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คํานํา 
 
  แผนการใชจายงบประมาณ (งบบัณฑิตวิทยาลัย)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําข้ึนภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยเปนแผนที่
ระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลักของแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552– 2554  
ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง  เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับ เปาหมายการใหบริการหนวยงาน กลยุทธหนวยงาน  
ผลผลิต  ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบดวย 1 ผลผลิต งบประมาณรายจายประจําปรวมทั้งสิ้น 10,766,560 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายงบประมาณ (งบบัณฑิตวิทยาลัย) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ฉบับนี้ จะเปนประโยชน   ตอผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของ และผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป 

 
 
 
 

 
(นายบูรพาทศิ  พลอยสุวรรณ) 

อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
22 กันยายน 2553 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจาย(งบ บัณฑิตวิทยาลัย) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2553 
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยทุธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ แผนงาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการ

ใหบริการหนวยงาน ผลผลติ/โครงการและงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2553 
มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

งบ บัณฑิตศึกษา งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,766,560 บาท 
 
นโยบาย
ตาม

แผนการ
บริหาร
ราชการ
แผนดิน 

 
นโยบายที่ 1 
เรงดวนที่จะ
เร่ิมดําเนินการ
ในปแรก 

 นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต 

ประเด็น  
นโยบาย
ยอย 

 

นโยบายยอย
ท่ี 1.3 การลด
ภาระคาครอง
ชีพของ
ประชาชน 

 ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา 
ประเด็นนโยบายที่ 

3.4 นโยบายศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม

         

ยุทธศาสตร 
การจัดสรร
งบประมาณ 

 ยุทธศาสตรท่ี 
1: การสราง
ความเชื่อมั่น
และการ
กระตุน 

เศรษฐกิจของ
ประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3:  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงาน  

แผนงาน: 
เสริมสราง
รายไดพัฒนา
คุณภาพชีวิต

และ 
ความมั่นคง
ดานสังคม 

 แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
แผนงาน: สงเสริม
และพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

         

เปาหมาย 
การ

ใหบริการ
กระทรวง 

 

ประชาชน
ไดรับโอกาส
ทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน
ตามสิทธิท่ี
กําหนด 

 

ประชาชนไดรับ
การศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิตท่ีมี
มาตรฐานคุณภาพ 

 

คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการ
ดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและ 

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ 

ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ไดรับ 
การเผยแพรนําไปใช
ประโยชนเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนไดรับ
ความรูความเขาใจ

และเห็น
ความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย

เปาหมาย 
การ

ใหบริการ
หนวยงาน 

 นักเรียนใน
สังกัด

มหาวิทยาลัย
ไดรับโอกาส
ทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน
ตามสิทธิท่ี
กําหนดไว 

 

เพ่ือบริการวิชาการ
แกหนวยงาน/ 

ประชาชนในชุมชน
และสังคมใหมีความรู
ความสามารถในการ
พัฒนาตนเองเพื่อ
เพ่ิมศักยภาพ 

ในการแขงขันของ
ประเทศ 

เพ่ือขยายการผลิต
กําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

และสาขาที่ขาดแคลน
เพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการในการ
พัฒนาประเทศ 

เพ่ือผลติกําลังคนที่มี
คุณภาพตามความตอง 

ของประเทศ 

เพ่ือวิจัยและพัฒนา
รวมท้ัง 

ถายทอดองคความรู
และสราง 

นวัตกรรมที่นําไปสู
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของ

ทองถิ่นและประเทศ

ปลูกฝงคานิยมให
นิสิตนักศึกษาและ
ชุมชนในการพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่น 
และอนุรักษ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

กลยุทธ
หนวยงาน  

สงเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการเรียน
การสอนขั้น
พ้ืนฐาน 
ท่ีมุงเนน
คุณภาพ มี
มาตรฐาน 

 

พัฒนาการบริการดาน
สุขภาพและการ
บริการวิชาการดาน
อ่ืนๆ ในเชิงรุกและ

ครบวงจร 
ใหครอบคลุมทุกกลุม

ประชากรและ 
ภาคสวนตางๆ 

พัฒนาและจัด
การศึกษาโดยมุงเนน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

ท่ีเปนความตองการ
ของประเทศและ 

ใหเกิดความเสมอภาค
ในโอกาส 

ทางการศึกษา 

พัฒนาและจัดการศึกษา
โดยมุงเนนสาขาที่เปน 
ความตองการของ 
ประเทศและใหเกิด
ความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษา 

สงเสริมการวิจัยท่ีเปน
ความตองการของ
ประเทศในลักษณะ
มุงเปาหมายและ 
งานวิจัยท่ี
มหาวิทยาลัย 
มีศักยภาพและ
นําไปใชประโยชน 

มุงเนนการผลิต
บัณฑิตภูมิปญญา
ไทยสูสากล 

ผลผลิต  

การสนับสนุน
การจัด

การศึกษาโดย
ไมเสีย 
คาใชจาย 

 ผลงานการใหบริการ
วิชาการ 

ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ผูสําเร็จการศึกษาดาน 
สังคมศาสตร 

ผลงานวิจัยเพ่ือสราง
องคความรู 

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

งบประมาณ  - บาท  - บาท - บาท 10,766,560 บาท - บาท - บาท 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของ
งบประมาณรายจาย(บัณฑิตวิทยาลัย) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2553 
 

ผลผลิต/
งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 
ตัวชี้วัด เปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมาย

โครงการการจัด
การศึกษา 15 ป 
งบประมาณ - บาท 

1. จํานวนนักเรียนท่ี
ไดรับการสนับสนุน
ตามโครงการ 

- คน 1. คาใชจายท่ีผูปกครอง
สามารถลดคาใชจาย
ตามรายการที่ไดรับการ
สนับสนุน 

รอยละ -  

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
งบประมาณ  -บาท 

1. จํานวนนักศึกษาคง
อยู 

- คน 1. ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําหรือศึกษาตอ
ภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจากจบ 

รอยละ - 1. ผูสําเร็จการศึกษาท่ี
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 
- 

2. จํานวนนักศึกษาท่ี
เขาใหม 

- คน 2. ความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละ - 

3. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

- คน 3. ผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ - 

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร
งบประมาณ  
10,766,560 บาท 

1. จํานวนนักศึกษาท่ี
เขาใหม 

1,376 
คน 

1. ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําหรือศึกษาตอ
ภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจบ 

รอยละ 
80 

1. ผูสําเร็จการศึกษาท่ี
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 
72 

2. จํานวนนักศึกษาท่ี
คงอยู 

2,803 
คน 

2. ความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละ 
75 

3. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

1,055 
คน 

3. ผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 
72 

ผลงานการใหบริการ
วิชาการงบประมาณ 
- บาท 

1. จํานวนครูผูไมมีวุฒิ
ทางการศึกษาท่ี
เขารับการพัฒนา 

- คน 1. ความพึงพอใจของผูเขา
รับการพัฒนาและ
หนวยงานผูท่ีใชครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

รอยละ - 1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

รอยละ 
- 

2. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคม 

-โครงการ 2. ความพึงพอใจของผูเขา
รับบริการในกระบวนการ
ใหบริการ 

รอยละ - 2. งานบริการวิชาการ
แลวเสร็จตาม
ระยะเวลา 

รอยละ 
- 

3. จํานวนผูเขารับ
บริการ 

- คน 

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณ - บาท 

1. จํานวนโครงการ/ 
กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

-โครงการ 1. โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของ
โครงการ 

รอยละ - 1. งานโครงการ/
กิจกรรมท่ีแลวเสร็จ
ตามเวลา 

รอยละ 
- 

2.จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

- คน 

ผลงานวิจัยเพ่ือ
ถายทอดองคความรู 
งบประมาณ - บาท 

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

รอยละ - 1. จํานวนโครงการวิจัย
ท่ีแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 

รอยละ 
- 

2. จํานวน
โครงการวิจัยท่ีแลว
เสร็จ 

- 
โครงการ 

2. จํานวนผลงานวิจัย
เปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนด 

- ผลงาน 
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สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบบัณฑิตวิทยาลัย)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบบัณฑิตวิทยาลัย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
งบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 10,766,560 บาท 

สรุปงบประมาณรายจาย(งบบัณฑิตวิทยาลยั) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามยทุธศาสตร แผนงาน 

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

ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ   
แผนงาน : เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม   
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 10,766,560 100.00 
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 10,766,560 100.00 
แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   

รวมทั้งสิ้น 10,766,560   
สรุปงบประมาณรายจาย(งบบณัฑิตวิทยาลยั) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามยทุธศาสตร แผนงาน ผลผลติ-โครงการ งาน และหมวดรายจาย 

ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจาย 

งบบุคลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ
งบเงนิ
อุดหนนุ 

งบรายจาย
อื่น รวมทัง้สิ้น รอยละ 

เงินเดอืน คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

พนกังาน
ราชการ 

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสด ุ

สาธารณปูโภค คาครุภณัฑ คาที่ดนิและ
สิ่งกอสราง 

ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ   
แผนงาน: เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวติและความมั่นคงดานสังคม   
โครงการ: สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป   
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต - - 656,736 - 8,565,504 1,397,320 27,000 120,000 10,766,560 100.00 
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา - - 656,736 - 8,565,504 1,397,320 27,000 120,000 10,766,560 100.00 
ผลผลิตที่ 1: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 656,736 - 8,565,504 1,397,320 27,000 120,000 10,766,560 100.00 
ผลผลิตที่ 2: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร   
ผลผลิตที่ 3: ผลงานการใหบริการวิชาการ   
ผลผลิตที่ 4: ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู   
แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   
ผลผลิตที่ 1: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

รวมทั้งสิ้น - - 656,736 - 8,565,504 1,397,320 27,000 120,000 10,766,560 100.00 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบบัณฑิตศึกษา) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย 
งบรายจาย/หมวดรายจาย งบประมาณ (บาท) รอยละ 

งบบุคลากร 656,736 6.10 
เงินเดือนและคาจางประจํา -  
คาตอบแทนพนักงานราชการ -  
คาจางชั่วคราว 656,736 6.10 
งบดําเนินงาน 9,962,824 92.53 
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 8,565,504 79.55 
คาสาธารณูปโภค 1,397,320 12.98 
งบลงทุน 27,000 0.25 
คาครุภัณฑ 27,000 0.25 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง -  
งบเงินอุดหนุน 120,000 1.11 
งบรายจายอื่น -  

รวม 10,766,560  
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แผนการใชจายงบประมาณตามยุทธศาสตร แผนงาน และผลผลิต  
 

ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจาย 

งบบุคลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ
งบเงนิ
อุดหนนุ 

งบรายจาย
อื่น รวมทัง้สิ้น รอยละ 

เงินเดอืน คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

พนกังาน
ราชการ 

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสด ุ

สาธารณปูโภค คาครุภณัฑ คาที่ดนิและ
สิ่งกอสราง 

ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 656,736 8,565,504 1,397,320 27,000 120,000 10,766,560 100.00 

แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 656,736 8,565,504 1,397,320 27,000 120,000 10,766,560 100.00 

ผลผลิตที่ 2: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 656,736 8,565,504 1,397,320 27,000 120,000 10,766,560 100.00 

4. งานบริหารจัดการการศึกษา 656,736 8,565,504 1,397,320 27,000 120,000 10,766,560 100.00 

4.1 สํานักงานอธิการบดี 656,736 8,565,504 1,397,320 27,000 120,000 10,766,560 100.00 

4.1.8  สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 656,736 8,565,504 1,397,320 27,000 120,000 10,766,560 100.00 

งานดําเนินการบริหารบัณฑิตศึกษา 656,736 584,139 1,397,320 27,000 2,665,195 24.75 

งานจัดทําดําเนินการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 7,580,105  7,580,105 70.40 

โครงการสนับสนุนการทําวิทยานิพนธและจัดพิมพวารสาร
บัณฑิตศึกษา 

230,000  120,000 350,000 3.25 

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 171,260  171,260 1.59 

รวมทั้งสิ้น 656,736 8,565,504 1,397,320 27,000 120,000 10,766,560 100.00 
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ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
4.  งานบรหิารจัดการการศึกษา 

4.1  สํานักงานอธิการบดี 
4.1.8 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
4.1.8.1  งานดําเนินการบริหารบัณฑิตศึกษา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและการเสริมสรางการ

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

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร , งบดําเนินการ , งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 2,665,195 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา : ดร.ภควดี  สุขอนันต 
  

หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีหนาที่จัดดําเนินการการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุก
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  ดังนั้นการดําเนินงานตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
จําเปนตองมีเจาหนาที่ (ลูกจางชั่วคราว)เพ่ือบริหารงานดานธุรการ ทะเบียน วิชาการ อาคารสถานที่ ฯลฯ แกอาจารยและ
นักศึกษาในการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองมีจัดหาวัสดุ ครุภัณฑที่จําเปนตอการใชงานธุรการ
ตางๆ นอกจากนี้ยังตองมีการซอมแซมปรับปรุงอุปกรณที่จําเปนตองใชในการเรียนการสอนและการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   
 การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาที่เก่ียวของกับงานธุรการตางๆจําเปนตองติดตอกับ
หนวยงานภายนอกเชนการสงวิทยานิพนธของนักศึกษาไปยังหอสมุดแหงชาติเปนตนทําใหตอง 
มีการใชยานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิงในการเดินทางเพื่อใหงานดําเนินไปไดดวยดี  
  การใชงานอาคารสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อการเรียนการสอนและเพื่อกิจกรรมอ่ืนๆ        ของ
บุคคลหลายฝายทําใหตองมีการทําความสะอาดสถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารอยูเสมอจึงจําเปนตองมีการจาง
เหมาเพื่อรักษาความสะอาดของอาคารดวย 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใหมีประสทิธิภาพ 
2. เพ่ือใหบริการเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนและการจัดทําวทิยานิพนธ / การคนควาอิสระ แกอาจารย

ผูสอนและนักศกึษาในระดับบณัฑิตศึกษา          

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเขาใหม จํานวน 345 คน 
1.2 มีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาคงอยู จํานวน 531 คน 
1.3 มีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศกึษา จํานวน 120 คน 
1.4 มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการจดัทําวิทยานิพนธ/การคนควา

อิสระใหแกอาจารยผูสอนและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
7 หลักสตูร 

1.5 จํานวนวทิยานพินธป.โท/ป.เอก ที่ตีพิมพเผยแพร 28 เรื่อง 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ขาใหมในแตละหลักสตูรไดรบัความรูตามหลักสูตรทุกคน 
2.2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีค่งอยูในแตละหลักสตูรไดศึกษาเรียนรูตามหลักสูตร 
2.3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาํเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
2.4. อาจารยผูสอนและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีความพงึพอใจในการไดรับบริการเก่ียวกับการ

จัดการเรยีนการสอนและการทาํวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ขาใหมและคงอยูในแตละหลกัสูตรไดศึกษาเรียนรูครบตลอดป
การศึกษา 
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3.2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาํเร็จการศึกษาในระยะเวลาทีกํ่าหนดของแตละหลักสูตร 
3.3. การจัดการเรียนการสอนและการจัดทําวทิยานิพนธ/การคนควาอิสระ ดาํเนินตลอดปการศกึษา 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน             

3 จัดซื้อครุภัณฑ             

4 ซอมอุปกรณครุภัณฑ             

5 โทรศัพท-ไปรษณีย             

6 ไฟฟา-ประปา             

7 จางเหมาดําเนินการและทําความสะอาด             

8 จางเหมายานพาหนะ             

9 จางเหมาเขียนโปรแกรม โปสเตอรและแผนพับ
ประชาสัมพันธ 

            

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

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

1 เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 6 คน/
เดือน 

6/3 6/3 6/3 6/3 

2 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 4 คร้ัง 1 1 1 1 
3 จัดซ้ือครุภัณฑ 1 เคร่ือง 1    
4 ซอมอุปกรณครุภัณฑ 4 คร้ัง 1 1 1 1 
5 โทรศัพท-ไปรษณีย 16 คร้ัง 4 4 4 4 
6 ไฟฟา-ประปา 12 คร้ัง 3 3 3 3 
7 จางเหมาดําเนินการและทําความสะอาด 12 คร้ัง 3 3 3 3 
8 จางเหมายานพาหนะ 6 คร้ัง  2 2 2 
9 จางเหมาเขียนโปรแกรม โปสเตอรและ

แผนพับประชาสัมพันธ 
3 คร้ัง 1 1 1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

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

1 เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 656,736 164,184 164,184 164,184 164,184 

2 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 54,139 36,050 6,000 6,089 6,000 

3 จัดซ้ือครุภัณฑ 27,000 27,000    
4 ซอมอุปกรณครุภัณฑ 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

5 โทรศัพท-ไปรษณีย 51,500 12,875 12,875 12,875 12,875 

6 ไฟฟา-ประปา 1,345,820 336,455 336,455 336,455 336,455 
7 จางเหมาดําเนินการและทําความสะอาด 260,000 65,000 65,000 65,000 65,000 

8 จางเหมายานพาหนะ 30,000  10,000 10,000 10,000 
9 จางเหมาเขียนโปรแกรม โปสเตอรและแผนพับ

ประชาสัมพันธ 
40,000 22,500 8,750 8,750  

 รวม 2,665,195 714,064 653,264 653,353 644,514
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ (ถัวจายทกุรายการ) 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดจาง

เจาหนาท่ี 
      656,736  

1.1 คาจางชั่วคราว         
 -นักวิชาการศึกษาวุฒิปริญญาโท 12 เดือน 1 คนละ 9,910 บาท 118,920  
 -นักวิชาการศึกษาวุฒิปริญญาตรี  12 เดือน 2 คนละ 8,610 บาท 206,640  
 -นักบริหารงานทั่วไปวุฒิปริญญาตรี 12 เดือน 1 คนละ 8,610 บาท 103,320  
 -นักบริหารงานทั่วไปวุฒิปริญญาตรี 12 เดือน 1  คนละ 8,270 บาท 99,240 
 -นักวิชาการศึกษาวุฒิปริญญาตรี  12 เดือน 1  คนละ  8,110 บาท 97,320 
 -เงินสมทบคาประกันสังคมลูกจาง

ชั่วคราว 
12 เดือน 6  คนละ 5% บาท 31,296 

2 กิจกรรมหลักท่ี  2 จัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน 

      54,139 

2.1 คาวัสดุ                                
 -คาวัสดุ เชน กระดาษ หมึกปร้ินเตอร 

แฟมเอกสาร ฯลฯ 
2 คร้ัง 1 คร้ัง 9,044.50 บาท 18,089 

 -คาปายไวนิล 1 คร้ัง 1 คร้ัง 16,050 บาท 16,050 
 -คาถายเอกสาร 1 คร้ัง 1 คร้ัง 20,000 บาท 20,000 

3 กิจกรรมหลักท่ี  3  จัดหาครุภณัฑ       27,000 
3.1 คาครุภัณฑ                                 

 -คอมพิวเตอรต้ังโตะ 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 27,000 บาท 27,000 
4. กิจกรรมหลักท่ี  4 ซอมอุปกรณ

และครุภัณฑ 
      200,000 

4.1 คาใชสอย        
 -ซอมอุปกรณและครุภัณฑ 4 คร้ัง 1 คร้ัง 50,000 บาท 200,000 

5 กิจกรรมหลักท่ี  5 โทรศัพท 
ไปรษณีย                                    

      51,500 

5.1 คาสาธารณูปโภค        
 -คาโทรศัพท 12 คร้ัง 1 คร้ัง 1,500 บาท 18,000 
 -คาไปรษณีย 4 คร้ัง 1 คร้ัง 8,375 บาท 33,500 

6 กิจกรรมหลักท่ี  6 ไฟฟา-ประปา          1,345,820 
6.1 คาสาธารณูปโภค        

 -ไฟฟา-ประปา 12 คร้ัง 1 คร้ัง 11,2151.67 บาท 1,345,820 
7 กิจกรรมหลักท่ี  7 จางเหมา

ดําเนินการและทําความสะอาด       
      260,000 

7.1 คาจาง        
 -ดําเนินการและทําความสะอาด 12 คร้ัง 1 คร้ัง 21,666.67 บาท 260,000 

8 กิจกรรมหลักท่ี  8 จางเหมา
ยานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง 

      30,000 

8.1 คาจาง        
 -คาจางเหมายานพาหนะ 3 คร้ัง 1 คร้ัง 5,000 บาท 15,000 
 -คาวัสดุเชื้อเพลิง 3 คร้ัง 1 คร้ัง 5,000 บาท 15,000 

9 กิจกรรมหลักท่ี  9 จางเหมาเขียน
โปรแกรม  โปสเตอรและแผนพับ
ประชาสัมพันธ                             

      40,000 

9.1 คาจาง        
 -คาจางเขียนโปรแกรม 2 คร้ัง 1 คร้ัง 8,750 บาท 17,500 
 -คาจางทําโปสเตอรและแผนพับ

ประชาสัมพันธ 
1 คร้ัง 1 คร้ัง 22,500 บาท 22,500 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน    2,665,195 

หมายเหตุ ถวัเฉล่ียทุกรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแตละหลักสูตรไดรับการศกึษาที่มีมาตรฐานและมคีุณภาพสูง 
2. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค มีความเปนเลิศทางวิชาการตาม

ความตองการของสังคม ทองถิน่ และประเทศชาต ิ
3. อาจารยผูสอนและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีความพงึพอใจในบริการเก่ียวกับการจดัการเรยีนการ

สอนและการจดัทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
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การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมในระดับบัณฑิตศึกษา 
1.2. จํานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่คงอยู 
1.3. จํานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเรจ็การศึกษา 
1.4. ความพึงพอใจของอาจารยผูสอนและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตอการบริหารจัดการเกี่ยวกับ

การเรียนการสอน 
1.5. จํานวนวทิยานพินธ ป.โท/ป.เอก ที่ตีพิมพเผยแพร 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักศึกษาทีเ่ขาใหม คงอยู และสําเร็จการศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาของบัณฑิตศึกษา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

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

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

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

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

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี  

4.1.8.2 งานจัดดําเนินการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและการเสริมสราง

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

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร , งบดําเนินการ , งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 7,580,105 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา : ดร.ภควดี  สุขอนันต 
  

หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีหนาที่จัดดําเนินการทางดานการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรทั้งภาคปกติและภาคพิเศษใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  การศึกษาในระดับนี้เนนหนักทั้งดาน
ทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีความรู  ความเขาใจ  มีประสบการณและสามารถนําความรูไปพัฒนา
วิชาชีพของตนใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ทําใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเอง ทองถิ่นและประเทศชาติ  รวมทั้ง
ทางหลักสูตรตองมีการจัดกิจกรรมเสริมทางดานตางๆใหแกนักศึกษา การศึกษาดูงานตามหนวยงานหรือโรงเรียนตางๆ
เพ่ือเสริมประสบการณของนักศึกษา การสัมมนาทางวิชาการตางๆทั้งในและนอกสถานศึกษา การสัมมนากอนและหลัง
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การฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจะตอง
ทําการศึกษา คนควา และวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระกอนการสําเร็จการศึกษา 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือจัดการศึกษาในรายวิชาตางๆทั้งภาคปกติและภาคพิเศษตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพครู 

ปริญญาโทสาขาตางๆ และปรญิญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา 
2. เพ่ือตอบแทนคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศกึษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการคุมสอบ 
3. เพ่ือใหนักศึกษาไดรวมกิจกรรมตางๆ เขารับการอบรมและการสัมมนาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือเสริม

ประสบการณดานตางๆ 
4. เพ่ือใหการทาํวทิยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษาเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 
5. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไดเปนอยางดภีายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 
6. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถคนควาเอกสารประกอบการเรียนผานการใชหองสมุดและหนวยงานดานสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัย และมสีุขภาพดีผานการดแูลของหองพยาบาลของมหาวทิยาลัย 
7. เพ่ือใหอาจารยและนักศึกษามีวัสดุอุปกรณใชประกอบการเรยีนการสอนไดอยางเหมาะสมและพอเพียง 
8. เพ่ือใหนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรวชิาชีพครูไดฝกประสบการณในโรงเรียนตางๆและไดรับการนิเทศ

จากอาจารยนิเทศ การสัมมนากอนฝกและหลงัฝกประสบการณวิชาชีพ 
9. เพ่ือใหมีเอกสารคูมือการจัดทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใหกับนักศึกษา 
10. เพ่ือใหนักศึกษาใหมมีบัตรนักศึกษา 
11. เพ่ือใหสามารถคืนเงินคาลงทะเบียนในกรณีทีนั่กศึกษาไมตองเรียนหรือไมสามารถเรียนในวชิาที่

ลงทะเบียนไว 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหแกนักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
7 หลักสตูร 

1.2 มีวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่มีคุณภาพ 120 เลม 
1.3 จํานวนวทิยานพินธป.โท/ป.เอกที่ตีพิมพเผยแพร 28 เรื่อง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาใหมและคงอยูในแตละหลักสตูรไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ

ตามหลักสูตร 
2.2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรจัดใหมีอยางครบถวนตามมาตรฐานหลักสตูร 
2.3. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสําเรจ็การศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิเปนไปตามเกณฑการสําเรจ็การศึกษา

ของแตละหลักสูตร 
2.4. มีวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่มีคุณภาพ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาใหมและคงอยูในแตละหลักสตูรไดศึกษาเรียนรูตลอดป

การศึกษา 
3.2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดําเนินกิจกรรมตลอดปการศึกษา 
3.3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาํเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดในแตละหลักสูตร 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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

1 ต้ังคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา             
2 ต้ังคณะกรรมการหลักสูตร             
3 จัดการเรียนการสอน             
4 จัดวิทยากรเพื่อการเรียนการสอน             
5 จัดอาจารยท่ีปรึกษา                      
6 จัดอาจารยเพ่ือคุม ตรวจ และสอบวิทยานิพนธ             
7 หองสมุด หองพยาบาล และวัสดุ it             
8 การจัดกิจกรรมของนักศึกษา                                                    
9 จัดอบรมและสัมมนาท้ังในและนอกสถานที่             
10  จัดทําเอกสารคูมือนักศึกษา             
11 จัดหาวัสดุฝกปฏิบัติ             
12 ฝกประสบการณวิชาชีพครู             
13 บัตรนักศึกษา             
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ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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

14 คืนหนวยกิต             
15 คุมสอบ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

ปริมาณ
รวมทั้ง
สิ้น 

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

1 ต้ังคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา 6 คร้ัง 2 2 1 1 
2 ต้ังคณะกรรมการหลักสูตร 3 ภาค

การศึกษา 
 1 1 1 

3 จัดการเรียนการสอน 3 ภาค
การศึกษา

1 1 0.5 0.5 

4 จัดวิทยากรเพื่อการเรียนการสอน 3 ภาค
การศึกษา

 1 1 1 

5 จัดอาจารยท่ีปรึกษา          3 ภาค
การศึกษา

 1 1 1 

6 จัดอาจารย เ พ่ือคุม  ตรวจ และสอบ
วิทยานิพนธ 

35 คน 9 9 9 8 

7 หองสมุด หองพยาบาล และวัสดุ it 3 ภาค
การศึกษา

1 1 1  

8 การจัดกิจกรรมของนักศึกษา                3 ภาค
การศึกษา

1 1 0.5 0.5 

9 จัดอบรมและสัมมนาทั้งในและนอก
สถานที่ 

3 ภาค
การศึกษา 

1 1 0.5 0.5 

10  จัดทําเอกสารคูมือนักศึกษา 3 ภาค
การศึกษา

1 1 1  

11 จัดหาวัสดุฝกปฏิบัติ 3 ภาค
การศึกษา

1 1 0.5 0.5 

12 ฝกประสบการณวิชาชีพครู 3 ภาค
การศึกษา

1 1 1  

13 บัตรนักศึกษา 2 ภาค
การศึกษา

 1 1  

14 คืนหนวยกิต 3 ภาค
การศึกษา

1 1 0.5 0.5 

15 คุมสอบ 3 ภาค
การศึกษา

 1 1 1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

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

1 ตั้งคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา 458,598 152,866 152,866 76,433 76,433 

2 ตั้งคณะกรรมการหลักสูตร 410,400 - 136,800 136,800 136,800 

3 จัดการเรียนการสอน 2,782,600 927,530 927,530 463,770 463,770 

4 จัดวิทยากรเพื่อการเรียนการสอน 90,000  30,000 30,000 30,000 

5 จัดอาจารยท่ีปรึกษา 92,500  34,000 34,100 24,400 
6 จัดอาจารยเพ่ือคุม ตรวจ และสอบวิทยานิพนธ 956,217 239,050 239,055 239,050 239,062 

7 หองสมุด หองพยาบาล และวัสดุ it 930,720 310,240 310,240 310,240  

8 การจัดกิจกรรมของนักศึกษา 61,250 15,313 15,312 15,313 15,312 

9 จัดอบรมและสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ 1,087,330 271,833 271,832 271,833 271,832 

10 จัดทําเอกสารคูมือนักศึกษา 40,000 -  40,000  

11 จัดหาวัสดุฝกปฏิบัติ 338,950 84,737 84,738 84,738 84,737 

12 ฝกประสบการณวิชาชีพครู 190,680 63,560 63,560 63,560  

13 บัตรนักศึกษา 20,860 - 12,460 8,400  

14 คืนหนวยกิต 50,000 15,000 15,000 10,000 10,000 

15 คุมสอบ 70,000 - 24,000 23,000 23,000 

 รวม 7,580,105 2,080,129 2,317,393 1,807,237 1,375,346 
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ (ถัวจายทกุรายการ) 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1. กิจกรรมหลักท่ี 1 ต้ัง
คณะกรรมการโครงการ
บัณฑิตศึกษา                       

    458,598 

1.1 คาตอบแทนและคาวัสดุ        
 -คาดําเนินการคณะกรรมการโครงการ

บัณฑิตศึกษา 
6 คร้ัง 1 คร้ัง 68,500 บาท 411,000 

 -คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

10 คร้ัง 1 คร้ัง 4,375 บาท 43,750 

 -คาวัสดุ 10 คร้ัง 1 คร้ัง 384.80 บาท 3,848 
2. กิจกรรมหลักท่ี 2 ต้ัง

คณะกรรมการหลักสูตร 
      410,400 

2.1 คาตอบแทน        
 -อาจารยประจําหลักสูตรตามสัญญาท่ี

สําคัญยิ่งตอมหาวิทยาลัย 
12 เดือน 1 คนละ 10,000 บาท 120,000 

 -กรรมการบริหารหลักสูตร 3 คร้ัง 1 คร้ัง 24,800 บาท 74,400 
 -อาจารยประจําหลักสูตรตามสัญญา 3 คร้ัง 1 คร้ัง 72,000 บาท 216,000 

3. กิจกรรมหลักท่ี 3 จัดการเรยีนการ
สอน 

      2,782,600 

3.1 คาตอบแทนการสอน        
 -ตอบแทนการสอนอาจารย 15 สัปดาห 80 ชั่วโมงละ 400 บาท 480,000 
 -ตอบแทนการสอนอาจารย 15 สัปดาห 113 ชั่วโมงละ 600 บาท 1,017,000 
 -ตอบแทนการสอนอาจารย 8 สัปดาห 47 ชั่วโมงละ 600 บาท 225,600 
 -ตอบแทนการสอนอาจารย 15 สัปดาห 65 ชั่วโมงละ 800 บาท 780,000 
 -ตอบแทนการสอนอาจารย 7 สัปดาห 50 ชั่วโมงละ 800 บาท 280,000 

4. กิจกรรมหลักท่ี  4 จัดวิทยากรเพื่อ
การเรียนการสอน                            

      90,000 

4.1 คาตอบแทน        
 -วิทยากรบรรยาย 10 คนละ 15 ชั่วโมงละ 600 บาท 90,000 

5. กิจกรรมหลักท่ี  5 จัดอาจารยท่ี
ปรึกษา          

      92,500 

5.1 คาตอบแทนอาจารยท่ีปรึกษา        
 -อาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา 1 ภาคการศึกษา 147 คนละ 100 บาท 14,700 
 -อาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา 2 ภาคการศึกษา 60 คนละ 100 บาท 12,000 
 -อาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา 2 ภาคการศึกษา 120 คนละ 200 บาท 48,000 
 -อาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา 1 ภาคการศึกษา 89 คนละ 200 บาท 17,800 

6. กิจกรรมหลักท่ี 6 จัดอาจารยเพื่อ
คุม ตรวจ และสอบวิทยานิพนธ 

      956,217 

6.1 คาตอบแทน        
 -อาจารยคุมวิทยานิพนธ 71 คน 1 คนละ 4,500 บาท 319,500 
 -อาจารยคุมการคนควาอิสระ 51 คน 1 คนละ 1,700 บาท 86,700 
 -อาจารยตรวจรูปเลมวิทยานิพนธ 122 คน 1 คนละ 600 บาท 73,200 
 -อาจารยสอบวิทยานิพนธ 71 คน 1 คนละ 4,000 บาท 284,000 
 -อาจารยสอบการคนควาอิสระ 51 คน 1 คนละ 2,400 บาท 122,400 
 -อาจารยสอบเคาโครงวิทยานิพนธ       70,417 

7. กิจกรรมหลักท่ี  7 หองสมุด หอง
พยาบาล และวัสดุสารสนเทศ           

      930,720 

7.1 คาใชสอยและคาวัสดุสารสนเทศ        
 -หนังสือประกอบการเรียนการสอน 3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 135,730 บาท 407,190 
 -ยาและเวชภัณฑ 3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 19,390 บาท 58,170 
 -คาวัสดุสารสนเทศ เชน สายเคเบิล 

สายเชื่อมอินเตอรเน็ต โตะสําหรับวาง
คอมพิวเตอร-เกาอ้ี ฯลฯ 

3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 155,120 บาท 465,360 

8. กิจกรรมหลักท่ี  8 การจัดกิจกรรม
ของนักศึกษา                                  

      61,250 

8.1 คาใชสอย        
 -คาใชสอย 3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 20,416.67 บาท 61,250 

9. กิจกรรมหลักท่ี  9 จัดอบรม ศึกษา
ดูงานและสัมมนาทั้งในและนอก
สถานที่ 

      1,087,330 
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

9.1 คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
และคาเบี้ยเล้ียง 

       

 -คาวิทยากรบรรยาย 10 คนละ 25 ชั่วโมงละ 600 บาท 150,000 
 -คาใชสอย       380,000 
 -คาวัสดุ เชน คาถายเอกสาร กระดาษ 

หมึกปร้ินเตอร ฯลฯ 
      520,000 

 -คาเบ้ียเล้ียง       37,330 
10. กิจกรรมหลักท่ี10 จัดทําเอกสาร

คูมือการทําวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระ         

      40,000 

10.1 คาจาง        
 -คูมือการทําวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระ 
500 เลม 1 เลมละ 80 บาท 40,000 

11. กิจกรรมหลักท่ี  11 จัดหาวัสดุฝก
ปฏิบัติ 

      338,950 

11.1 คาวัสดุ        
 -หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 30,250 บาท 90,750 
 -หลักสูตรป.โท การบริหารการศึกษา 3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 35,100 บาท 105,300 
 -หลักสูตรป.โท การจัดการเรียนรู 3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 19,133.33 บาท 57,400 
 -หลักสูตรป.โท ยุทธศาสตรการเรียนรู 3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 9,600 บาท 28,800 
 -หลักสูตรป.โท MBA 3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 18,900 บาท 56,700 

12. กิจกรรมหลักท่ี  12 ฝก
ประสบการณวิชาชีพคร ู                 

      190,680 

12.1 คาตอบแทนและคาวัสดุ        
 -คาตอบแทนอาจารยนิเทศ 3 คร้ัง 147 คนละ 300 บาท 132,300 
 -คาตอบแทนอาจารยนิเทศ 3 คร้ัง 60 คนละ 300 บาท 54,000 
 -คาวัสดุ เชน คาถายเอกสาร วัสดุ

อุปกรณตาง ๆ 
2 คร้ัง 1 คร้ัง 2,190 บาท 4,380 

13. กิจกรรมหลักท่ี  13 บัตรนักศึกษา       20,860 
13.1 คาใชสอย        

 -จํานวนนักศึกษา  149 คน 1 คนละ 140 บาท 20,860 
14. กิจกรรมหลักท่ี  14 คืนคาหนวย

กิต 
      50,000 

14.1 คาใชสอย        
 -นักศึกษาแตละคนลงทะเบียนไม

เหมือนกัน 
      50,000 

15. กิจกรรมหลักท่ี  15 คุมสอบ       70,000 
15.1 คาตอบแทน        

 -คาตอบแทนกรรมการสอบ        70,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน    7,580,105 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไดรับการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสตูรทีมี่มาตรฐานและมีคุณภาพสูง 
2. นักศึกษามีคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงคมีความเปนเลิศทางวิชาการตามความตองการของสังคม 

ทองถิ่นและประเทศชาต ิ
3. มีวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่มีคุณภาพ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมในระดับบัณฑิตศึกษา 
1.2. จํานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่คงอยู 
1.3. จํานวนกิจกรรมที่จัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมหลักสตูร 
1.4. จํานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเรจ็การศึกษา 
1.5. จํานวนวทิยานพินธที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
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2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

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

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

 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

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

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

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

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

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี  

4.1.8.3 โครงการสนับสนุนการทําวิทยานิพนธและจัดพิมพวารสารบัณฑิตศึกษา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและการเสริมสราง

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

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร , งบดําเนินการ , งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 350,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา : ดร.ภควดี  สุขอนันต 
  

หลักการและเหตุผล 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะตองทําวิทยานิพนธซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในระดับนี้  นักศึกษาจะตองมี

ความมุงมั่นในการคนควาและกลั่นกรองความคิดรวบยอด  บูรณาการศาสตรตางๆ ออกมาเปนเรื่องราวที่เปนประโยชน
และสามารถนําผลของการศึกษาคนควานั้นไปใชประโยชนทั้งตอตนเอง ทองถิ่น และประเทศชาติไดอยางมปีระสิทธิภาพ  
ดังน้ันเพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมการทําวิทยานิพนธของบัณฑิตจึงควรมีทุนสนับสนุนการทําและการจัดอบรม
ความรูเพ่ือประโยชนในการทําวิทยานิพนธตลอดจนการพิมพวารสารบัณฑิตศึกษาเพ่ือเผยแพรวิทยานิพนธของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหจัดอบรมความรูทางวิชาการใหกับนักศึกษาที่กําลังทาํวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
2. เพ่ือสนับสนุนการทาํวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ 
3. เพ่ือเผยแพรผลงานของอาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 
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เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีการจัดอบรมความรูทางวิชาการแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 1 ครั้ง 
1.2 มีทุนสนับสนุนการจัดทําวทิยานิพนธใหแกนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 24 ทุน 
1.3 มีวารสารบัณฑิตศึกษา 2 ฉบับ 
1.4 จํานวนวทิยานพินธ ป.โท/ป.เอก ที่ตีพิมพเผยแพร 28 เรื่อง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. การอบรมความรูทางวิชาการทีมี่คุณภาพ 
2.2. วิทยานิพนธของนักศึกษาที่มีคณุภาพและไดรบัการตีพิมพในวารสารบัณฑิตศึกษา 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. การจัดอบรมความรูทางวิชาการแกนักศึกษาดาํเนินในชวงปการศึกษา 2553 
3.2. นักศึกษาทําวทิยานิพนธสาํเร็จตามเวลาที่กําหนด 
3.3. มีวารสารบัณฑิตศึกษาตีพิมพเผยแพรในชวงเวลาที่กําหนด 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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

1 จัดอบรมความรูทางวิชาการ             
2 จัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ             
3 จัดพิมพวารสารบัณฑิตศึกษา             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

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

1 จัดอบรมความรูทางวิชาการ 1 ครั้ง   1  
2 จัดสรรทุนสนับสนุนการทําวทิยานิพนธ 24 ทุน 6 6 6 6 
3 จัดพิมพวารสารบัณฑิตศึกษา 2 ครั้ง  1  1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

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

1 จัดอบรมความรูทางวิชาการ 30,000   30,000  
2 จัดสรรทุนสนับสนุนการทําวทิยานิพนธ 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
3 จัดพิมพวารสารบัณฑิตศึกษา 200,000  100,000  100,000 
 รวม 350,000 30,000 130,000 60,000 130,000
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ  (ถัวจายทกุรายการ) 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1. กิจกรรมหลักท่ี 1 อบรมความรู

ทางวิชาการใหกับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

    30,000 

1.1 คาตอบแทน คาใชสอย และคา
วัสดุ 

       

 -วิทยากรบรรยาย 24 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงละ 600 บาท 14,400 
 -คาอาหารวาง 50 คน 6 มื้อละ 25 บาท 7,500 
 -คาถายเอกสาร 1 คร้ัง 1 คร้ัง 8,100 บาท 8,100 

2. กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดสรรทุน
สนับสนุนการทําวิทยานิพนธ 

      120,000 

2.1 เงินอุดหนุน        
 -ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ 24 ทุน 1 ทุนละ 5,000 บาท 120,000 

3. กิจกรรมหลักท่ี 3 จัดพิมพวารสาร
บัณฑิตศึกษา 

      200,000 

3.1 คาตอบแทนและคาใชสอย        
 -คาตอบแทนผูอานบทความ 2 คร้ัง 1 คร้ัง 20,000 บาท 40,000 
 -คาจางพิมพวารสาร  2 คร้ัง 500 เลมละ 160 บาท 160,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน    350,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจในความรูที่ไดรับจากการอบรมในระดับด ี
2. มีวิทยานิพนธทีมี่คุณภาพทีส่ําเร็จตามเวลาที่กําหนดตีพิมพในวารสารบัณฑิตศึกษา 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาที่เขารับการอบรมเชิงวชิาการ 
1.2. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาที่ไดรับทุนสนับสนุนการทาํวิทยานิพนธ 
1.3. จํานวนวทิยานพินธของนักศึกษาทีส่ําเร็จในปการศึกษาทีสอดคลองกับปงบประมาณ 2553 
1.4. จํานวนวารสารที่เผยแพร 
1.5. จํานวนวทิยานพินธป.โท/ป.เอกที่ตีพิมพเผยแพร 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารบัการอบรม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนวิทยานิพนธของนักศึกษาที่สาํเร็จการศึกษา 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการเผยแพรวารสารบัณฑิตศึกษา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

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

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

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

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

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

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี  
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4.1.8.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและการเสริมสราง

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

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร , งบดําเนินการ , งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 171,260 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา : ดร.ภควดี  สุขอนันต 
  

หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของทองถิ่น สังคมและประเทศชาติ เปนพันธกิจหนึ่งของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   เน่ืองจากวิทยาการดาน
ตางๆ มีการพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงใหการสนับสนุนคณะหรือสาขาวิชา
ตางๆ ที่ตองการปรับปรุงหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยูเดิมใหมีความทันสมัยสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและตอบสนองความตองการของทองถิ่นเพ่ือใหบุคคลที่มีความรูในระดับปริญญาตรีสามารถเลือกศึกษาหรือ
เพ่ิมพูนความรูในศาสตรตางๆ ตรงกับความตองการที่สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดมากขึ้น  อีกทั้งยังสนับสนุน
ใหบุคคลากรที่มีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมพูนความรูอยาง
สม่ําเสมอและกาวใหทันกับความกาวหนาของศาสตรตางๆและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหมีหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความทันสมัยสอดคลองกับนโยบายของมหาวทิยาลัยและ

ตอบสนองความตองการของทองถิ่น 
2. เพ่ือใหนักศึกษามีทางเลือกในการเพิ่มพูนความรูทีส่ามารถนําไปประกอบอาชีพได 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีหลักสตูรที่ไดรับการปรับปรุง 2 หลักสตูร 
1.2 มีอาจารยผูสอน ผูคุมวทิยานพินธ และบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 5 คน 
1.3 มีการดําเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษาเฉพาะกิจ 2 โครงการ 
1.4 บุคลากรไดศึกษาดูงานดานบณัฑิตศึกษา 1 ครั้ง 
1.5 จํานวนวทิยานพินธป.โท/ป.เอกที่ตีพิมพเผยแพร 28 เรื่อง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. หลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาไดรับการปรับปรงุใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นสังคมและ

ประเทศชาต ิ
2.2. อาจารยผูสอน ผูคุมวิทยานิพนธ และบุคลากร ของสํานักงานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา  มี

ประสทิธิภาพสงูข้ึน 
2.3. การดําเนินการโครงการบัณฑิตศึกษาเฉพาะกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2.4. การจัดการคนดานบัณฑิตศึกษามีประสทิธิภาพมากข้ึน 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. หลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสตูร ไดรับการปรับปรุงแลวเสร็จในปงบประมาณ 2553 
3.2. อาจารยผูสอน ผูคุมวิทยานิพนธ และบุคลากร ในสํานักงานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา จํานวน       

5 คน ไดรับการพัฒนาในปงบประมาณ 2553 
3.3. การดําเนินการโครงการบัณฑิตศึกษาเฉพาะกิจ 2 โครงการ ภายในปงบประมาณ 2553 
3.4. มีการศึกษาดูงานดานบัณฑิตศกึษา 1 ครั้ง ภายในปงบประมาณ 2553 



13 
 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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

1 ปรับปรุงหลักสตูรเดิม             
2 พัฒนาบุคลากรในโครงการบัณฑิตศึกษา             
3 พัฒนางานโครงการบัณฑิตศึกษาเฉพาะกิจ             
4 ศึกษาดูงานดานบัณฑิตศึกษา             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

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

1 ปรับปรุงหลักสตูรเดิม 2 หลักสตูร  1 1  
2 พัฒนาบุคลากรในโครงการ

บัณฑิตศึกษา 5 คน 1 1 2 1 

3 พัฒนางานโครงการบัณฑิตศึกษา
เฉพาะกิจ 2 โครงการ 1 1   

4 ศึกษาดูงานดานบัณฑิตศึกษา 1 ครั้ง  1   

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

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

1 ปรับปรุงหลักสตูรเดิม 20,000  10,000 10,000  
2 พัฒนาบุคลากรในโครงการบัณฑิตศึกษา 30,000 6,000 6,000 12,000 6,000 
3 พัฒนางานโครงการบัณฑิตศึกษาเฉพาะกิจ 90,020 50,000 40,020   
4 ศึกษาดูงานดานบัณฑิตศึกษา 31,240  31,240   
 รวม 171,260 56,000 87,260 22,000 6,000 
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ (ถัวจายทกุรายการ) 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1. กิจกรรมหลักท่ี 1 ปรับปรุง

หลักสูตร 
      20,000 

1.1 คาตอบแทนและคาใชสอย         
 -วิทยากรบรรยาย 6 คน 3 ชั่วโมงละ 800 บาท 14,400  
 -คาอาหารวาง 25 คน 1 มื้อละ 25 บาท 625  
 -คาถายเอกสารเขารูปเลม 1 คร้ัง 1 คร้ัง 4,975 บาท 4,975  

2. กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาบุคลากร
ในโครงการบณัฑิตศึกษา 

      30,000  

2.1 คาใชสอย         
 -คาลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา 5 คน 1 คน 4,000 บาท 20,000  
 -คาเบ้ียเล้ียงและท่ีพักในการเดินทาง

ไปอบรมสัมมนา 
5  คร้ัง 1 คร้ัง 2,000 บาท 10,000  

3. กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนางาน
โครงการบัณฑิตศึกษาเฉพาะกิจ 

      90,020  

3.1 คาตอบแทนและคาวัสดุ         
 -วิทยากรบรรยาย 30 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงละ 800 บาท 24,000  
 -อาจารยประจําหลักสูตร 2 คร้ัง 1 คร้ัง 22,500 บาท 45,000  
 -คาวัสดุ 2 คร้ัง 1 คร้ัง 10,510 บาท 21,020  

4. กิจกรรมหลักท่ี 4 ศึกษาดูงานดาน
บัณฑิตศึกษา 

      31,240  

4.1 คาใชสอย         
 -คาเบ้ียเล้ียงอาจารย 8 คน 3 วันละ 210  5,040  
 -คาเบ้ียเล้ียงเจาหนาท่ี 5 คน 3 วันละ 180  2,700  
 -คาท่ีพัก 1 คร้ัง 1 คร้ัง 16,000  16,000  
 -คาเชายานพาหนะ 1 คัน 3 วันละ 2,500  7,500  
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   171,260 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. มีหลักสตูรในระดับบัณฑิตศึกษาที่ปรับปรุงแลวประกาศใชในปการศึกษา 2554/2555 
2. บุคลากรในสาํนกังานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
3. มีการดําเนินโครงการบัณฑิตศกึษาเฉพาะกิจ 
4. การจัดการงานดานบัณฑิตศึกษามีประสทิธิภาพมากขึ้น 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการปรบัปรุง 
1.2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพฒันาศักยภาพ 
1.3. จํานวนกิจกรรมที่จัดข้ึนในโครงการบัณฑิตศึกษา 
1.4. จํานวนครั้งของการศึกษาดูงานดานบัณฑิตศกึษา 
1.5. จํานวนวทิยานพินธป.โท/ป.เอก ที่ตีพิมพเผยแพร 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรที่เปดสอน 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดการเรยีนการสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการดาํเนินโครงการบัณฑิตศึกษาเฉพาะกิจ 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการบัณฑิตศึกษา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเชื่อม่ันและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 
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2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายเรงดวนที่ 1: 

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

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

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

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี  
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ  ทีด่ินและส่ิงกอสราง 
 

รายการ จํานวน/
ราคาตอ
หนวย รวมเงิน คุณลักษณะ/คําช้ีแจง หนวย

นับ (บาท) (บาท) 
1. คอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 ตัว 27,000 27,000 คุณลักษณะ 

          
Intel®Core™ Duo processor E7500 2.93 GHz, 3MB 
L2 Cache,1066MHz FSB, 

          
Intel® G31 Express Chipset, 640 GB 3G SATA hard 
drive at 7200RPM 

          
DVD±RW/±R Super multiDrive (8.5GB) 16X 
DVD±RW/±R Drive 

          
2GB RAM DDR2 up to 4GB with 800MHz FSB RAM 

          
Integrated Intel High Definition Audio, 5.1 
Surround Sound Ready 

          nVilia GeForce GT220 PCI-Express Graphics          

          card 1GB dedicated up to 179 MB    

            Integrated 10/100  Base-T Ethernet, 56k   

           ITU v.92 Modem, 15 in 1  media reader 

          6 USB 2.0 Port (2 Front 4 Rear), 2 PCI  

          Express(x1)   
          HP Deluxe Multimedia keyboard,  

          Optical Scrolling Mouse   
          FreeDOS, PC Doctor program preloaded, 

           1-year Limited on-site warranty 

          HP Pavilion 18.5” LCD with speaker 

รวม  27,000       

 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและการเสริมสรางการ

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

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร , งบดําเนินการ , งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 2,665,195 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา : ดร.ภควดี  สุขอนันต 
  


