใช้บริการ เพื่อจัดการ

ความรู้เร่ือง การบรหิารจัดการงานวจิัยและ

งานบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

5,000  

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 ค่าวัสดุส านักงานตาม

วัตถุประสงค ์

      29,950  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ ปร๊ินเตอร์ 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร และ

เคร่ืองปรับอากาศ 

      4,950  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสดสุ านักงาน        20,000  

 -ค่าถ่ายเอกสาร       5,000  

2 จ่ายค่าสาธารณูปโภคของ

สถาบันวจิัยและพัฒนา   

      12,000  

 ค่าสาธารณูปโภค         

 -ค่าโทรศัพท ์       10,000  

 -ค่าแสตมป ์       2,000  

3 ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้า

รับการอบรม พัฒนาศักยภาพใน

การปฏิบัตงิานการประชุม

วชิาการ การไปน าเสนอผลงาน 

ประชุมตามหนังสือเชิญจาก

หน่วยงานต่างๆ ตามพันธกจิ  

      70,000  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าลงทะเบียนเขา้รับการอบรม       10,000  
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั พาหนะ         

ค่าเสื่อมราคารถยนต์ ค่าทางด่วน 

      50,000  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าน้ ามนั       10,000  

4 ค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการการ

ประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย

ราชภัฎกลุ่ม       ภาคกลาง 

      10,000  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสด ุ       7,000  

 -ค่าถ่ายเอกสาร       3,000  

5 ค่าประชุมคณะกรรมการประจ า

สถาบันวจิัยและพัฒนา  

      21,400  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 8 คร้ัง ๆ ละ 3 คน  ๆ ละ  500 บาท 12,000  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าพาหนะเดินทาง 8 คร้ัง ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 800 บาท 6,400  

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 8 คร้ัง ๆ ละ 15 คน ๆ ละ  25 บาท 3,000  

6 ประชุมบุคลากร เพื่อทบทวนการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์, 

แผนปฏิบัตริาชการ,ทบทวนการ

ปฏิบัตงิานในแต่ละเดือน ฯลฯ  

      1,800  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 8 คร้ัง ๆ ละ 9 คน ๆ ละ  25 บาท 1,800  

7 ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้า

ร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/

สัมมนา/เผยแพร่งานวิจัย 

Thailand Research Expo 2013 

      36,000  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง        10,000  

 -ค่าทางด่วน       1,000  

 -ค่าซ่อมบ ารุงรถ       3,000  

 -ค่าเช่าเหมารถ       10,000  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าถ่ายเอกสาร       2,000  

 -ค่าวัสด ุ       5,000  

 -ค่าน้ ามนั       5,000  

8 ค่าจัดประชุมน าเสนองานวิจัยทุน 

วช. ปี 55 

      1,250  
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 30 คน ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 750  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าถ่ายเอกสาร       500  

9 ค่าประชุมน าเสนอความก้าวหน้า

ผลงานวจิัย         วช. ปี 56 ครั้งที่ 

1 

      1,250  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 30 คน ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 750  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าถ่ายเอกสาร       500  

10 ค่าประชุมน าเสนอความก้าวหน้า

ผลงานวจิัยกองทุนมหาวิทยาลัย  

ปี 56 ครั้งที่ 1 

      1,250  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 30 คน ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 750  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าถ่ายเอกสาร       500  

11 ค่าประชุมน าเสนอความก้าวหน้า

ผลงานวจิัย วช.ปี 56 ครั้งที่ 2 

      1,250  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 30 คน ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 750  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าถ่ายเอกสาร       500  

12 ค่าประชุมน าเสนอความก้าวหน้า

ผลงานวจิัยกองทุนมหาวิทยาลัย  

ปี 56 ครั้งที่ 2 

      1,250  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 30 คน ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 750  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าถ่ายเอกสาร       500  

13 ค่าประชุมก าหนดโจทย์วจิัยเพือ่

ขอรับการสนบัสนุนทุนวิจยัจาก

กองทุนวจิัย 

      1,250  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 30 คน ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 750  

 ค่าวัสดุ         
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 - ค่าถ่ายเอกสาร       500  

14 ค่าประชุมก าหนดโจทย์วจิัยเพือ่

ขอรับการสนบัสนุนทุนวิจยั

จากวช. 

      1,250  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 30 คน ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 750  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าถ่ายเอกสาร       500  

15 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ

การรับบริการ 

        

16 จัดการสนทนากลุ่มผู้ใช้บริการ 

เพื่อจดัการความรู้เรื่อง การ

บริหารจัดการงานวิจัยและงาน

บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

      5,000  

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าวิทยากร 3 ชั่วโมง ๆ ละ 2 คน ๆ ละ  600 บาท 3,600  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 45 คน ๆ ละ  1 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 1,125  

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าถ่ายเอกสาร       275  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       194,900  

 

หมายเหต ุ ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

บรหิารงานสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

   19,200 163,700 12,000     194,900 

รวม    19,200 163,700 12,000     194,900 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

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. 

132657205801 

 

งานบริหารจัดการ

สถาบันวิจัย 

1060000 

 

2102 5102010200 ค่าตอบแทน 3,000 3,000 8,100 1,500 

   2102 5102020200 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 19,400 36,475 59,350 52,075 

   2102 5102030200 ค่าสาธารณูปโภค 2,000 3,750 3,750 2,500 

รวมท้ังสิ้น 24,400 43,225 71,200 56,075 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ผู้ได้รับบริการจากสถาบันวจิัยและพัฒนาได้รับความสะดวกจากการบริการ 

2. สถาบันวจิัยและพัฒนา ยกระดบัประสิทธิภาพการให้บริการโดยมีช่องทางและวิธีการให้บริการท่ี

หลากหลาย 

3. สถาบันวจิัยและพัฒนามรีะบบและกลไกการด าเนนิงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

1.2 ร้อยละของกิจกรรมท่ีสามารถด าเนินการได้ตามก าหนดระยะเวลา 

1.3 ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุตามเปูาหมายเชงิประมาณไมต่่ ากว่าร้อยละ 85 ทุกรายการ 

2.2 บรรลุตามเปูาหมายเชงิคุณภาพในระดับดีทุกรายการ 

2.3 บรรลุตามเปูาหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใชดู้จากบัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

3.2 การส ารวจข้อมูล โดยดูจากรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนาของบุคลากร และข้อมลู

เชงิคุณภาพจากแบบประเมิน 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้

ท่ีตอบสนองความตอ้งการของสังคม น าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิน่และประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษา เพ่ือความเข้มแข็งทางวิชาการ 

กลยุทธ์ท่ี 2  ขยายและยกระดับคุณภาพการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของสังคม น าไปสู่การพัฒนาทอ้งถิ่นและประเทศชาติ 

นโยบายท่ี 3 สนับสนุน รว่มมือและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งเป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ท่ีสร้างความเขม้แข็งให้สังคม 

กลยุทธ์ท่ี  3 :  ขยายการให้บริการเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็ง 

กลยุทธ์ท่ี  4 :  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม 
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นโยบายท่ี 7 : ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

และตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ท่ีสร้างความเขม้แข็งให้สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 9 :  เร่งปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและตอบสนองความ

ตอ้งการของท้องถิ่น 

นโยบายท่ี 8 ร่วมมอืในการพัฒนาและขยายการศึกษา วจิัย ส่งเสริม และสบืสานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด ารแิละปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ท่ีสร้างความเขม้แข็งให้สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 10 :  พัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย และสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด ารแิละปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงให้กวา้งขวางและต่อเนื่อง 

2.2 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1  จ านวนผู้เข้ารับบริการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 4  จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

ผลผลิตท่ี 6 :  ผลงานวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1  จ านวนโครงการวิจัย 

ตัวช้ีวัดท่ี 2  จ านวนโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จ 

2.3 2.3   ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ตัวบ่งช้ี 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน 

องคป์ระกอบท่ี 4  การวจิัย 

ตัวบ่งช้ี 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งช้ี 4.2  ระบบและกลไกการจากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งช้ี 4.3  เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 

องคป์ระกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ี 5.1  ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ี 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชนต์อ่สังคม 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ี 7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผูบ้ริหารทุกระดับของสถาบัน 

ตัวบ่งช้ี 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ี 7.3  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

องคป์ระกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ี 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ     1  มติดิ้านประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดท่ี  1  :  ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม

แผนปฏิบัตริาชการของกระทรวง 

ตัวช้ีวัดท่ี  2  : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม

แผนปฏิบัตริาชการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มติท่ีิ  3 :  มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี  6 :  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี  7 :  ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิต 

2.5 2.5   ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี   1 ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ีท่ี   5 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดรั้บการตพิมพห์รือเผยแพร่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี   6   งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใชป้ระโยชน ์

ตัวบ่งช้ีท่ี   7  ผลงานวชิาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี   8  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี   9   ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก 

มาตรฐานท่ี 2 : การบริหารจัดการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี   12   การปฏบัิตติามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีท่ี   13  การปฏบัิตติามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 

มาตรฐานท่ี 3 การประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งช้ีท่ี   15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

3. ความพร้อมของโครงการ  สามารถด าเนนิการได้ทันที 

  

 

 


