
 

 
 
 

แผนการใชจายงบประมาณ 
(งบ บ.กศ.) 

ประจําปงบประมาณ 2553 
(1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารลําดับที่ 003/2552 
กองนโยบายและแผน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผานมติที่ประชมุสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ 9/2552 เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2552 

 

    





ก 
 

คํานํา 
 
 แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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กลยุทธหนวยงาน  ผลผลิต  ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก  โดยประกอบดวย 5 ผลผลิตและ 1  โครงการ งบประมาณรายจาย
ประจําปรวมทั้งสิ้น 58,817,040 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินบํารุง
การศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ฉบับนี้ จะเปนประโยชน   ตอผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิบัติงานที่
เก่ียวของ และผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจาย(งบ บ.กศ.) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2553 

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

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
งบ บ.กศ. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 58,817,040 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 

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

         

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

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

         

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 

เพ่ือผลิตกําลังคนที่มี
คุณภาพตามความตอง 
การของประเทศ 

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 

 

พัฒนาการบริการ
ดานสุขภาพและการ
บริการวิชาการดาน
อ่ืนๆ ในเชิงรุกและ

ครบวงจร 
ใหครอบคลุมทุกกลุม

ประชากรและ 
ภาคสวนตางๆ 

พัฒนาและจัด
การศึกษาโดยมุงเนน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

ท่ีเปนความตองการ
ของประเทศและ 

ใหเกิดความเสมอภาค
ในโอกาส 

ทางการศึกษา 

พัฒนาและจัดการศึกษา
โดยมุงเนนสาขาที่เปน 
ความตองการของ 
ประเทศและใหเกิด
ความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษา 

สงเสริมการวิจัยท่ี
เปนความตองการ
ของประเทศใน

ลักษณะมุงเปาหมาย
และ 

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  

 

9,320,850 
บาท 

 

 
 

161,500 บาท 
 

 
2,421,060 บาท 

 

 
46,650,580 บาท 

 

 
115,150 บาท 

 

 
147,900 บาท 

 

 



 
 

 

ง

ตัวชี้วัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของ
งบประมาณรายจาย(งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2553 
 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา ผลผลิต/
งบประมาณ ตัวชี้วัด เปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมาย

โครงการการจัด
การศึกษา 15 ป 
งบประมาณ 
4,909,600 บาท 

1. จํานวนนักเรียนท่ี
ไดรับการสนับสนุน
ตามโครงการ 

1,236 
คน 

1. คาใชจายท่ีผูปกครอง
สามารถลดคาใชจาย
ตามรายการที่ไดรับการ
สนับสนุน 

รอยละ 
100 

 

1. จํานวนนักศึกษาคง
อยู 

1,069 
คน 

1. ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําหรือศึกษาตอ
ภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจากจบ 

รอยละ 
80 

2. จํานวนนักศึกษาท่ี
เขาใหม 

535 คน 2. ความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละ 
75 

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
งบประมาณ  
25,506,500บาท 

3. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

282 คน 3. ผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 
82 

1. ผูสําเร็จการศึกษาท่ี
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 
82 

1. จํานวนนักศึกษาท่ี
เขาใหม 

1,376 
คน 

1. ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําหรือศึกษาตอ
ภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจบ 

รอยละ 
80 

2. จํานวนนักศึกษาท่ี
คงอยู 

2,803 
คน 

2. ความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละ 
75 

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร
งบประมาณ  
111,584,300 บาท 

3. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

1,055 
คน 

3. ผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 
72 

1. ผูสําเร็จการศึกษาท่ี
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 
72 

1. จํานวนครูผูไมมีวุฒิ
ทางการศึกษาท่ี
เขารับการพัฒนา 

60 คน 1. ความพึงพอใจของผูเขา
รับการพัฒนาและ
หนวยงานผูท่ีใชครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

รอยละ 
87 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

รอยละ 
88 

2. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคม 

78 
โครงการ 

ผลงานการใหบริการ
วิชาการงบประมาณ 
6,500,000 บาท 

3. จํานวนผูเขารับ
บริการ 

3,060 
คน 

2. ความพึงพอใจของผูเขา
รับบริการในกระบวนการ
ใหบริการ 

รอยละ 
82 

2. งานบริการวิชาการ
แลวเสร็จตาม
ระยะเวลา 

รอยละ 
78 

1. จํานวนโครงการ/ 
กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

37 
โครงการ 

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณ 
500,000 บาท 2.จํานวนผูเขารวม

โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

4,400 
คน 

1. โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของ
โครงการ 

รอยละ 
85 

1. งานโครงการ/
กิจกรรมท่ีแลวเสร็จ
ตามเวลา 

รอยละ 
85 

1. จํานวนโครงการวิจัย 8 
โครงการ 

1. จํานวน/จํานวนของ
งานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีตีพิมพ
เผยแพรในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

รอยละ 8 ผลงานวิจัยเพ่ือ
ถายทอดองคความรู 
งบประมาณ 
4,023,300 บาท 

2. จํานวน
โครงการวิจัยท่ีแลว
เสร็จ 

8 
โครงการ 

2. จํานวนผลงานวิจัย
เปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนด 

8 
ผลงาน 

1. จํานวนโครงการวิจัย
ท่ีแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 

รอยละ 
100 

 



จ 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบ บ.กศ.)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบ บ.กศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
งบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรรรวมทั้งสิ้น         58,817,040 บาท 

สรุปงบประมาณรายจาย(งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน 

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

ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ             9,320,850 15.85 
แผนงาน : เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม             9,320,850 15.85 
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต           49,496,190 84.15 
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา           49,348,290 83.90 
แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                147,900 0.25 

รวมทั้งสิ้น 58,817,040          100   
สรุปงบประมาณรายจาย(งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย 

งบบุคลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ 

ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจาย 
เงินเดอืน คาจาง

ประจํา 
คาจาง
ชั่วคราว 

พนกังาน
ราชการ 

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสด ุ

สาธารณปูโภค คาครุภณัฑ คาที่ดนิและ
สิ่งกอสราง 

งบเงนิ
อุดหนนุ 

งบรายจาย
อื่น รวมทัง้สิ้น รอยละ 

ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ     6,724,760       2,326,490           20,000           249,600     9,320,850  15.85 
แผนงาน: เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวติและความมั่นคงดานสังคม     6,724,760       2,326,490           20,000           249,600  9,320,850 15.85 
โครงการ: สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป     6,724,760       2,326,490          20,000          249,600  9,320,850 15.85 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    12,799,440     17,044,600       7,616,330         8,133,700          551,910  3,350,210    49,496,190  84.15 
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 12,799,440     16,520,710       7,616,330         8,133,700          551,910  3,350,210   48,972,300  83.90 
ผลผลิตที่ 1: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,110,720 1,281,840 15,000         13,500  2,421,060  4.12 
ผลผลิตที่ 2: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 11,688,720  14,571,620 7,586,930 8,120,200 551,910  3,350,210 45,869,590 78.53 
ผลผลิตที่ 3: ผลงานการใหบริการวิชาการ 147,100           14,400          161,500  0.27 
ผลผลิตที่ 4: ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู 115,150  115,150   0.20 
แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 523,890 523,890   0.89 
ผลผลิตที่ 1: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 523,890 523,890 0.89 

รวมทั้งสิ้น   19,524,200  
 

19,371,090 
 

7,636,330 8,383,300 551,910  
 

3,350,210 
 

58,817,040 100.00 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย 
งบรายจาย/หมวดรายจาย งบประมาณ (บาท) รอยละ 

เงินเดือนและคาจางประจํา   
คาจางชั่วคราว           19,524,200 33.19 
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ           19,371,090 32.93 
คาสาธารณูปโภค             7,636,330 12.98 
คาครุภัณฑ             8,383,300 14.25 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง             551,910 0.94 
งบเงินอุดหนุน   
งบรายจายอื่น             3,350,210 5.70 

รวม           58,817,040 100.00 
 



 
 

 

ฉ

แผนการใชจายงบประมาณตามยุทธศาสตร แผนงาน และผลผลิต 
 

คาตอบแทน คาสาธารณู- คาที่ดิน
ใชสอยและวัสดุ ปโภค และสิ่งกอสราง

ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 6,724,760  2,326,490    20,000     249,600   -               -           -            9,320,850    15.85   
แผนงาน : เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม 6,724,760  2,326,490    20,000     249,600   -               -           -            9,320,850    15.85   
โครงการ : สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป 6,724,760  2,326,490    20,000     249,600   -               -           -            9,320,850    15.85   
1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 6,724,760  2,326,490    20,000     249,600   -               -           9,320,850    15.85   

1.1 โรงเรียนสาธิตมัธยม 3,272,280  1,951,720    20,000     249,600   -               -           -            5,493,600    9.34     
1 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา (บกศ.) 3,272,280  1,951,720    20,000     249,600   5,493,600    9.34     

1.2 โรงเรียนประถมสาธิต 2,392,760  224,890       -           -          -               -           -            2,617,650    4.45     
1 โครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา (บกศ.) 2,392,760  224,890       2,617,650    4.45     

1.3 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 1,059,720  149,880       -           -          -               -           -            1,209,600    2.06     
1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย (บกศ.) 1,059,720  149,880       1,209,600    2.06     

ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 12,799,440 17,044,100   7,616,330 8,134,200  551,910        -           3,350,210  49,496,190   84.15   
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 12,799,440 16,520,210   7,616,330 8,134,200  551,910        -           3,350,210  48,972,300   83.26   
ผลผลิตที่ 1  : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,110,720  1,281,840    15,000     13,500     -               -           -            2,421,060    4.12     
1. งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -            1,159,590    15,000     13,500     -               -           -            1,188,090    2.02     

1.1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -            1,159,590    15,000     13,500     -               -           -            1,188,090    2.02     
1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 71,370         15,000     86,370         0.15     
2 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 479,220       479,220       0.81     
3 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 40,000         40,000         0.07     
4 โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 120,000       120,000       0.20     
5 โครงการพัฒนาอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 162,500       162,500       0.28     
6 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 286,500       13,500     300,000       0.51     

1.2 สํานักงานอธิการบดี 1,110,720  122,250       -           -          -               -           -            1,232,970    2.10     
1 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (บกศ.) 1,110,720  122,250       1,232,970    2.10     

ผลผลิตที่ 2  : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 11,688,720 14,976,120   7,586,930 8,120,700  551,910        -           3,350,210  46,274,590   78.68   
1. งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร -            1,258,440    7,000      34,500     -               -           -            1,299,940    2.21     

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 518,140       518,140       0.88     
2 โครงการพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพ 38,280         38,280         0.07     
3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณเพื่อการจัดการเตรียมดําเนินงาน 214,020       7,000      221,020       0.38     
พัฒนาการศึกษา

4 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร 222,500       222,500       0.38     
5 โครงการบริหารจัดการสํานักงานคณะครุศาสตร 265,500       34,500     300,000       0.51     

2. งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -            1,095,570    13,000     150,700   -               -           -            1,259,270    2.14     
1 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน 208,270       13,000     141,000   362,270       0.55     
2 โครงการจัดการศึกษา 400,000       400,000       0.69     
3 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 23,000         23,000         0.04     
4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 75,100         75,100         0.13     
5 โครงการพิธีไหวครู 66,000         66,000         0.11     
6 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการนิเทศศาสตร 21,600         9,700       31,300         0.05     

รวม รอยละยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/งาน-โครงการ/หมวดรายจาย คาจางชั่วคราว คาครุภัณฑ เงินอุดหนุน รายจายอื่น

 



 
 

 

ช

     
คาตอบแทน คาสาธารณู- คาที่ดิน
ใชสอยและวสัดุ ปโภค และสิ่งกอสราง

7 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะภาษาญี่ปุน 54,000         54,000       0.09    
8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร 30,000         30,000       0.05    
9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 27,000         27,000       0.05    

10 โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับระเบียบขาราชการของรัฐ 15,600         15,600       0.03    
11 โครงการพัฒนาบุคลากร 175,000       175,000    0.30    

3. งานจัดการศึกษาคณะวทิยาการจัดการ -           988,320       24,000      214,800  -              -         -          1,227,120 2.09    
1 พัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร 8 สาขาวชิา และจัดหาครุภัณฑ 172,240       34,800    207,040    0.35    
2 พัฒนาบุคลากรคณะวทิยาการจัดการ 117,500       117,500    0.20    
3 จัดซื้อวสัดุฝกปฏิบัติ และโครงการเตรียมและฝกประสบการณวชิาชีพ 193,540       193,540    0.33    
4 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซอมแซมครุภัณฑ และจายคาสาธารณูปโภค 320,000       24,000      344,000    0.58    
5 บริหารจัดการเรียนการสอน (จางวทิยากรเสริมรายวชิา) 145,040       145,040    0.25    
6 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 180,000  180,000    0.31    
7 โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงาน 40,000         40,000       0.07    

4. งานบริหารจัดการการศึกษา 11,688,720 11,634,290   7,542,930  7,720,200 551,910       -         3,350,210 42,488,260 72.24  
4.1 สํานักงานอธิการบดี 11,688,720 11,634,290   7,542,930  7,720,200 551,910       -         3,350,210 42,488,260 72.24  
4.1.1 กองกลาง 11,231,280 4,885,130    7,352,130  4,892,200 551,910       -         3,265,210 32,177,860 54.71  

1 โครงการบริหารจัดการมหาวทิยาลัย 11,231,280 3,647,130    7,352,130  902,200  551,910       3,265,210 26,949,860 45.82  
2 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการทําผลงานทางวชิาการ 696,000       696,000    1.18    
3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ 800,000  800,000    1.36    
4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ 700,000  700,000    1.19    
5 โครงการบริหารงานดานการประชาสัมพันธ 542,000       500,000  1,042,000 1.77    
6 โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 1,990,000 1,990,000 3.38    

4.1.2 กองนโยบายและแผน -           1,432,200    30,800      75,000    -              -         -          1,538,000 2.61    
1 โครงการบริหารงานนโยบายและแผน 138,000       138,000    0.23    
2 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนความรวมมือทางวชิาการกับมหาวทิยาลัยหรือองคกร 475,000       25,000    500,000    0.85    
ทั้งในและตางประเทศ

3 โครงการบริหารงานกลุมงานประกันคุณภาพ 80,000         20,000      100,000    0.17    
4 โครงการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวทิยาลัยราชภัฏ 300,000       300,000    0.51    
พระนครศรีอยุธยาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553

5 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 439,200       10,800      50,000    500,000    0.85    
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553

4.1.3 กองบริการการศึกษา -           433,700       25,500      158,000  -              -         -          617,200    1.05    
1 โครงการการบริหารการจัดการศึกษาภาคปกติ 134,200       25,000      158,000  317,200    0.54    
2 โครงการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน 60,000         60,000       0.10    
3 โครงการการประเมินการจัดการเรียนการสอนหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 40,000         40,000       0.07    
4 โครงการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาปการศึกษา 2553 199,500       500          200,000    0.34    

4.1.4 กองพัฒนานักศึกษา 457,440     2,278,260    104,500     125,000  -              -         85,000     3,050,200 5.19    
1 โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา 284,800       284,800    0.48    
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 148,900       148,900    0.25    

รวม รอยละยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/งาน-โครงการ/หมวดรายจาย คาจางชั่วคราว คาครุภัณฑ เงินอุดหนุน รายจายอื่น

 



 
 

 

ซ

คาตอบแทน คาสาธารณู- คาที่ดิน
ใชสอยและวสัดุ ปโภค และสิ่งกอสราง

3 โครงการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 178,000       178,000    0.30    
4 โครงการสงเสริมพลานามัยและนันทนาการ 665,000       85,000     750,000    1.28    
5 โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 750,000       750,000    1.28    
6 โครงการจัดซื้อและซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 20,000         110,000  130,000    
7 โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 83,000         83,000      0.14    
8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑงานพยาบาล 15,000    15,000      0.03    
9 โครงการบริการหอพัก 457,440     148,560       104,500     710,500    

4.1.5 สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -           2,415,000    30,000       2,445,000 -              -         -          4,890,000 8.31    
1 บริการงานวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,415,000    30,000       595,000  3,040,000 5.17    
2 โครงการบริการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 1,850,000 1,850,000 3.15    

4.1.9 หนวยตรวจสอบภายใน -           190,000       -           25,000    -              -         -          215,000    0.37    
1 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานหนวยตรวจสอบภายใน 140,000       25,000    165,000    0.28    
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมและตรวจสอบภายใน 50,000         50,000      0.09    

ผลผลิตที่ 3  : ผลงานการใหบริการวชิาการ -           147,100       14,400       -         -              -         -          161,500    0.27    
1. งานบริการวชิาการ -           147,100       14,400       -         -              -         -          161,500    0.27    

1.5 งานบริหารจัดการศึกษา -           147,100       14,400       -         -              -         -          161,500    0.27    
1.5.4 สถาบันวจิัยและพัฒนา -           147,100       14,400       -         -              -         -          161,500    0.27    

1 พัฒนาคุณภาพการใหบริการของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 93,100         93,100      0.16    
2 บริหารจัดการสถาบันวจิัยและพัฒนา 54,000         14,400       68,400      0.12    

ผลผลิตที่ 4  : ผลงานวจิัยเพื่อถายทอดองคความรู -           115,150       -           -         -              -         -          115,150    0.20    
1. งานวจิัยเพื่อถายทอดองคความรู -           115,150       -           -         -              -         -          115,150    0.20    

1.1 งานบริหารจัดการศึกษาสถาบันวจิัยและพัฒนา -           115,150       -           -         -              -         -          115,150    0.20    
1.1.1 สถาบันวจิัยและพัฒนา -           115,150       -           -         -              -         -          115,150    0.20    

1 สนับสนุนและสงเสริมงานวจิัย 115,150       115,150    0.20    
แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม -           523,890       -           -         -              -         -          523,890    0.89    
ผลผลิตที่ 1  : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม -           523,890       -           -         -              -         -          523,890    0.89    
1. งานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม -           523,890       -           -         -              -         -          523,890    0.89    

1.1 งานบริหารจัดการศึกษา -           523,890       -           -         -              -         -          523,890    0.89    
1.1.1 สถาบันอยุธยาศึกษา -           523,890       -           -         -              -         -          523,890    0.89    

1 โครงการพัฒนาบุคลากร 27,900         27,900      0.05    
2 โครงการบริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา 90,000         90,000      0.15    
3 โครงการการสรางเครือขายนักศึกษา 30,000         30,000      0.05    
4 โครงการเสวนาทางวชิาการเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน” 32,000         32,000      0.05    
5 โครงการอนุรักษ สืบสานศิลปวฒันธรรมและประเพณีไทย 100,000       100,000    0.17    
6 โครงการสัมมนานานาชาติ เรื่อง พระนครศรีอยุธยา-สยาม-กับโลกตะวนัตก: ๒๐๕๔-๒๕๕๔ 243,990       243,990    0.41    

Ayutthaya-Siam Meet the West and the World: 1511-2011
19,524,200 19,371,090   7,636,330  8,383,300 551,910       -         3,350,210 58,817,040

33.19        32.93           12.98       14.25      0.94            -         5.70        
รวม
รอยละ

รวม รอยละยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/งาน-โครงการ/หมวดรายจาย คาจางชั่วคราว คาครุภัณฑ เงินอุดหนุน รายจายอื่น
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ยุทธศาสตรท่ี 1: การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

แผนงาน: เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดาน
สังคม 

โครงการ: สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป 

1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 
1.1 โรงเรียนสาธิตมัธยม 

1.1.1 งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 1: การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสงัคม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนด 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว 
ผลผลิต: โครงการการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

2. คาใชจายท่ีผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 5,493,600 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร: โรงเรียนสาธิต(มัธยม)  : ผศ.สุวัฒน ทับทิมเจือ 
  

หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานชวงชั้นที่ 3 และ 4  คือ  ถือเปนภารกิจหลักของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝายมัธยม)  เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและคุณภาพ ตามปรัชญาของโรงเรียนนั้นจําเปนตองมีกระบวนการ
และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู  มีวัสดุอุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัย  มีกิจกรรมทัศนศึกษา  ดูงานตามแหลงเรียนรูที่
สอดคลองกับแตละกลุมสาระการเรียนรู  สอดคลองกับหลักสูตรของโรงเรียน 

ดังนั้นจึงจําเปนตองจัดหาสื่อวสัดุ  ครุภัณฑ  และอุปกรณในการพัฒนาผูเรยีนจัดกิจกรรม   ทัศนศึกษาหรอื
ศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูทีเ่หมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานชวงชัน้ที่ 3 และ 4 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรของโรงเรียน 
3. เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งในทองถิ่นและนอกทองถิน่ 

เปาหมาย 

4. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จัดจางบุคลากรประจําโรงเรียน คน 31 
2 จัดหาวัสดุ  อุปกรณ   ชิ้น 2,000 
3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ครั้ง 2 
4 ครุภัณฑ ชิ้น 3 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1 นักเรียนไดรับการเพิ่มศักยภาพทางวิชาการอยางทั่วถึงทุกระดับชั้น 
2.2 ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูตามหลักสูตรของโรงเรียน 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักเรียนที่เขาใหมโรงเรยีนสาธิต(ฝายมัธยม) ไดศึกษาเรียนรูครบตลอดปการศึกษา 
3.2. นักเรียนทีค่งอยูของโรงเรียนสาธิต(ฝายมัธยม) ไดศึกษาเรยีนรูครบตลอดปการศึกษา 
3.3. การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาและการจัดกิจกรรมเรียนรูดําเนินไดตลอดปการศึกษา 
3.4. นักเรียนทีส่ําเรจ็การศึกษาไดรวมกิจกรรมและสําเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดจางบุคลากรประจําโรงเรียน             
 งบบุคลากร             
 1.1 คาจางชั่วคราวอาจารยอัตราจาง             
 1.2 คาจางชั่วคราวเจาหนาท่ีธุรการและคอมพิวเตอร             
 1.3 คาจางชั่วคราวเจาหนาท่ีหองสมุด             
 1.4 คาตอบแทนนักการภารโรง             
 งบดําเนินงาน             
 1.5 เงินสมทบประกันสังคม 5%             
2 จัดหาวัสดุ/อุปกรณ/ครุภัณฑ             
 งบดําเนินงาน             
  2.1 คาวัสดุ             
  2.2 คาใชสอย             
  2.3 คาสาธารณูปโภค             
 งบลงทุน             
  2.4 คาครุภัณฑ             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดจางบุคลากรประจําโรงเรียน อัตรา 31 859,000 859,000 859,000 859,130 
2 จัดหาวัสดุ/อุปกรณ/ครุภัณฑ ครั้ง  742,650 493,050 493,050 328,720 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดจางบุคลากรประจําโรงเรียน 3,436,130 859,000 859,000 859,000 859,130 
2 จัดหาวัสดุ/อุปกรณ/ครุภัณฑ 2,057,470 742,650 493,050 493,050 328,720 
 รวม 5,493,600 1,601,650 1,352,050 1,352,050 1,187,850
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดจางบุคลากรประจํา
โรงเรียน 

    3,436,130

 งบบุคลากร     3,272,280
1.1 คาจางชั่วคราวอาจารยอัตราจาง     2,803,920

 - จํานวน 1คนๆละ 10,740*12 เดือน 1 คน 12 เดือน 11,740 บาท/คน      140,880
 - จํานวน 1คนๆละ 11,290*12 เดือน 1 คน 12 เดือน 11,290 บาท/คน      135,480
 - จํานวน 1คนๆละ 11,070*12 เดือน 1 คน 12 เดือน 11,070 บาท/คน      132,840
 - จํานวน 1คนๆละ 10,850*12 เดือน 1 คน 12 เดือน 10,850 บาท/คน      130,200
 - จํานวน 1คนๆละ 10,640*12 เดือน 1 คน 12 เดือน 10,640 บาท/คน      127,680
 - จํานวน 1คนๆละ 10,040*12 เดือน 1 คน 12 เดือน 10,040 บาท/คน      120,480
 - จํานวน 2คนๆละ  9,840*12 เดือน 2 คน 12 เดือน 9,840 บาท/คน      236,160
 - จํานวน 2คนๆละ  9,670*12 เดือน 2 คน 12 เดือน 9,670 บาท/คน      232,080
 - จํานวน 1คนๆละ  9,570*12 เดือน 1 คน 12 เดือน 9,570 บาท/คน      114,840
 - จํานวน 4คนๆละ  9,080*12 เดือน 4 คน 12 เดือน 9,080 บาท/คน      435,840
 - จํานวน 1คนๆละ  8,910*12 เดือน 1 คน 12 เดือน 8,910 บาท/คน      106,920
 - จํานวน 1คนๆละ  8,710*12 เดือน 1 คน 12 เดือน 8,710 บาท/คน      104,520
 - จํานวน 2คนๆละ  8,530*12 เดือน 2 คน 12 เดือน 8,530 บาท/คน      204,720
 - จํานวน 2คนๆละ  8,340*12 เดือน 2 คน 12 เดือน 8,340 บาท/คน      200,160
 - จํานวน 4คนๆละ  7,940*12 เดือน 4 คน 12 เดือน 7,940 บาท/คน      381,120

1.2 คาจางชั่วคราวเจาหนาท่ีธุรการและ
คอมพิวเตอร 

   100,920

 - จํานวน 1คนๆละ 8,410*12 เดือน 1 คน 12 เดือน 8,410 บาท/คน     100,920
1.3 คาจางชั่วคราวเจาหนาท่ีหองสมุด    80,280

 - จํานวน 1คนๆละ 6,690*12 เดือน 1 คน 12 เดือน 6,690 บาท/คน       80,280
1.4 คาตอบแทนนักการภารโรง    287,160

 - จํานวน 2คนๆละ 6,200*12 เดือน 2 คน 12 เดือน 6,200 บาท/คน      148,800
 - จํานวน 1คนๆละ 6,080*12 เดือน 1 คน 12 เดือน 6,080 บาท/คน        72,960
 - จํานวน 1คนๆละ 5,450*12 เดือน 1 คน 12 เดือน 5,450 บาท/คน        65,400
 งบดําเนินงาน    

1.5 คาตอบแทนใชสอย/วัสดุ    163,850
 - เงินสมทบประกันสังคม 5%    163,850

2 กิจกรรมที่ 2 จัดหาวัสดุ/อุปกรณ/
ครุภัณฑ 

   2,057,470

 งบดําเนินงาน    1,807,870
2.1 คาวัสดุ    1,609,870

 - เอกสารตํารา วารสารและหนังสือพิมพ         400,000 
 - วัสดุน้ํ ามันเชื้อเพลิงในการใชรถ
มหาวิทยาลัยและรถสวนตัวไปราชการ
และทัศนศึกษา 

        100,000 

 - คาวัสดุสํานักงาน         489,870 
 - วัสดุงานบานงานครัว           80,000 
 - คาวัสดุซอมแซมครุภัณฑ         200,000 
 - คาวัสดุซอมแซมสิ่งกอสราง         200,000 
 - คาวัสดุเวชภัณฑหองพยาบาล           40,000 

 - คาวัสดุอุปกรณการเรียนวิทยาศาสตร         100,000 
2.2 คาใชสอย    178,000

 - คาพาหนะ เบ้ียเล้ียงท่ีพักเดินทางไป
ราชการ 

         100,000 

 - คาตรวจสุขภาพ            75,000 
 - คาน้ํามันเชื้อเพลิงเคร่ืองตัดหญา             3,000 

2.3 คาสาธารณูปโภค    20,000
 - คาโทรศัพทและไปรษณียภัณฑ    20,000
 งบลงทุน    

2.4 คาครุภัณฑ    249,600
 - เคร่ืองพิมพเลเซอรสี 2 เคร่ือง           39,600 
 - เคร่ืองทําลายกระดาษ 1 เคร่ือง           10,000 
 - เค ร่ืองอัดสําเนาระบบดิ จิตอล  1 
เคร่ือง 

        200,000 

 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ     
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  5,493,600
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ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนดไว 
2. เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม 
3. นักเรียนไดรับการเพิ่มศักยภาพทางวชิาการอยางทัว่ถึงทุกระดับชั้น 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักเรียนที่เขาใหมโรงเรยีนสาธติ (มัธยม) ที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 
1.2. จํานวนนักเรียนที่คงอยูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) ที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 
1.3. จํานวนรอยละของนักเรียนทีผ่านการสอบคดัเลอืกเขาเรียนในมหาวทิยาลัย 

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

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

การสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักเรียน 
3.5. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง 

 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

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 ี  

 

1.2 โรงเรียนประถมสาธิต 

1.2.1 งานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 1: การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสงัคม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนด 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว 
ผลผลิต: โครงการการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

2. คาใชจายท่ีผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 2,617,650 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร: โรงเรียนสาธิต(ประถม)  : ผศ.ศิรพร เหลาเมือง 
  

หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเรียนระดับ
ประถมศึกษาใหเต็มตามศักยภาพ และสอดคลองกับพัฒนาของเด็กโดยเนนการบูรณาการดานความรูและเนนหนักดาน
ความคิดสรางสรรค รวมทั้งมุงสั่งสมใหเปนคนดี มีคุณธรรม และมีความสุขสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน  และเปนแหลงฝก
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ประสบการณวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตรใหเปนแหลงคนควาวิจัยใหสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาตาม
แนวปฏิรูปการศึกษาทั้งยังเปนบริการใหแกชุมชนและทองถิ่น 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาสงเสริมศักยภาพบคุลากรของโรงเรียน 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางดานการศึกษาระดับประถมศึกษาของนักเรยีนระดับประถมศึกษา 
4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาและกจิกรรมเสริมหลักสตูรตามมาตรฐานหลักสตูร 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 1,2,3,4,5 และ 6 436 คน 
1.2 สงเสรมิพัฒนาบุคลากร 35 คน 
 - เขารวมประชมุสัมมนา 4 ครั้ง 
 - ศึกษาดูงาน 10 ครั้ง 
 - อบรมพัฒนาบุคลากร 8 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักเรียนที่เขาใหมโรงเรยีนประถมสาธิตไดศกึษาเรียนรูตามหลักสตูรทุกคน 
2.2. นักเรียนทีค่งอยูของโรงเรียนประถมสาธติไดศึกษาเรียนรูตามหลักสตูรทุกระดับชั้น 
2.3. การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาและกจิกรรมเสริมหลักสตูรครบตามมาตรฐานหลักสตูร 
2.4. นักเรียนทีส่ําเรจ็การศึกษาไดรวมกิจกรรมและมีผลสัมฤทธิผ์านเกณฑตามหลักสูตร 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักเรียนโรงเรยีนประถมสาธติไดศึกษาเรยีนรูครบตลอดปการศึกษา 
3.2. นักเรียนทีค่งอยูในโรงเรยีนประถมสาธิตไดศกึษาเรียนรูครบตลอดปการศึกษา 
3.3. การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาและการจัดกิจกรรมเรียนรูดําเนินตลอดปการศึกษา 
3.4. นักเรียนทีส่ําเรจ็การศึกษาไดเขารวมกิจกรรมและสําเร็จการศึกษาตามที่หลกัสูตรกําหนด 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 การบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนประถมสาธิต 

เดือน/ครั้ง 
            

2 โครงการสงเสรมิพัฒนาบคุลากร 22 ครั้ง             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 การบริหารและการจัดการศึกษา 
โรงเรียนประถมสาธิต เดือน/ครั้ง 

12 เดือน/
คร้ัง 

3 3 3 3 

2 โครงการสงเสรมิพัฒนาบคุลากร 22 ครั้ง 5 6 5 6 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 การบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียน

ประถมสาธติ  เดือน/ครั้ง 
2,532,650 577,585 625,220 656,985 672,860 

2 โครงการสงเสรมิพัฒนาบคุลากร 85,000 21,250 21,250 21,250 21,250 
 รวม 2,617,650 598,835 646,470 678,235 694,110 
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1  จัดการศึกษาระดับประถมศกึษา
ปที่ 1,2,3,4,5  

    2,532,650 

1.1 คาจางชั่วคราว 28อัตรา       2,392,760 
 - อาจารยอัตราจาง  4 อัตรา 12 เดือน 8,530 บาท 409,440 
 - อาจารยอัตราจาง 4 อัตรา 12 เดือน 8,340 บาท 400,320 
 - อาจารยอัตราจาง 5 อัตรา 12 เดือน 8,150 บาท 489,000 
 - อาจารยอัตราจาง 5 อัตรา 12 เดือน 7,940 บาท 476,400 
 - อาจารยอัตราจาง 2 อัตรา 9 เดือน 7,940 บาท 142,920 
 - อาจารยอัตราจาง 2 อัตรา 5 เดือน 7,940 บาท 79,400 
 - ลูกจางชั่วคราว 1 อัตรา 12 เดือน 7,100 บาท 85,200 
 - คาจางคนงาน 1 อัตรา 12 เดือน 5,330 บาท 63,960 
 - คาจางคนงาน 1 อัตรา 12 เดือน 5,270 บาท 63,240 
 - คาจางคนงาน 1 อัตรา 12 เดือน 5,080 บาท 182,880 

1.2 คาใชสอย        
 - เงินสมทบประกนัสังคม 5% 28 อัตรา 12 เดือน   119,640 

1.3 คาวสัด ุ        
 - คาวสัดุการศึกษา       20,250 
2 สงเสริมพัฒนาบุคลากร     85,000 
         2.1 เขารวมประชุมสัมมนา 

    2.2 ศึกษาดูงาน 
    2.3 อบรมพัฒนาบุคลากร 

10 
4 
8 

คร้ังๆละ 
คร้ังๆละ 
คร้ังๆละ 

1 
4 
8 

คร้ังๆละ 
คร้ังๆละ 
คร้ังๆละ

3,300 
5,000 
4,000 

บาท 
บาท 
บาท 

33,000 
20,000 
32,000 

 *ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ        
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  2,617,650 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. บุคลากรของโรงเรียนประถมสาธิต 
2. นักเรียนประถมศึกษา 
3. นักศึกษาและอาจารยคณะครศุาสตร 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักเรียนที่เขาใหมโรงเรยีนประถมสาธิต 
1.2. จํานวนนักเรียนที่คงอยูของโรงเรียนประถมสาธิต 
1.3. จํานวนกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู 
1.4. จํานวนรอยละของนักเรียนทีผ่านการสอบคดัเลอืกเขาเรียนในระดับประถมศึกษา 
1.5. การบริหารและการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนา 
1.6. บุคลากร นักเรยีนและผูที่เก่ียวของมีความพงึพอใจในการใหบริการ 
1.7. นักเรียนและอาจารยคณะคุรศาสตรใชเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชพี 

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

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

การสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักเรียน 
3.5. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง 
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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 ี  

 

1.3 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

1.3.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 1: การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสงัคม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนด 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว 
ผลผลิต: โครงการการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

2. คาใชจายท่ีผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน,งบบุคลากร 
วงเงินงบประมาณ: 1,209,600 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร: โรงเรียนสาธิต(ปฐมวัย)  : ดร.สุภัทรา คงเรือง 
  

หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนสาธิต(ฝายปฐมวัย) เปนหนวยงานที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเต็มตาม

ศักยภาพและสอดคลองกับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัย เปนแหลงคนควาวิจัยและพัฒนาเด็กที่สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน และใหสอดคลองกับหลักการศึกษาปฐมวัย 
2. เพ่ือเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพสําหรบันักศึกษาโปรแกรมวิชาการศกึษาปฐมวัย 
3. เพ่ือเปนแหลงคนควาวิจัยและพัฒนาขอมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาและอาจารยโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ใชเปนแหลงฝก 130 คน 
 ประสบการณวชิาชีพ  
1.2 พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวยัระดับชั้นเตรียมปฐมวัย–อนุบาล 3 จํานวน 192 คน 
1.3 การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาและการเรียนรูใหกับเด็ก

นักเรียนปฐมวยัจํานวน 
4 ระดับชั้น 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. เปาหมายเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพสาํหรับนักศึกษาโปรแกรมวชิาการศึกษาปฐมวยั 
2.2. เปนแหลงคนควาวิจัยและพฒันาขอมูลทางวชิาการทางการศึกษาปฐมวยั 
2.3. พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน และใหสอดคลองกับหลักการศึกษาปฐมวัย 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดหาสื่อวสัดุ/อุปกรณ เพ่ือใชในกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู             
 ในการจดัการเรยีนการสอน             
2 กิจกรรมปรบัปรงุหลักสตูรและแผนการเรียนโรงเรียนสาธิต             
 - ประชุมครู  ผูที่เก่ียวของและจดักิจกรรมพัฒนา

หลักสตูร 
            

 - วางแผนดําเนินงาน             
 - จัดกิจกรรมและดําเนินงาน             
3 ประเมินผลการดําเนินงาน             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 คาจางชั่วคราวบุคลากร 12 เดือน 3 3 3 3
2 จัดหาสื่อวสัดุ/อุปกรณ เพ่ือใชใน

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูในการ
จัดการเรยีนการสอน 

1,000 ชิ้น 500 500 

3 กิจกรรมปรบัปรงุหลักสตูรและแผน   
 การเรียนโรงเรยีนสาธติปฐมวยั   
 - ประชุมครู  ผูที่เก่ียวของและจดั

กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรและ
แผนการเรียนของโรงเรียนสาธติ
ปฐมวัย 

1 ครั้ง 1  

 - วางแผนดําเนินงาน 1 ครั้ง 1  
 - จัดกิจกรรมและดําเนินงาน 1 ครั้ง 1 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 คาจางชั่วคราว 1,112,706 278,176.5 278,176.5 278,176.5 278,176.5 
2 จัดหาสื่อวสัดุ/อุปกรณ เพ่ือพัฒนาผูเรียน 76,894 24,000 15,000 26,000 11,894
3 กิจกรรมปรบัปรงุหลักสตูรและแผนการ

เรียนโรงเรยีนสาธิตปฐมวยั 
20,000 20,000 

 รวม 1,209,600 302,176.5 293,176.5 324,176.5 290,070.5 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมหลักท่ี  1 การบริหารและ       1,189,600 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียน        

1.1 คาจางชั่วคราว        
 *คาจางอาจารยอัตราจาง        
 -จํานวน 1 คน ๆ ละ 10,240*12 เดือน 1 คน   10,240 บาท 122,880 
 -จํานวน 2 คน ๆ ละ 9,840*12 เดือน 2 คน   9,840 บาท 236,160 
 -จํานวน 1 คน ๆ ละ 9,670*12 เดือน 1 คน   9,670 บาท 116,040 
 -จํานวน 2 คน ๆ ละ 9,570*12 เดือน 2 คน   9,570 บาท 229,680 
 -จํานวน 1 คน ๆ ละ 9,280*12 เดือน 1 คน   9,280 บาท 111,360 
 -จํานวน 1 คน ๆ ละ 8,150*12 เดือน 1 คน   8,150 บาท 97,800 
 *คาจางครูพ่ีเล้ียง        
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 -จํานวน 1 คน ๆ ละ 6,570*12 เดือน 1 คน   6,570 บาท 78,840 
 *คาจางแมบาน        
 -จํานวน 1 คน ๆ ละ 5,580*12 เดือน 1 คน   5,580 บาท 66,960 
 -เงินสมทบประกันสังคม  5% 10 คน 12 เดือน 4,415.5 บาท 52,986 

1.2 คาวัสดุสํานักงาน 4 คร้ัง ๆ ละ 4 งาน ๆ ละ 6,000 บาท 24,000 
 - หมึก Toner MFC-9160        
 - หมึก HP Laserjet 1020     
 - ผงหมึกถายเอกสารRicoเอเอฟ

2015 
   

 - กระดาษถายเอกสาร     
 - กระดาษแฟกซ     
 - กาวแทงยูฮู      
 - ลวดเสียบกระดาษ     
 - คลิปดํา        
 - ลูกแม็กซ     
 - ลิควิดเปเปอร    
 - คาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑ       
 - ฯลฯ       

1.3 คาวัสดุอุปกรณการจัดการเรียน-สอน 5 คร้ัง ๆ ละ 5 งาน ๆ ละ 7,000 บาท 35,000
 - แบบฝกหัดคณิตคิดเร็ว     
 - แบบฝกเชาวปญญา อ.3 / ไอคิว

เด็ก 
    

 - หนังสืออานใหแมฟง     
 - สมุดประจําตัวนักเรียน     
 - ปากกาไวทบอรด     
 - เทปผา     
 - กระดาษเทา-ขาว     
 - กระดาษสี  กระดาษสา     
 - กระดาษ 100 ปอนด     
 - ฟวเจอรบอรด     
 - กาว       
 - กรรไกร  คัตเตอร     
 - เคร่ืองเหลาดินสอ     
 - สีโปสเตอร  สีเทียน  สีน้ํา     
 - พูกัน  ไมไอศกรีม  ไหมพรม     
 - ดินน้ํามัน     
 - ชุดเคร่ืองเลนภูมิปญญาทองถิ่น     
 - แฟมซองการบาน     
 - ดินสอ   ปากกา     
 - คาจางถายเอกสาร    
 - ฯลฯ    

1.4 คาวัสดุงานบาน-ครัวและการ
พยาบาล 

4 คร้ัง ๆ ละ 4 งาน ๆ ละ 4,473.5 บาท 17,894 

 - น้ํายาลางจาน    
 - น้ํายาลางหองน้ํา    
 - น้ํายาเช็ดกระจก    
 - สเปรยปรับอากาศ    
 - ยาฉีดยุง    
 - กระดาษชําระ    
 - ผงซักฟอก    
 - ฟองน้ํา สกอตไบรท    
 - ไมถูพ้ืน    
 - ไมกวาด    
 - ท่ีถักผง    
 - ยาสามัญประจําบาน     
 - ฯลฯ    
2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ปรับปรุง

หลักสูตร 
  20,000

  และแผนการเรียนของโรงเรียน    
  สาธิตปฐมวยั    

2.1 คาตอบแทนวทิยากร  1 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 7,200 บาท 7,200 
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 (2คน*6ชม.*600บาท)      
2.2 คาอาหารและอาหารวาง 1 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 4,800 บาท 4,800 

 (30คน*160บาท)      
2.3 คาใชสอยวัสด ุ 1 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 8,000 บาท 8,000 

 - คาถายเอกสาร       
 - คาพาหนะ       
 - คาวัสดุน้ํามัน       
 - คาตอบแทนคนขับรถ       
 - คาทางดวน   
 *ถั่วเฉล่ียจายทุกรายการ   
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  1,209,600 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ไดเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2. ไดเปนแหลงคนควาวิจยัและพัฒนาขอมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย 
3. ไดพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน และใหสอดคลองกับหลักการศึกษาปฐมวัย 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. นักศึกษาและอาจารยโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยใชเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 
1.2. การบริหารและการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ไดรับการพฒันา 
1.3. บุคลากร เด็กปฐมวัยและผูที่เก่ียวของมีความพึงพอใจในการใหบริการ 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. ใชแบบสรุปและแบบสอบถามผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอน 
3.2. ใชแบบรายงานขอมูลการสําเรจ็การศึกษาของนักเรียน 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

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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ยุทธศาสตรท่ี 3: การพฒันาสังคมและคณุภาพชวีิต 
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิตที่ 1: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1.1.1 งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม                                                                              
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 86,370 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  : รศ.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏน้ัน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจใน

การผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การ
ปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและทองถิ่น  ซึ่งปจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพในสาขาวิชาตาง ๆ ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษา 

ในปการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตรมีภารกิจในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาใน 14 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาอาชีวอนามัย สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ) สาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  สาขาวิชา
คณิตศาสตร สาขาวิชาสถิติประยุกต  

จากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงจําเปนตองใชงบประมาณในการจัดการศึกษา เพ่ือ
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ  ในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนดานวิชาการแกนักศึกษา และคณาจารย ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณที่จําเปนและเหมาะสมในการดําเนินงานและสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3. เพ่ือชําระคาสาธารณูปโภคของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4. เ พ่ื อ ให ก า ร จั ดทํ า ว า รสา ร วิ ช ากา ร วิ ทยาศาสตร แล ะ เทคโนโลยี มี ค ว ามครบถ ว นสมบู รณ 

และถูกตอง 
 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีการบริการดานการเรียนการสอน 14 สาขาวชิา 
1.2 บริการนักศึกษาภาคปกติ  คณาจารยและผูเก่ียวของ 572  คน 
1.3 นักศึกษาที่คงอยูของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไดศึกษาเรียนรูครบ

ตลอดภาคเรยีน 
1 ภาคเรยีน 

1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาํเนินไดครบ
ตลอดภาคเรยีน 

1 ภาคเรยีน 
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2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. การจัดการศึกษาและการดําเนินงานมีประสทิธิภาพสูงข้ึน 
2.2. นักเรียน...มีวัสดุ และครุภัณฑที่พรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอน 
2.3. นักศึกษา คณาจารยและผูเก่ียวของไดมีสวนรวมและมคีวามพึงพอใจมากขึ้น 
2.4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับขอเสนอแนะและขอคดิเห็นจากกรรมการผูทรงคุณวฒุ ิ

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. สามารถดําเนินการดานการบรหิารจดัการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยใีหแลวเสร็จในภาคเรียน 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 ซื้อวัสดุ จางเหมาบริการ             
2 ประชุมกรรมการคณะ             
3 จายคาสาธารณปูโภค             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 ซื้อวัสดุ จางเหมาบริการ 36 ครั้ง 9 9 9 9 
2 ประชุมกรรมการคณะ 10 ครั้ง 3 3 3 3 
3 จายคาสาธารณปูโภค 12 ครั้ง 3 3 3 3 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 ซื้อวัสดุ จางเหมาบริการ 31,370 10,000 10,000 11,370  
2 ประชุมกรรมการคณะ 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
3 จายคาสาธารณปูโภค 15,000 3,500 3,500 4,000 4,000 
 รวม 86,370 23,500 23,500 25,370 14,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมหลกัที่ 1  โครงการ
จัดซือ้วัสดุสํานักงานและ    
จางเหมาบรกิาร 

    31,370 ขอถัว
เฉลี่ยจาย
ทุก
รายการ 

1.1 คาใชสอย      
 - คาจางเหมาบริการ     10,000 

1.2 คาวสัดสุํานักงาน เชน กระดาษ 
หมึกพิมพ ฯลฯ 

    5,000 

1.3 คาวสัดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี 
แฮนดี้ไดรฟ ฯลฯ 

    16,370 

2 กิจกรรมหลกัที่ 2  ประชุม
คณะกรรมการประจาํคณะ   
10 ครั้ง 

   30,000 

2.1 คาตอบแทน     
 - คาตอบแทนกรรมการประจํา
คณะ ผูทรงคุณวุฒ ิ

3 คนๆละ 10 ครั้งๆละ 1,000 บาท 30,000 

3 กิจกรรมหลกัที่ 3  จายคา    25,000 
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

สาธารณูปโภค 
3.1 คาสาธารณูปโภค    

 -คาโทรศัพท    18,000
 -คาแสตมป,คาไปรษณีย   7,000
 *ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ   
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   86,370 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. การบริหารและการจัดการของคณะวิทยาศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2. มีวัสดุอุปกรณเพียงพอในงานบริหารงานคณะ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. มีการบริการดานการเรียนการสอน 14 สาขาวิชา 
1.2. นักศึกษาที่คงอยูของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไดศึกษาเรียนรูครบตลอดภาคเรียน 
1.3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาํเนินไดครบตลอดภาคเรียน 
1.4. บริการนักศึกษาภาคปกติ  คณาจารยและผูเก่ียวของ 572  คน 
1.5. การจัดการศึกษาและการดําเนินงานมีประสทิธิภาพสูงข้ึน 
1.6. มีวัสดุ และครภุณัฑที่พรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอน 
1.7. นักศึกษา คณาจารยและผูเก่ียวของไดมีสวนรวมและมคีวามพึงพอใจมากขึ้น 
1.8. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับขอเสนอแนะและขอคดิเห็นจากกรรมการผูทรงคุณวฒุ ิ

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

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

การสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักเรียน 
3.5. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง 

 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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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1.1.2 งานสนับสนุนการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรฯ  

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม                                                                              
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 479,220 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  : รศ.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏน้ัน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจใน

การผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การ
ปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและทองถิ่น  ซึ่งปจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพในสาขาวิชาตาง ๆ ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษา 

ในปการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตรมีภารกิจในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาใน 14 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาอาชีวอนามัย สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ) สาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  สาขาวิชา
คณิตศาสตร สาขาวิชาสถิติประยุกต  

จากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงจําเปนตองใชงบประมาณในการจัดการศึกษา เพ่ือ
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ  ในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนดานวิชาการแกนักศึกษา และคณาจารย ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพ่ิม
มากขึ้น  การสอนในรายวิชาตาง ๆ ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีน้ัน ลักษณะจะเปนวิชาที่เปน
เน้ือหาการเรียนรู  นอกจากจะไดจากการสอนทฤษฎีแลว จําเปนตองฝกปฏิบัติจากเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุตาง ๆ 
เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความคิด วิเคราะหอยางเปนระบบ และเกิดทักษะในการเรียนรู จนสามารถนําไปใชประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันและในการทํางานได  นอกจากนี้นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพเพ่ือการฝกทักษะในการทํางานกอน
การจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยสีามารถจดัการศึกษาและมรีะบบการดําเนินงานการจัดการศึกษา

และพัฒนานักศึกษาที่มีประสทิธิภาพสูงข้ึน 
2. เพ่ือใหนักศึกษามีวัสดุ อุปกรณเพ่ืองพอในการเรียนการสอนในวิชาที่มีภาคปฏิบัตใินรายวิชาตาง ๆ  
3. เพ่ือเปนการเพิ่มทักษะในการเรียนการสอน 
4. เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมทักษะกอนไปปฏิบัติงานจริง 
 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ฝกปฏิบัติในรายวิชานักศึกษาภาคปกติของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี   
572 คน 

1.2 ฝกปฏิบัติในรายวิชานักศึกษาภาคปกติของคณะอ่ืน 300  คน 
1.3 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  10 สาขาวชิา 
1.4 ฝกประสบการณวิชาชีพ  10 สาขาวชิา 

 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. การจัดการศึกษามีประสทิธิภาพสูงข้ึน 
2.2. นักศึกษา คณาจารยและผูเก่ียวของไดมีสวนรวมและมีความพึงพอใจมากขึ้น 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีวัสดสุําหรับฝกปฏิบัติ เตรยีมฝกและฝกประสบการณวชิาชพีไดอยางตอเนือ่งตลอดป 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 ฝกปฏิบัต ิ             
2 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและฝกประสบการณวิชาชีพ             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 ฝกปฏิบัต ิ 80 วิชา 10 30 30 10
2 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและฝก

ประสบการณวิชาชีพ 
20 วิชา 5 5 5 5

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 ฝกปฏิบัต ิ 395,220 100,000 80,000 100,000 115,220 
2 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและฝก

ประสบการณวิชาชีพ 
84,000 21,000 21,000 21,000 21,000 

 รวม 479,220 121,000 101,000 121,000 136,220

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมหลกัที่ 1  ฝกปฏิบตัิ       395,220 ขอถัว
เฉลี่ยจาย
ทุก
รายการ 

1.1 คาใชสอย      
 - คาซอมแซม/จางเหมาบริการ     66,000

1.2 คาวสัด ุ     329,220
2 กิจกรรมหลกัที่ 2  การเตรยีม

ฝกประสบการณวิชาชีพและ
การฝกประสบการณวิชาชีพ 

      84,000  ขอถัว
เฉลี่ยจาย
ทุก
รายการ 

 งบดาํเนินงาน    84,000
 คาตอบแทน      3,000
 คาใชสอย      4,000
 คาวสัด ุ    77,000
 *ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ    
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   479,220 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. มีวัสดุ อุปกรณ  เพียงพอในงานบริหารงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. มีวัสดสุําหรับฝกปฏิบัติ เตรยีมฝกและฝกประสบการณวชิาชพีไดอยางตอเนือ่งตลอดป  
1.2. นักศึกษาภาคปกติไดรับการเตรียมฝกและฝกประสบการณวชิาชีพ 
1.3. นักศึกษา คณาจารยและผูเก่ียวของไดมีสวนรวมและมีความพึงพอใจมากขึ้น 
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1.4. นักศึกษาภาคปกติมีวัสดุใชในการฝกปฏิบัติ 
 

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

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

การสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักเรียน 
3.5. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง 

 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี  

1.1.3 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม                                                                              
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 40,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  : รศ.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา คือ 

“พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต 
และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข”  

เพ่ือเปนการสนองตอบตอนโยบายตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จึงไดตระหนักถึงความสําคัญในกระบวนการจัดกิจกรรมตางๆ ที่นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนใน
หองเรียนเพ่ือเปนการพัฒนานักศึกษา ทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ การอบรมความรูใหมๆ ที่ไมมีอยูในหลักสูตร การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การเลนดนตรี กีฬา ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี้จะเปนการพัฒนานักศึกษาใหเปนคนที่สมบรูณทัง้ทางดาน
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

จากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงจําเปนตองใชงบประมาณในการจัดการศึกษา เพ่ือ
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ  ในการพัฒนาบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปนคนที่สมบรูณ
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ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของวิทยาศาสตรบัณฑิต ใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต 
2. เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณใหมๆ ที่ไมมีสอนในหองเรยีน ทั้งจากวทิยากรภายนอกและ

การศึกษานอกสถานที่ จากสถานประกอบการจริงที่เปนผูใชบัณฑิต 
3. เพ่ือใหนักศึกษา คณาจารยและบุคลากรในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทํากิจกรรมดาน ศาสนา 

ดนตรี กีฬารวมกันเพ่ือใหเกิดความสามัคคแีละมีความรักในสถาบันของตน 
4. เพ่ือเปนการอนุรักษศิลปวฒันธรรมอันดีงามของไทยใหคงอยูสืบตอไป 
 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดคายพัฒนาบุคลิกภาพนักศกึษานักศึกษาใหม 1 ครั้ง 
1.2 นักศึกษา คณาจารยและบคุลากรในคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยรีวม

ทํากิจกรรมดาน ศาสนา ดนตรี กีฬารวมกันอยางตอเนื่องตลอดป 
1 ครั้ง 

1.3 พานักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานศึกษาซึ่งเปนสถานประกอบการที่เปน
ผูใชบัณฑิตและหนวยงานทั่วไปที่เก่ียวของกับวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 

1 ครั้ง 

1.4 จัดกิจกรรมอบรมความรูและวิทยาการใหมๆ 1 ครั้ง 
 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. นักศึกษา คณาจารยและบคุลากรในคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ให  ความรวมมอืในการทาํกิจกรรมตางๆ 

2.2. นักศึกษา คณาจารยและผูเก่ียวของไดมีสวนรวมและมคีวามพึงพอใจมากขึ้น 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. นักศึกษา คณาจารยและบคุลากรในคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สามารถดําเนินกิจกรรมใหแลวเสร็จภายในวันระยะเวลาที่กําหนด 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 คายพัฒนาบคุลิกภาพนักศึกษานักศึกษาใหม             
2 ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา             
3 จัดกิจกรรมอบรมความรูดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 คายพัฒนาบคุลิกภาพนักศึกษา
นักศึกษาใหม 

1 ครั้ง 1 

2 ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 1 ครั้ง 1 
3 จัดกิจกรรมอบรมความรูดาน

ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร 
1 ครั้ง  1

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 คายพัฒนาบคุลิกภาพนักศึกษานักศึกษา

ใหม 20,000  20,000 

2 ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 10,000  10,000 
3 จัดกิจกรรมอบรมความรูดานภาษาอังกฤษ 10,000   10,000 
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พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
และคอมพวิเตอร 

 รวม 40,000 30,000 10,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมหลกัที่ 1  คายพัฒนา
บุคลิกภาพนักศึกษานักศกึษา
ใหม  

    20,000 ขอถัว
เฉลี่ยจาย
ทุก
รายการ 

1.1 คาตอบแทน      
 - คาวทิยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 500 บาท 3,000 

1.2 คาใชสอย      
 - คาจางเหมาบริการ     5,000 

1.3 คาวสัดสุํานักงาน     12,000 
2 กิจกรรมหลกัที่ 2  ศกึษาดูงาน

นอกสถานที ่ 
    10,000 

2.1 คาใชสอย      
 - คาบํารุงรถบัส 1 ครั้งๆละ  1500 บาท 1,500 
 - คาน้ํามันรถ    8,500 

3 กิจกรรมหลกัที่ 3  จัดกิจกรรม
อบรมความรูดานภาษาองักฤษ
และคอมพวิเตอร 

   10,000 

3.1 คาตอบแทน      
 - คาวทิยากร 1 คนๆละ 8 ชม.ๆละ 500 บาท 4,000 

1.2 คาใชสอย      
 - คาจางเหมาบริการ     3,000 

1.3 คาวสัดสุํานักงาน     3,000 
 *ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   40,000 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษามีการพัฒนาดาน บุคลิกภาพ สังคม คุณธรรม จรยิธรรม ศึกษาไดจริง 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. ศึกษานักศึกษาใหมมีบุคลิกภาพที่ด ี
1.2. เกิดความสามัคคีในหมูคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1.3. นักศึกษาไดศึกษาดูงานจากหนวยงานที่เปนผูใชบัณฑิต 
1.4. นักศึกษาไดความรูและวทิยาการใหมๆ 

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

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

การสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักเรียน 
3.5. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง 

 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
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ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 

2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ
คุณภาพชวีิต 

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 ี  

 

1.1.4 โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม                                                                              
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 120,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  : รศ.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นับตั้งแตปการศึกษา 2549 มีหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีใน
หลายสาขาวิชา เน่ืองดวยกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่จะตองประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป ซึ่งหลักสูตรที่อยูใน
เกณฑที่ตองประเมินและปรับปรุงมีทั้งสิ้น 10 หลักสูตร 

ดังนั้นเพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุตามเปาหมายตามปรัชญาของการจัดการศึกษาเก่ียวกับการผลิตบัณฑิต
ที่มุงเนนคุณภาพ คุณธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศชาติ จึง
จําเปนอยางยิ่งที่ตองปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือ
ปอนใหสังคมและเปนกําลังในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา จํานวน 10 หลักสตูร 
2. เพ่ือใหหลักสตูรมีความทันสมยั และสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาคณุภาพบัณฑิตเพ่ือปอนใหสังคม

และเปนกําลังในการพัฒนาประเทศชาตติอไป 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีการดําเนินการแตงตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอย 10  หลักสตูร 
1.2 มีหลักสตูรที่ไดรับการอนุมัตจิากคณะกรรมการประจําคณะ สภาวิชาการและ

สภามหาวทิยาลัย 
10  หลักสตูร 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. มีการปรับปรุงหลักสูตรที่เปนไปตามมาตรฐานของ สกอ. อยางนอย  10  หลกัสูตร 
2.2. งานวิชาการดําเนินไปตามวัตถปุระสงคและเปาหมายที่กําหนด 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. คณะกรรมการประจําคณะวทิยาศาสตรสามารถใชเปนกรอบแนวทางการดําเนนิงานในดานการ

ปรับปรุงและพฒันาหลักสูตร ไดตลอดระยะเวลาของคณะกรรมการชดุปจจบัุน 
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3.2. มีแผนการใชจายงบประมาณ และอนุมัติเบิกจายในกิจกรรมตางๆเพ่ือใชในการดําเนินการดานการ
ปรับปรุงและพฒันาหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดประชุมคณะกรรมการยกรางปรับปรุงหลักสูตร             
2 จัดประชุมวิพากยหลักสตูร             
3 จัดทาํเลมหลักสูตรเสนอกรรมการประจําคณะ สภาวชิากา

และสภามหาวทิยาลัย 
            

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดประชุมคณะกรรมการยกราง
ปรับปรุงหลักสตูร ครั้ง 3 1 1 1  

2 จัดประชุมวิพากยหลักสตูร ครั้ง 3 1 1 1  
3 จัดทาํเลมหลักสูตรเสนอกรรมการ

ประจําคณะ สภาวิชากาและสภา
มหาวทิยาลัย 

เลม 
 

40 
10 10 10 10 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดประชุมคณะกรรมการยกรางปรับปรุง

หลักสตูร 50,000  10,000 20,000 20,000 

2 จัดประชุมวิพากยหลักสตูร 30,000   30,000  
3 จัดทาํเลมหลักสูตรเสนอกรรมการประจํา

คณะ สภาวชิากาและสภามหาวทิยาลัย 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

 รวม 120,000 10,000 20,000 60,000 30,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

 กิจกรรมหลักที่ 1  จัดประชุม
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรและ
กรรมการวิพากยหลักสูตร 

      50,000 ขอถัวเฉล่ีย
จายทุก
รายการ 

 งบดาํเนินงาน       50,000 
1. คาตอบแทนกรรมการวิพากย

หลักสตูร       
10 หลักสูตรๆละ 5 คนๆละ 600 บาท 30,000 

2. คาจางพิมพ 10 หลักสูตรๆละ 1 คร้ังๆละ 2,000 บาท 20,000 
 กิจกรรมหลักที่ 2  การจัดประชุม

กรรมการวิพากยหลักสูตร 1ครั้ง 
   30,000 

 งบดาํเนินงาน     
1. คาวสัด(ุคาถายเอกสารและเครื่อง

เขียน 10 สาขา) 
10 สาขาๆละ   7,500 

2. คาใชสอย  
-  คาอาหารกลางวัน                    

10 สาขาๆละ 15 คนๆละ 100 
 

บาท 15,000 

 -  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  10 สาขาๆละ 15 คนๆละ    50 บาท   7,500 
 กิจกรรมหลักที่ 3  จัดทําเลมหลักสูตร

(40 เลม/หลักสูตร)ทั้งหมด 10 
หลักสูตร 

   40,000 
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

 งบดาํเนินงาน       40,000 
3. คาวสัดุ(คาถายเอกสารและจัดทํา

รูปเลม 
10 สาขาๆละ 40  เลมๆละ 100 บาท 40,000  

 *ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ         
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  120,000  

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษาและคณาจารยของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีไดรับการพฒันา 
1.2. จํานวนหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานของ สกอ. 
1.3. จํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

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

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

การสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักเรียน 
3.5. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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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1.1.5 โครงการพัฒนาอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม                                                                              
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 162,500 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  : รศ.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให

สอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและ
ทองถิ่น   จึงมีความจําเปนที่อาจารยผูสอนจะตองพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
เพ่ือใหบุคลากรในคณะไดเพ่ิมพูนความรู ทัศนคติและมีทักษะ รวมทั้งสามารถใชศักยภาพทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัยใน
การเรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จังหวัด และของประเทศ และเพ่ือนําความรูที่ไดรับจากการพัฒนา
ตนเองมาปรับปรุงและประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับนักศึกษาในการเรียนการสอนตอไป 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาอาจารยในคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีความรูและเพิ่มพูนประสบการณเพ่ือนํามาใชใน

การเรียนการสอน 
2. เพ่ือใหสามารถพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพเพิม่ข้ึน 
3. เพ่ือใหสามารถนําความรูใหม ๆ มาสอนใหนักศึกษา 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 คณาจารยในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเขารับการอบรม/ประชุม/

สัมมนา  
1 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักศึกษาคณะวทิยาศาสตรไดรบัความรูในเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ิมข้ึน 572 คน 
2.2. อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับความรูเพ่ิมข้ึนจากการรวมอบรมสัมมนา 65 คน 
2.3. อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยสีามารถนาํความรูที่ไดรับมาสอนนักศึกษา 65 คน 
2.4. อาจารยในสังกัดที่มีศักยภาพสูงข้ึน 
2.5. บุคลากรในสังกัดไดรับความรูและประสบการณเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชในการทํางาน 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 อบรม/ประชุม/สัมมนา                         

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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  อบรม/ประชุม/สัมมนา             ครั้ง 40 10 10 10 10 
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แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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. อบรม/ประชุม/สัมมนา            162,500 40,625 40,625 40,625 40,625 
 รวม 162,500 40,625 40,625 40,625 40,625 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  อบรม/
ประชุม/สัมนา 

       

 5.1.1  งบดาํเนินงาน       162,500  
1 คาใชสอย        
 -คาเบี้ยเลีย้ง(65 คน*210 *2 
วัน) 

      27,300  

 -คาที่พัก    45,500  
 -คาพาหนะ    24,700  
 -คาลงทะเบยีน    65,000  
 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจายทกุ
รายการ 

      

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   162,500  

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. อาจารยในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีความรูและเพ่ิมพูนประสบการณเพ่ือนํามาใชในการเรยีนการ
สอน 

2. อาจารยในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สามารถพฒันาตนเองใหมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
3. อาจารยในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สามารถนําความรูใหม ๆ มาสอนใหนักศึกษา 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. นักศึกษาคณะวทิยาศาสตรไดรบัความรูในเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ิมข้ึน 572 คน 
1.2. อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับความรูเพ่ิมข้ึนจากการรวมอบรมสัมมนา 66 คน 
1.3. อาจารยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยสีามารถนาํความรูที่ไดรับมาสอนนักศึกษา 66 คน 
1.4. อาจารยในสังกัดที่มีศักยภาพสูงข้ึน 
1.5. บุคลากรในสังกัดไดรับความรูและประสบการณเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชในการทํางาน 

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

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

การสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักเรียน 
3.5. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

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

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

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี  
 

1.1.6 งานบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม                                                                              
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 300,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  : รศ.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามวัตถุประสงคและภาระหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และ
ความตองการของสังคมและทองถิ่น  ซึ่งปจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
ในสาขาวิชาตาง ๆ ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงจําเปนตองใชงบประมาณในการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตร  
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ ซอมแซมครุภัณฑ และจางเหมา เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงคและภารกิจของคณะ 
และเพ่ือการรับนักศึกษาใหมและผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งสนบัสนุนงานวิชาการแกนักศึกษาและบุคลากรในคณะ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหคณะมีวสัดุ ครุภัณฑ และคาซอมแซมอุปกรณ  จางเหมาบริการ ตามความจาํเปนและเหมาะสมใน

การดําเนินงานและสนับสนุนการเรียนการสอน และพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษาและการเรียนการสอนของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งการสนับสนุนวิชาการและการเรยีนการสอน 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จัดซื้อครุภัณฑคณะ   1 รายการ 
2 จัดซื้อวสัดแุละซอมแซมครภุณัฑ 6 รายการ 
3 จางเหมาบริการ ในกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือการเรียนการสอนและบรหิารจดัการของ

คณะ 
10 ครั้ง 

4 จัดส ัมมนาอาจารยและเจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1    ครั้ง 
5 ไปราชการเพื่อรวมประชุมกับหนวยงานตาง ๆ 15   ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. มีการจัดซื้อครภุัณฑเสรจ็ตามเวลาที่กําหนด 
2.2. มีวัสดุเพ่ือใชในการเรียนการสอนเพียงพอในปการศึกษา 
2.3. มีการซอมแซมครุภัณฑเพ่ือใหใชงานไดตามปกติ 
2.4. คณาจารยและเจาหนาที่ไดรับความรูจากการสัมมนา 
2.5. บุคลากรในคณะไดเขารวมประชุมกับหนวยงานตาง ๆ  จํานวน 15 ครั้ง 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. การจางเหมาบริการและซอมแซมครภุัณฑเพ่ือใชในการดําเนินงานและการจัดการศึกษาของคณะ

แลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
3.2. การไปราชการและอบรมสัมมนาเปนไปตามกําหนด 
 



25 
 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดซื้อวสัดุ ซอมแซม และจางเหมาบริการ             
2 จัดซื้อครุภัณฑ             
3 จัดสมัมนา             
4 ไปราชการ 15 ครั้ง             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดซื้อวสัดุ ซอมแซม และจางเหมา
บริการ 

20 ราย 
การ 

5 5 5 5 

2 จัดซื้อครุภัณฑ 2 ราย 
การ 

2    

3 จัดสมัมนา 1 ครั้ง  1   
4 ไปราชการ 15 ครั้ง 15 ครั้ง 3 4 4 4 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดซื้อวสัดุ ซอมแซม และจางเหมาบริการ 154,280 38,570 38,570 38,570 38,570 
2 จัดซื้อครุภัณฑ 60,045 60,045    
3 จัดสมัมนา 43,675  43,675   
4 ไปราชการ 15 ครั้ง 42,000 10,500 10,500 10,500 10,500 
 รวม 300,000 109,115 92,745 49,070 49,070 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอ
หนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมหลกัที่ 1  จัดซือ้วัสดุ 
ซอมแซมครุภัณฑและจางเหมา
บรกิาร 

   154,280  

1.1 คาใชสอย    
 - คาซอมแซม/คาจางเหมาบรกิาร     54,280  

1.2 คาวสัด ุ      100,000  
 - คาวสัดสุํานักงาน เชน กระดาษ 
หมึกถายเอกสาร ปากกา แฟม ฯลฯ 

  35,000

 - คาวสัดคุอมพิวเตอร เชน หมกึ
พิมพ แผนซีดี ฯลฯ 

  46,000

 - คาวสัดุงานบานงานครวั เชน ผาปุ
โตะ ฯลฯ 

  15,000

 - คาวสัดุไฟฟา เชน สายไฟ 
หลอดไฟ ฯลฯ 

  3,000

 - คาวสัดุกอสราง เชน ตะปู ฯลฯ   1,000
2 กิจกรรมหลกัที่ 2  จัดซือ้

ครุภัณฑ 
  60,045

2.1 คาครุภัณฑ     
 - เครื่องพิมพเลเซอร 1 เครื่อง   13,500
 - เครื่องเสยีงหองประชุม 1 ชดุ   46,545

3 กิจกรรมหลกัที่ 3  จัดสัมมนา   43,675
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอ
หนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

เรื่อง แผนยุทธศาสตรคณะ
ใหกบัอาจารยและเจาหนาทีใ่น
คณะ 2 วัน 

3.1 คาตอบแทน    
 - คาตอบแทนวทิยากร    14,400  

3.2 คาใชสอย    
   -  คาอาหาร(70คน*110บาท* 

2ม้ือ) 
     15,400  

    - คาอาหารวางและเครื่องดืม่
(70คน*25บาท*4ม้ือ) 

    7,000  

3.3 คาวสัดุในการสมัมนา เชน แฟม 
กระดาษ กระเปาเอกสาร และคา
ถายเอกสาร ฯลฯ 

  6,875  

4 กิจกรรมหลกัที่ 4  คาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ 15 
ครั้ง 

 42,000  

4.1 คาใชสอย   
 - คาเบี้ยเลีย้ง   10,000  
 - คาที่พัก  10,000  
 - คาพาหนะ    5,000  
 - คาน้ํามันรถ 10 ครั้งๆละ 1000 บาท 10,000  
 - คาใชรถมหาวทิยาลัย         10 ครั้งๆละ 500 บาท 5,000  
 *ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ       
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  300,000 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. อาจารยและบคุลากรมีวสัดุ ครภุัณฑ เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรไดไปราชการ และสัมมนาเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนบุคลากรเขารวมในการสมัมนาไมนอยกวารอยละ 80 
1.2. มีครภุัณฑเพ่ือการใชปฏิบัติงานเพียงพอ 
1.3. จํานวนวสัดุเพียงพอตอการปฏบัิติงาน 

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

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

การสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักเรียน 
3.5. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

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

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 



27 
 

 

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

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี  
 

1.2 สํานักงานอธิการบดี 

1.2.1 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย(ผลผลิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม                                                                              
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร,งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 1,232,970 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานอธิการบดี  :นางสุนทรี  โพธิกุล 
  

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศกึษาเพ่ือ

การพัฒนาทองถิ่น  มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการ  ทําการสอน  วิจัย  ใหบริการวิชาการแกสังคม  
เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  มีหนาที่สนับสนุนภารกิจ ของมหาวิทยาลัย 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีหนาที่ใหการสนับสนุนและบริการแกหนวยงานตาง ๆ ใหมหาวิทยาลัย  
โดยมีงานบริหารทั่วไป (สารบรรณ) งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานการประชุม งานหารายได งานอาคารสถานที่ งาน
พัสดุ และงานประชาสัมพันธ  รวม 8 งาน ทําหนาที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ 
ตลอดจนบุคลากรใหเพียงพอเพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหการบริหารงานในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนงานของ

หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว 
2. เพ่ือใหประชาสัมพันธงานและภารกิจของมหาวิทยาลัย แกหนวยงานของรัฐและชุมชน 
3. เพ่ือใหมีการดําเนินการระเบียบของราชการที่ถูกตอง 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ลูกจางชั่วคราวสายสนับสนุนวชิาการ 14 อัตรา 

 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. นักสํานักงานอธิการบดี กองกลางมีการบริหารงานดานบคุลากร การเงินและงบประมาณไดอยางมี
ประสทิธิภาพ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. บริหารงานดานบุคลากร การเงินและงบประมาณภายในระยะเวลา 1 ปงบประมาณ 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 บริการจดัการมหาวิทยาลยั             
 - งบบุคลากร             
 - งบดําเนินงาน             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 บริการจดัการมหาวิทยาลยั   
 - งบบุคลากร 12 เดือน 3 3 3 3 
 - งบดําเนินงาน 12 เดือน 3 3 3 3 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 บริการจดัการมหาวิทยาลยั      

 - งบบุคลากร 1,110,720 277,680 277,680 277,680 277,680 

 - งบดําเนินงาน 122,250 30,562.50 30,562.50 30,562.50 30,562.50 

 รวม 1,232,970  258,242.50  258,242.50  258,242.50  258,242.50 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 

    1,232,970 

 งบบุคลากร       1,110,720 
1.1 คาจางชั่วคราว 14 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 92,560 บาท 1,110,720 

 - คณะวิทยาศาสตรฯ        
 งบดําเนินการ       122,250 

1.2 คาตอบแทน         
 - เงินเพ่ิมการครองชีพของลูกจาง

ชั่วคราวสายสนับสนุนวิชาการ  
14 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 5,554 บาท 66,650 

 - คาเบ้ียประกันสังคม  14 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 4,633.33 บาท 55,600 
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ       
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น   1,232,970 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. บุคลากรของมหาวิทยาลยัมีคณุภาพและปฏบัิติงานตามมาตรฐาน 
2. มีทรัพยากรในการบริหารงานที่เหมาะสม 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
2.1. จํานวนบุคลากร 
2.2. การบริหารงานที่มีประสทิธิภาพ 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจ โดยใชแบบสรุปจํานวนบุคลากร และผลการดําเนินงาน 
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การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี  

 
 

ผลผลิตที่ 2: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

1. งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร 
1.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 518,140 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร  : นางอมรรัตน  สนั่นเสียง 
  

หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับปรัชญา และบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร 

รวมทั้งเปนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพนั้นจะตองควรเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายและสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน โดยในกระบวนการจัดการเรียนรูน้ันผูสอนควรมุงเนนใหผูเรียนไดฝก
และเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ซึ่งจะตองใชวัสดุเพ่ือประกอบการจัดการเรียนรูดังกลาว 

ในปการศึกษา 2552-2553 คณะครุศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 
7 สาขาวิชา  มีนักศึกษาชั้นปที่ 1-5 จํานวนประมาณ 668 คน ซึ่งจะตองเรียนรายวิชาตางๆ ตามแผนการเรียนของแตละ
สาขาวิชา ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยแตละสาขาวิชามีรายวิชาที่เปนวิชาภาคปฏิบัติ ประมาณ 20 หนวยกิต  

ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการจดัซือ้วัสดุเพ่ือใชในการเรียนการสอนภาคปฏบัิติในรายวชิาตางๆ ตามหลักสูตร
อยางครบถวนและเพียงพอ เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกปฏบัิติและเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคของหลักสูตรตอไป 

 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหนักศึกษามีวัสดุฝกปฏิบัติในรายวชิาภาคปฏิบัติไดครบถวนตามหลักสตูร 
2. เพ่ือใหคณาจารยไดพัฒนาการเรียนการสอนโดยจดัหาวสัดแุละจดัเรียนการสอนรายวชิาภาคปฏิบัติ ได

อยางมีประสทิธิภาพ 
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เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษามีวัสดุฝกปฏิบัติในรายวิชาภาคปฏิบัติ 668 คน 
1.2 มีกิจกรรมการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู 7 โปรแกรมวชิา/สาขา 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
2.2. วัสดฝุกปฏิบัติเพียงพอกับรายวิชาและการฝกปฏิบัติของนักศกึษาแตละสาขาวิชา 
2.3. นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานหลักสตูรและมาตรฐานวชิาชีพ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักศึกษาคณะครุศาสตรไดศึกษาเรยีนรูตามแผนการศึกษาในทุกโปรแกรมวิชาหรือสาขาวชิาและทุกคน 
3.2. นักศึกษาสําเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 ประชุมชี้แจงแผน ปฏิบัติการ             
2 ดําเนินการจดัซือ้/จัดหาวัสดุฝกปฏิบัติสาํหรับนักศึกษา  

จํานวน 7 สาขาวิชา 
            

3 จัดการเรยีนรูและการฝกปฏิบัติ                  
4 กํากับ ติดตามและประเมินผล             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 ประชุมชี้แจงแผน ปฏิบัติการ 1 ครั้ง     
2 ดําเนินการจดัซือ้/จัดหาวัสดุฝกปฏิบัติ

สําหรับนักศึกษา  จํานวน 7 สาขาวิชา 
7 สาขา   

วิชา/
ครั้ง 

7  7 7 

3 จัดการเรยีนรูและการฝกปฏิบัติ      24 หนวย
กิต/
สาขา 

8  8 8 

4 กํากับ ติดตามและประเมินผล 1 ครั้ง    1 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 ประชุมชี้แจงแผน ปฏิบัติการ -     

2 ดําเนินการจดัซือ้/จัดหาวัสดุฝกปฏิบัติ
สําหรับนักศึกษา  จํานวน 7 สาขาวิชา 518,140 180,000  200,000 138,140 

3 จัดการเรยีนรูและการฝกปฏิบัติ      -     

4 กํากับ ติดตามและประเมินผล -     

 รวมทั้งส้ิน 518,140 180,000  200,000 138,140
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมหลกัที่ 1  จัดซือ้วัสดุ
การเรียนการสอนวิชา
ภาคปฏบิัต ิ

    

1.1 คาวัสดุ       518,140 
  -คาถายเอกสาร/กระดาษA4         
  ปากกาไวบอรด/CD-R    
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   518,140 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษามีวัสดฝุกปฏิบัติในรายวิชาภาคปฏิบัติทุกรายวชิา 
2. มีกิจกรรมการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูทุกโปรแกรมวชิา/สาขาวชิา 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาที่ไดศึกษาในรายวชิาภาคปฏบัิติ รอยละ 80 
1.2. จํานวนนักศึกษาที่พึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน  รอยละ 80 
1.3. จํานวนกิจกรรมที่ทาํใหนักศึกษาสําเร็จการศกึษาตามมาตรฐานและระยะเวลาที่กําหนด 

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

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

การสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักเรียน 
3.5. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง 

 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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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1.2 โครงการพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 38,280 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร  : นางอมรรัตน  สนั่นเสียง 
  

หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรูเพ่ือการผลิตและพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพนั้นจะตองมี

กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูอยางจริงจัง เพ่ือใหผูเรียนไดมีประสบการณและทักษะในการปฏิบัติงานสอดคลอง
กับมาตรฐานวิชาชีพครูที่องคกรวิชาชีพครูกําหนด โดยในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูเพ่ือการเรียนรูน้ันควร
มุงเนนใหผูเรียนไดฝกและเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ซึ่งจะตองใชวัสดุและคาตอบแทนใชสอยเพ่ือประกอบการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูดังกลาว 

ในปการศึกษา 2552-2553 คณะครุศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รวม 7 
สาขาวิชา มีนักศึกษาชั้นปที่ 3-5 โดยรวมประมาณ 288 คนซึ่งจะตองฝกประสบการณวิชาชีพข้ันฝกและเตรียมฝก จาํนวน 
6 หนวยกิต   

ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการจดัซือ้วัสดแุละคาตอบแทนใชสอยในการฝกประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือให
นักศึกษาเกิดการเรียนรูตามจดุประสงคของหลักสตูรตอไป 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหนักศึกษามีวัสดุและคาตอบแทนใชสอยในการฝกประสบการณวชิาชพีครูไดครบถวนตามหลักสูตร 
2. เพ่ือใหคณาจารยสามารถจดัหาวัสดุและจัดกิจกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาที่ฝกประสบการณวิชาชีพครู 288 คน 
1.2 มีวัสดุจัดกิจกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู 7 สาขาวชิา 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
2.2. วัสดแุละกิจกรรมการฝกประสบการณฯ ครบถวนเพียงพอกับรายวิชาตามแผนการเรียนและหลักสตูร 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักศึกษาคณะครุศาสตรไดทกุโปรแกรมวชิาหรือสาขาวิชาไดรับการฝกประสบการณวชิาชพีครูตาม

เวลาที่กําหนด 
3.2. นักศึกษาสําเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดปฐมนิเทศกอนและหลังฝกประสบการณวชิาชีพ             
2 ดําเนินการจดัซือ้จัดหาวสัดุปฐมนิเทศกอนและหลังฝก

ประสบการณวชิาชีพ 
            

3 จัดซื้อวสัดใุนการฝกประสบการณวิชาชีพ             
4 กํากับ ติดตาม และประเมินผล             
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แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดปฐมนิเทศกอนและหลังฝก
ประสบการณวชิาชีพ 2 ครั้ง 1  1  

2 ดําเนินการจดัซือ้จัดหาวสัดุปฐมนิเทศ
กอนและหลังฝกประสบการณวิชาชีพ 2 ครั้ง  1 1  

3 จัดซื้อวสัดใุนการฝกประสบการณ
วิชาชีพ 2 ครั้ง  1 1  

4 กํากับ ติดตาม และประเมินผล 1 ครั้ง    1 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดปฐมนิเทศกอนและหลังฝกประสบการณ

วิชาชีพ 18,280 10,000  8,280  

2 ดําเนินการจดัซือ้จัดหาวสัดุปฐมนิเทศกอน
และหลังฝกประสบการณวชิาชีพ -     

3 จัดซื้อวสัดใุนการฝกประสบการณวิชาชีพ 20,000  10,000 10,000  
4 กํากับ ติดตาม และประเมินผล -     

 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน 38,280 10,000 10,000 18,280  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมหลกัที่ 1  จัด
ปฐมนิเทศกอนและหลังฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

    18,280

1.1 คาใชสอย        
   - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 288 คน 2 วัน 25 บาท 14,400 

1.2 คาวสัด ุ     3,880 
   - คาวสัดุปฐมนิเทศกอนและหลัง
ในการฝกประสบการณวิชาชีพ  
ไดแก คาถายเอกสาร  

      3,880 

2 กิจกรรมหลกัที่ 2  จัดซือ้วัสดุ
ในการฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

      20,000

2.1 คาวสัด ุ     20,000
   - คาวสัดใุนการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ไดแก คาถายเอกสาร       
คาแฟมใสเอกสาร 

       

 *ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ        
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   38,280 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษาคณะครุศาสตรไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
2. มีวัสดใุชในการจัดกิจกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการฝกประสบการณวชิาชีพคร ูรอยละ 80 
1.2. จํานวนนักศึกษาที่พึงพอใจตอการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู รอยละ 80 
1.3. จํานวนกิจกรรมที่ทาํใหนักศึกษาสําเร็จการศกึษาตามมาตรฐานและระยะเวลาที่กําหนด 
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2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

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

การสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักเรียน 
3.5. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง 
 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี
 

1.3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณเพื่อการจัดการเตรียมดําเนินงานพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 221,020 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร  : นางอมรรัตน  สนั่นเสียง 
  

หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษา เพ่ือการผลิตและพัฒนาครูตามภารกิจ รวมทั้งการบริหารและการจัดการของคณะครุ

ศาสตรใหบรรลุจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และสาธารณูปโภค รวมทั้งคาใช
สอยตางๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาที่                 เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้ง
ในดานงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู 

ตามแผนยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2552-2553 คณะครุศาสตรมีพันธกิจสําคัญ ไดแก 1) ผลิตและ             
สงเสริมวิทยฐานะครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา 2) ใหการศึกษาและทําการสอนวิชาชีพครู                  
ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา 3) สงเสริมวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา 4) วิจัยทางการศึกษา 5) ใหบริการ
ทางวิชาการดานการศึกษาแกสังคม 6) ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนานัวตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ 7) 
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา 
ดังนั้นจึงจําเปนตองจัดการศึกษาใหเปนไปตามภารกิจ ไดแก การจัดซื้อวัสดุ ทําการซอมแซมอุปกรณครุภัณฑ และจาย
คาสาธารณูปโภค คาใชสอย  รวมทั้งคาใชจายดานการบริหารจัดการตางๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการและบริการทาง
การศึกษาตามพันธกิจดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 
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วัตถุประสงค   
1. เพ่ือจัดซื้อวัสดสุนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนและการบรกิารทางการศึกษาใหกับนักศึกษา 
2. เพ่ือซอมแซมครุภัณฑ และจายคาสาธารณูปโภค รวมทั้งใชจายดานบรหิารจัดการของคณะครศุาสตร 

 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีวัสดุ และอุปกรณ ในการปฏิบัติงาน   
1.2 มีการซอมแซมครุภัณฑในการปฏิบัติงาน 10 รายการ 
1.3 พัฒนาหองปฏิบัติการสอน จํานวน 6 สาขา 6 สาขา 
1.4 มีสาธารณูปโภคคาโทรศัพทและโทรสารในการติดตอประสานงานและการ

บริหารและจัดการศึกษา 
12 เดือน 

1.5 มีสาธารณูปโภคคาแสตมปไปรษณียในการจัดสงเอกสาร 1,000 ดวง 
1.6 มีหนังสือพิมพหรือวารสารใหบริการคณาจารยและนักศึกษาในคณะ 365 ฉบับ 
1.7 มีความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ 1 รายการ 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักศึกษามีวัสดุ และอุปกรณ ในการปฏิบัติงานของคณะอยางตอเนื่องตลอดป 
2.2. คณะครุศาสตรมีครุภัณฑที่ซอมแซมใหพรอมในการปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องตลอดป 
2.3. คณะครุศาสตรมีสาธารณูปโภคคาโทรศัพทและโทรสารในการติดตอประสานงานและการบริหารและ

จัดการศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องตลอดป 
2.4.  มีสาธารณูปโภคคาแสตมปไปรษณียในการจัดสงเอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาของคณะ

ตลอดป 
2.5. มีหนังสือพิมพหรือวารสารบริการใหกับคณาจารยและนักศึกษาอยางตอเนื่องตลอดป 
2.6. มีความรวมมือตามโครงการรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยทั่งในและตางประเทศอยางตอเนื่อง 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1.  คณาจารยคณะครุศาสตรและนักศึกษาคณะครุศาสตรมีวัสดุอุปกรณใชในการดําเนินงานพัฒนา

การศึกษาตามเวลาที่กําหนด 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดหาวสัดสุนับสนุนการ

เรียนการสอนของคณะ 
            

2 สํารวจตรวจสอบรายการวสัดุอุปกรณฯ ที่ใชในการ
สนับสนุนการเรยีนการสอน 

            

3 จัดซื้อ/จัดหา/ดําเนินการ             
4 กํากับ ติดตามและประเมินผล             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ
จัดหาวัสดุสนับสนุนการเรยีนการสอน
ของคณะ 

1 ครั้ง 1    

2 สํารวจตรวจสอบรายการวสัดุอุปกรณฯ 
ที่ใชในการสนบัสนุนการเรยีนการสอน 7  ครั้ง 1 3 3  

3 จัดซื้อ/จัดหา/ดําเนินการ 24 ครั้ง 4 8 8 4 
4 กํากับ ติดตามและประเมินผล 1 ครั้ง    1 
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แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดหา
วัสดสุนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ -     

2 สํารวจตรวจสอบรายการวสัดุอุปกรณฯ ที่ใช
ในการสนับสนนุการเรียนการสอน      

3 จัดซื้อ/จัดหา/ดําเนินการ 221,020 44,200 66,300 66,300 44,220 

4 กํากับ ติดตามและประเมินผล -     

 รวมทั้งส้ิน 221,020 44,200 66,300 66,300 44,220 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมหลกัที่ 1  จัดซือ้วัสดุ
การดาํเนินงานพัฒนา
นักศึกษา 

    221,020 

1.1 คาใชสอย       139,020 
      - คาซอมแซมครภุัณฑ   10 รายการ         50,000 
      - พัฒนาหองปฏิบัติการ  6 สาขา      64,020 
      - คาเดินทาง/คาเบี้ยเลีย้ง/
ที่พัก/ในการรวมโครงการ
แลกเปลี่ยนระหวาง
มหาวทิยาลัย 

1 รายการ        25,000 

1.2 คาวัสด ุ       67,000 
      - คาวสัดุอุปกรณในการ
ปฏิบัติงานในสาํนักงานและวสัดุ
การศึกษา  

50 รายการ          63,350 

           - คาหนังสือพิมพ  365 ฉบับ         3,650 
1.3 คาสาธารณูปโภค       15,000 

           - คาโทรศัพทและโทรสาร 12 เดือน           12,000 
           - คาแสตมป  1000 ดวง           3,000 
 *ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ        
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน    221,020 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษาและคณาจารยมีวสัดอุุปกรณใชในการพัฒนานักศึกษาอยางเพียงพอ 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการพัฒนาการศกึษาของคณะครุศาสตร 
3. มีกิจกรรมทีส่งผลตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
1.2. จํานวนนักศึกษาที่พึงพอใจตอการจัดการศึกษา 
1.3. จํานวนกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

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

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

การสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
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การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี
  

1.4 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 222,500 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร  : นางอมรรัตน  สนั่นเสียง 
  

หลักการและเหตุผล 
การที่คณะครุศาสตรจะสามารถปฏิบัติภารกิจจนบรรลุวัตถุประสงคดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น บุคลากร

ทุกฝายในคณะครุศาสตร จะตองมีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบเปนอยางดีและ
จะตองมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา 

การพัฒนาบุคลากรไมเพียงแตจะชวยเพิ่มพูนความรู วิสัยทัศน ทักษะและขดีความสามารถในการปฏบัิตงิานใหแก
บุคลากรเทานั้น หากแตยังชวยพัฒนาเจตคติตอวิชาชีพตลอดจนขวัญและกําลังใจตอบุคลากรดวย ซึ่งในการดําเนินงานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยนอกจากจะตองพัฒนาบุคลากรสายการสอนใหมีความแขง็แกรงทางวชิาการแลว  ยงัจาํเปนทีจ่ะตอง
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนการสอนควบคูกันไปดวย เพ่ือใหกาวทันความกาวหนาในวิทยาการแขนงตางๆ ที่เก่ียวของกับ
หนาที่ความรับผิดชอบเพื่อใหรองรับการพัฒนาภารกิจทุกดานของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาบคุลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัตงิานในงานทีร่ับผิดชอบไดเปนอยางดี 

รวมทั้งมีความรอบรูและประสบการณทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมวชิาการ เพ่ือรับรองพฒันางานทุกดานของ
มหาวทิยาลัยไดอยางมีประสทิธิภาพ 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีบุคลากรคณะครุศาสตรเขารวมการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน  

ดานการวจิัย,ดานการจัดการเรยีนการสอน,ดานการประกันคุณภาพ,ดานการ
พัฒนาหลักสูตร 

89 คน 

1.2 มีบุคลากรคณะครุศาสตรเขารวมการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
อยาง นอยคนละ 

 
1 

 
ครั้ง 
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2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1.   บุคลากรคณะครุศาสตรไดเขารวมการประชมุ อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ดานการวจิยั,ดานการ

จัดการเรยีนการสอน,ดานการประกันคุณภาพ,ดานการพัฒนาหลักสตูร ไมนอยกวารอยละ 75 
2.2. บุคลากรคณะครุศาสตรที่เขารบัการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ดานการวิจยั,ดานการ

จัดการเรยีนการสอน,ดานการประกันคุณภาพ,ดานการพัฒนาหลักสตูร มีความพึงพอใจในการประชุม อบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน ไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. บุคลากรคณะครุศาสตรไดเขารวมการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานตามเวลาที่กําหนด    

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร             
 - ดานการวิจยั             
 - ดานการจัดการเรียนการสอน             
 - ดานการประกนัคุณภาพ             
 - ดานการพัฒนาหลักสตูร             
2 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะครศุาสตร 89 คน 5 35 35 14 
 - ดานการวิจยั       
 - ดานการจัดการเรียนการสอน       
 - ดานการประกนัคุณภาพ       
 - ดานการพัฒนาหลักสตูร       
2 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ ครั้ง 1    1 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะครศุาสตร 222,500 12,500 87,500 87,500 35,000 
 - ดานการวิจยั      
 - ดานการจัดการเรียนการสอน      
 - ดานการประกนัคุณภาพ      
 - ดานการพัฒนาหลักสตูร      
2 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ      

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
การพัฒนาบคุลากรคณะครุศาสตร 

    222,500 

1.1 คาใชสอย/คาเบ้ียเล้ียง,คาพาหนะ, 
คาท่ีพัก,คาลงทะเบียน ฯลฯ 

89 คนๆละ อยาง
นอย 
1คร้ัง 

ครั้งๆละ 2,500 บาท 222,500 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน    222,500 
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ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. บุคลากรคณะครุศาสตรไดรบัความรู ความเขาใจ ดานการวิจยั,ดานการจัดการเรียนการสอน,ดานการประกัน
คุณภาพและดานการพัฒนาหลกัสูตร มากขึ้น 

2. บุคลากรคณะครุศาสตรสามารถนําความรูทางวิชาการไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวัน
ไดอยางมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนบุคลากรที่เขารับการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน  
1.2. จํานวนบุคลากรมีความพรอมและความสะดวกในการไปประชมุ อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน โดยมี

คาเบี้ยเลียง คาที่พัก คาลงทะเบียนฯลฯ เพ่ือใชในการไปประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดงูาน 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลบุคลากรมคีวามพรอมและความสะดวกในไปประชุม อบรม 

สัมมนาและศึกษาดูงาน โดยมีคาเบี้ยเลียง คาที่พัก คาลงทะเบียนฯลฯ เพ่ือใชในการไปประชุม อบรม สัมมนาและศึกษา
ดูงาน 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี
 

1.5 งานบริหารจัดการสํานักงานคณะครุศาสตร 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน,งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 300,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร  : นางอมรรัตน  สนั่นเสียง 
  

หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับปรัชญา และบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร 

รวมทั้งเปนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพนั้นจะตองควรเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายและสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน โดยในกระบวนการจัดการเรียนรูน้ันผูสอนควรมุงเนนใหผูเรียนไดฝก
และเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ซึ่งจะตองใชวัสดุเพ่ือประกอบการจัดการเรียนรูดังกลาว 
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ในปการศึกษา 2552-2553 คณะครุศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 7 
สาขาวิชา  มีนักศึกษาชั้นปที่ 1-5 จํานวนประมาณ 668 คน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีวัสดุเพ่ือใชในการดําเนินงานอยาง
ครบถวนและเพียงพอ สําหรับการบริหารจัดการคณะครุศาสตร 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือจัดซื้อวัสดกุารศึกษาสําหรบัดําเนินการจดัการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครุ

ศาสตร 
2. เพ่ือพัฒนาผูบรหิารคณะครุศาสตรตอเนื่องตลอดทั้งป 
3. เพ่ือมีกิจกรรมการประชุมคณาจารยคณะครุศาสตรตอเนื่องตลอดทั้งป 
4. เพ่ือจัดซื้อครภุณัฑสําหรับใชในคณะครุศาสตรที่มีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีวัสดุการศึกษาสําหรับดาํเนินการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของคณะครุศาสตร 
50 รายการ 

1.2 มีกิจกรรมการพฒันาผูบริหารคณะครศุาสตร 10 ครั้ง 
1.3 มีกิจกรรมการประชุมคณาจารยคณะครศุาสตร 5 ครั้ง 
1.4 จัดซื้อครุภัณฑสําหรับใชในคณะครศุาสตร 1 รายการ 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. มีวัสดุการศึกษาสําหรับดาํเนินการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ         

ครุศาสตรอยางตอเนื่องตลอดป 
2.2. มีกิจกรรมการพฒันาผูบริหารตอเนื่องตลอดป 
2.3. มีกิจกรรมการประชุมคณาจารยตอเนื่องตลอดป 
2.4. มีครภุัณฑเพ่ือใชในคณะครศุาสตรที่มีประสทิธิภาพ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. การจัดซื้อวัสดกุารศึกษาสําหรบัดําเนินการจดัการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

คณะครุศาสตรแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
3.2. กิจกรรมการพัฒนาผูบริหารคณะครศุาสตรไดตอเนื่องตลอดป 
3.3. กิจกรรมการจัดประชุมคณาจารยไดตอเนื่องตลอดป 
3.4. การจัดซื้อครภุณัฑของคณะครุศาสตรแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 สํารวจตรวจสอบรายการวสัดุครุภัณฑ             
2 จัดซื้อวสัด ุ             
3 จัดพัฒนาผูบรหิารคณะครุศาสตร             
4 จัดประชุมคณาจารยคณะครุศาสตร             
5 จัดซื้อครุภัณฑ             
6 กํากับ ติดตามและประเมินผล             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 สํารวจตรวจสอบรายการวสัด ุ 10 ครั้ง 1 3 3 3 
2 จัดซื้อวสัด ุ 10 ครั้ง 1 3 3 3 
3 จัดพัฒนาผูบรหิารคณะครุศาสตร 10 ครั้ง 2 3 3 2 
4 จัดประชุมคณาจารยคณะครุศาสตร 5 ครั้ง 1 1 2 1 
5 จัดซื้อครุภัณฑ 1 ครั้ง 1    
6 กํากับ ติดตามและประเมินผล 1 ครั้ง    1 
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แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 สํารวจตรวจสอบรายการวสัดุครุภัณฑ      
2 จัดซื้อวสัด ุ 150,500 15,500 50,000 50,000 35,000 
3 จัดพัฒนาผูบรหิารคณะครุศาสตร 100,000 10,000 35,000 35,000 20,000 
4 จัดประชุมคณาจารยคณะครุศาสตร 15,000 3,000 3,000 6,000 3,000 
5 จัดซื้อครุภัณฑ 34,500 34,500 0 0 0 
6 กํากับ ติดตามและประเมินผล  0 0 0 0 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน 300,000 63,000 88,000 91,000 58,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
จัดซื้อวสัดสุํานกังานและวสัดกุาร
เรียนการสอน 

    150,500

1.1 คาวสัดุ/ผงหมกึ กาวแทง คลปิดํา 
ลวดเสยีบกระดาษ  ฯลฯ 

      150,500

2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
พัฒนาผูบริหารคณะครุศาสตร 

      100,000

2.1 คาใชสอย/เบ้ียเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 
คาอาหาร ลงทะเบียน ฯลฯ  
ในการเดินทาง  ไปราชการ 

      84,000

2.2 คาวสัดุ/นํ้ามัน       16,000
3 กิจกรรมหลกัที่ 3 

จัดประชุมคณาจารยคณะครุศาสตร 
      15,000

3.1 คาใชสอย       15,000
 -อาหารกลางวนั  50 คนๆละ 5 ครั้งๆละ 40 บาท 10,000
 -อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 5 ครั้งๆละ 20 บาท 5,000

4 กิจกรรมหลกัที่ 4 
จัดซื้อครุภัณฑ 

    34,500

4.1 จัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ   1 เครื่องๆละ   34,500 บาท 34,500
 *ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ     
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   300,000 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษาคณะครุศาสตรมีวัสดสุําหรับดําเนินการจัดการเรยีนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
เพียงพอ 

2. ผูบรหิารคณะครุศาสตรสามารถปฏิบัติงานบรหิารไดอยางมีประสทิธิภาพสูงข้ึน 
3. มีกิจกรรมทีส่งผลตอการพัฒนาผูบรหิารคณะครศุาสตร 
4. มีกิจกรรมการประชุมคณาจารยคณะครุศาสตรที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
5. นักศึกษา คณาจารย และผูใชบริการคณะครศุาสตรไดใชครภุัณฑที่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพมากขึ้น 
 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนวสัดุการศึกษาสําหรับดาํเนินการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ

ครุศาสตร 
1.2. จํานวนกิจกรรมที่ทาํใหผูบรหิารคณะครุศาสตรที่พึงพอใจตอการไดพัฒนาดานการบรหิาร 
1.3. จํานวนครุภัณฑที่ใหพรอมในการปฏิบัติงานได 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
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3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบนัทึกขอมูลจํานวนวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑในการปฏิบัติงานของคณะ 
3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการประชุมคณาจารยคณะครุศาสตร 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี  

 

2. งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2.1 งานสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน,งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 362,270 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  : ผศ.วิชชุกร   นาคธน 
  

หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร ทั้งดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมทัง้การบรหิาร

จัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ 
ครุภัณฑ และสาธารณูปโภค รวมทั้งคาใชสอยตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
และเพียงพอกับภาระงาน ทั้งดานงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
อ่ืนๆตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปงบประมาณพ.ศ. 2553 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีพันธกิจสําคัญไดแก 
  1. ผลิตบัณฑิตสาขามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
  2. บริการวิชาการแกชุมชนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  3. วิจัย 
  4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 จากพันธกิจดังกลาว คณะจึงจําเปนตองจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ ซอมแซม บํารุงครุภัณฑทางการศึกษาและ
สํานักงานที่มี รวมทั้งจายคาสาธารณูปโภค คาใชสอย รวมทั้งคาใชจายดานการบริหารจัดการตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงาน
วิชาการและบริการทางการศึกษาตามพันธกิจดังกลาว ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินงานตามพันธกิจอยางครบถวน และเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือซื้อวัสดุสํานักงานและวสัดุการศึกษา 
3. เพ่ือซอมบํารุงครุภัณฑ จายคาสาธารณูปโภค และใชจายดานบริหารจัดการของคณะ 
4. เพ่ือใหมีการประชุมคณาจารยในการทราบนโยบายของคณะรวมกัน 
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เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีวัสดุไวใชในสาํนักงาน 20 รายการ 
1.2 มีครภุัณฑคอมพิวเตอร Nootbook 2 เครื่อง 
1.3 มีครภุัณฑคอมพิวเตอรตั้งโตะ 3 เครื่อง 
1.4 มีครภุัณฑเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 
1.5 มีวัสดนํุ้ามันรถยนต 25 ครั้ง 
1.6 มีการซอมบํารุงครุภัณฑในการปฏิบัติงาน 15 ครั้ง 
1.7 มีคาสาธารณูปโภค คือ คาโทรศัพท  โทรสาร  และแสตมป 1,000 ครั้ง 
1.8 มีหนังสือพิมพบริการคณาจารยและนักศึกษาในคณะ 12 เดือน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. มีวัสดุอุปกรณและครุภัณฑในการปฏิบัติงานของคณะ 
2.2. มีการไปราชการตามพันธกิจ  
2.3. มีครภุัณฑทีซ่อมแซมบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานได 
2.4. มีคาโทรศัพทและโทรสารและแสตมป 
2.5. มีหนังสือพิมพบริการคณาจารยและนักศึกษา 
2.6. มีการประชุมคณาจารยในคณะ  
2.7. มีครภุัณฑในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีวัสดุอุปกรณและครุภัณฑในการปฏิบัติงานของคณะตอเนื่องตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
3.2. มีการไปราชการตามพันธกิจตอเนื่องตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
3.3. มีครภุัณฑทีซ่อมแซมบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตอเนื่องตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
3.4. มีคาโทรศัพทและโทรสารและแสตมปใชตอเนื่องตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
3.5. มีหนังสือพิมพบริการคณาจารยและนักศึกษาตอเนื่องตลอดทั้งปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
3.6. มีการประชุมคณาจารยในปงบประมาณ 2553  
3.7. มีครภุัณฑในการปฏิบัติงานตลอดปงบประมาณ 2553 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 มีวัสดุไวใชในสาํนักงาน             
2 มีครภุัณฑไวใชในสํานักงานและสาขาวิชา             
3 มีการอบสัมมนาประชมุวิชาการ             
4 มีวัสดนํุ้ามันรถยนต             
5 มีการซอมบํารุงครุภัณฑในการปฏิบัติงาน             
6 มีคาสาธารณูปโภค คือ คาโทรศัพท  โทรสาร และแสตมป             
7 มีหนังสือพิมพบริการคณาจารยและนักศึกษาในคณะ             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 20 รายการ 10 10 
2 จัดซื้อครุภัณฑ 6 เครื่อง 6  
3 อบรมสัมมนา ประชุมวิชาการ 20 คน 5 5 5 5
4 คาน้ํามันรถยนต 40 ครั้ง 10 10 10 10
5 ดํ า เนิ นการซ อมบํ า รุ งค รุ ภัณฑ 

อุปกรณ 
20 ครั้ง 2 8 5 5

6 ติ ด ต อ ร า ช ก า ร กั บ ห น ว ย ง า น
ภายนอก 

1,000 ครั้ง 300 200 300 200

7 จัดหาหนังสือพิมพบริการในคณะ 1,440 ฉบับ 360 360 360 360
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แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 71,462 47,962 23,500  
2 จัดซื้อครุภัณฑ 141,000 141,000  
3 อบรมสัมมนา ประชุมวิชาการ 50,000 10,000 10,000 20,000 10,000
4 คาน้ํามันรถยนต 35,648 8,900 8,900 8,948 8,900
5 ดําเนินการซอมบํารุงครุภัณฑ อุปกรณ 43,960 10,000 10,000 13,960 10,000
6 ติดตอราชการกับหนวยงานภายนอก 13,000 3,250 3,250 3,250 3,250
7 จัดหาหนังสือพิมพบริการในคณะ 7,200 1,800 1,800 1,800 1,800
 รวม 362,270 222,912 57,450 47,958 33,950

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 สนับสนุนการเรียนการสอน  212,462  
1.1 คอมพิวเตอร Notebook 2 เคร่ืองๆละ  25,000 บาท 50,000  
1.2 คอมพิวเตอรต้ังโตะ 3 เคร่ืองๆละ   20,000 บาท 60,000  
1.3 เคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ืองๆละ   31,000 บาท 31,000  
1.4 คาวัสดุ 20 ชิ้น     71,462  
2 อบรมสัมมนา ประชุมวิชาการ  50,000  

2.1 คาเบ้ียเล้ียง  คาท่ีพัก  คาทางดวน 
คาลงทะเบียน 

20 คนๆละ   2,500 บาท 50,000  

3 คาน้ํามันรถยนต  35,648  
3.1 คาน้ํามันรถ และซอมบํารุง 40 คน     35,648  
4 ซอมบํารงุครุภณัฑ อุปกรณ 20 ครั้ง 43,960  
5 ติดตอกับราชการภายนอก  13,000  

5.1 คาโทรศัพท 12 เดือนๆละ   1,000 บาท 12,000  
5.2 คาไปรษณียอากร 5 เดือนๆละ   200 บาท 1,000  
6 คาบริการหนังสือพิมพรายวัน 720 ฉบับๆละ   10 บาท 7,200  
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ      
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  362,270  

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. การบริหารและการจัดการเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 
2. การสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการทางการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3. การประสานงานทั้งภายในและภายนอกคณะดําเนินไปดวยความสะดวกและเรียบรอย 
4. การจัดการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาไดรบัการสนับสนุนและบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
5. บุคลการทางการศึกษาและสายสนับสนุนไดรบัการพัฒนาเพือ่เพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏบัิติงาน 

 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนวสัดุ และอุปกรณ ในการปฏิบัติงานของคณะ 
1.2. จํานวนครุภัณฑมีรอมในการปฏบัิติงานได 
1.3. รายการครุภัณฑที่ซอมแซมพรอมใชปฏิบัติงาน 
1.4. รายการสาธารณูปโภคเพื่อการดําเนินงานตลอดป 
1.5. จํานวนหนังสือพิมพที่บริการในคณะ 

2. จํานวนคณาจารยที่ไปอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานเกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑในการปฏิบัติงานของคณะ 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลรายการสาธารณูปโภค หนังสือพิมพของคณะ 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลรายการซอมแซมครุภัณฑ 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา คณาจารย และบคุลากร 
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การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี  
 

2.2 งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 400,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  : ผศ.วิชชุกร   นาคธน 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏน้ันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีภารกิจในการ

ผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตรใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศแผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และ
ความตองการของสังคมและทองถิ่น ซึ่งปจจุบันสังคมและทองถิ่นยังมีปญหาขาดแคลนบัณฑิตดานสังคมศาสตรที่มี
คุณภาพในสาขาวิชาเอกตาง ๆ ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษา 

ในปการศึกษา 2552-2553  หรือ ปงบประมาณ 2553 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีภารกิจในการจัด
การศึกษาใหแกนักศึกษาใน 10 สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชานาฏศิลปการละคร  สาขาวิชาพัฒนา
ชุมชน  สาขาวิชานิเทศศาสตร  สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร  สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  และสาขาวิชาดนตรี  

จากวัตถุประสงค  หลักการ ภารกิจ และขอมูลดังกลาว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงจําเปนตองใช
งบประมาณในการจัดการศึกษา เพ่ือการดําเนินงานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค  และภารกิจเพ่ือการรับนักศึกษาใหม 
และการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนดานวิชาการแกนักศึกษา 
และคณาจารย ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น  

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
2. เพ่ือจัดจางอาจารยชาวตางประเทศ 
3. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
4. เพ่ือการบริหารงานของคณะสามารถดําเนินการไปตามภารกจิที่กําหนด 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ 10 ครั้ง 
1.2 คาประกันสังคมและคาธรรมเนียมจัดทํา work permit และ visa 10 คน 
1.3 จัดซื้อวสัดฝุกประสบการณวิชาชีพ 9 สาขา 
1.4 จัดซื้อวสัดฝุกปฏิบัต ิ 9 สาขา 
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2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการฝกปฏิบัติตามหลักสตูรทุกสาขา 
2.2. นักศึกษามีประสบการณ ทักษะ ผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู และพึงพอใจในการศกึษาเรียนรูตามหลักสตูร  

                       ทุกสาขา 
2.3. คณาจารยจดักิจกรรมฝกประสบการณวิชาชีพครูไดสะดวกและมีประสทิธิภาพทุกสาขา 
2.4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการบรหิารงานและการจัดการเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการฝกปฏิบัติตลอดปการศึกษา 
3.2. นักศึกษามีประสบการณ ทักษะ ผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู และพึงพอใจในการศกึษาเรียนรูตลอดปการศึกษา 
3.3. คณาจารยจดักิจกรรมฝกประสบการณวิชาชีพครูไดสะดวกและมีประสทิธิภาพตลอดปการศกึษา 
3.4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการบรหิารงานและการจัดการเปนไปอยางมีประสทิธิภาพตลอดป 

           การศึกษา 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ             
2 คาประกันสังคมและคาธรรมเนียมจัดทํา work permit 

และ visa 
            

3 จัดซื้อวสัดฝุกประสบการณวิชาชีพ             
4 จัดซื้อวสัดฝุกปฏิบัต ิ             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 10 ครั้ง 2 3 3 2
2 คาธรรมเนียมจัดทํา work permit และ visa 10 ครั้ง 3 3 3 1
3 จัดซื้อวัสดุฝกประสบการณวิชาชีพ 9 สาขา - 3 3 3
4 จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติ 9 สาขา 2 2 3 2

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 80,000 16,000 24,000 24,000 16,000
2 คาธรรมเนียมจัดทํา work permit และ visa 50,000 5,000 5,000 20,000 20,000
3 จัดซื้อวัสดุฝกประสบการณวิชาชีพ 90,000 20,000 30,000 40,000
4 จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติ 180,000 10,000 30,000 50,000 90,000
 รวม 400,000 31,000 79,000 124,000 166,000

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ 

    80,000 

1.1 คาใชสอย       80,000 
 -คาเบ้ียประชุมผูทรงคุณวุฒิ 4 คนๆละ 10 คร้ังๆละ 1,000 บาท 40,000 
 -คาน้ํามันรถผูทรงคุณวุฒิ 4 คนๆละ 10 คร้ังๆละ 1,000 บาท 40,000 

2. ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม จั ด ทํ า  work 
permit และ visa 

10 คนๆละ  5,000 บาท 50,000 

3. จั ดซื้ อ วั ส ดุ ฝ กปร ะสบกา รณ
วิชาชีพ 

    90,000 

3.1 คาใชสอย        
 -คาน้ํามันรถ/คาเบ้ียเล้ียง 5 คร้ังๆละ   1,000 บาท 5,000 
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

3.2 คาวัสดุ      
 -อุปกรณการเรียนการสอน 9 สาขา     85,000

4. จัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติ     180,000
4.1 คาวัสดุ     

 -อุปกรณการเรียนการสอน 9 สาขา     180,000
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ      
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   400,000 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการศึกษาและการเรียนรูที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ 
2. นักศึกษามีคุณลักษณะทีส่อดคลองกับความตองการของสังคมและทองถิ่นมากขึ้น 
3. คณาจารยมีอุปกรณในการจดัการเรียนการสอนและจดักิจกรรมที่มีประสทิธิภาพ 
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการบรหิารงานและการจัดการเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาทีฝ่กประสบการณวิชาชีพ 
1.2. จํานวนและรายการวัสดฝุกปฏบัิติในรายวชิาตาง ๆ 
1.3. จํานวนอาจารยชาวตางประเทศของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
1.4. จํานวนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลูโดยใชแบบบนัทึกขอมูลจํานวนนักศึกษาที่เรียนวชิาภาคปฏิบัต ิ
3.2. การสํารวจขอมลูโดยใชแบบบนัทึกขอมูลจํานวนนักศึกษาทีฝ่กประสบการณวิชาชีพ 
3.3 การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย 
3.4 การสํารวจขอมลูโดยใชแบบบนัทึกขอมูลจํานวนอาจารยชาวตางประเทศ 

 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.2. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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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2.3 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 23,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  : ผศ.วิชชุกร   นาคธน 
  

หลักการและเหตุผล 
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเปาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษา คําวาบัณฑิตที่มีคุณภาพ หมายรวมถึงการ

ที่บัณฑิตตองมีความรูความสามารถในศาสตรที่เรียนอยางเพียงพอ มีทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพและทักษะที่
จะตองใชดํารงชีวิตอยูในสังคม การที่จะสรางบัณฑิตใหเกิดความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมไดดังที่หวัง การเปน
อุดมศึกษาจําเปนตองจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษา และปลุกฝงสิ่งที่ดีที่เปนประโยชนตอตัวนักศึกษาทั้งขณะที่
ยังกําลังเรียนอยูในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแลว 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือเสริมสรางบุคลิกลักษณะที่พึงประสงคใหนักศึกษาในคณะฯ 
2. เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมใหนักศึกษา 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 500 คน 
1.2 กรรมการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 80 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักศึกษาที่เขาใหมชั้นปที่ 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีบุคลิกลักษณะที่พึงประสงคทุกคน 
2.2. นักศึกษาที่เขาใหมชั้นปที่ 1 มีจิตสาํนักดานคณุธรรม จริยธรรมทุกคน 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักศึกษาที่เขาใหมชั้นปที่ 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีบุคลิกลักษณะที่พึงประสงคตลอดป 

            การศึกษา 
3.2. นักศึกษาที่เขาใหมชั้นปที่ 1 มีจิตสาํนักดานคณุธรรม จริยธรรมตลอดปการศกึษา 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 อบรมคุณลักษณะที่พึงประสงค             
2 นํานักศึกษา เยี่ยมชมองคกร สาธารณกุศล             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 อบรมคุณลักษณะที่พึงประสงค 1 ครั้ง 1 
2 นํานักศึกษา เยี่ยมชมองคกร สาธารณ

กุศล 
1 ครั้ง  1
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แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 อบรมคุณลักษณะที่พึงประสงค 8,500  8,500
2 นํานักศึกษา เยี่ยมชมองคกร สาธารณกุศล 14,500  14,500
 รวม 23,000  8,500 14,500

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. อบรมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค     8,500
 คาตอบแทนวิทยากร       3,000 
 ตกแตงสถานที่และอุปกรณ       1,500 
 คาวัสดุ       4,000 

2 นักศึกษาเยี่ยมชมองคกร 
สาธารณกุศล 

    14,500

 คาตอบแทนวิทยากร    1,500
 คาเบ้ียเล้ียงอาจารยและพนักงานขับรถ    2,500
 คาน้ํามันรถ    10,000
 คาของที่ระลึก    500
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ   
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  23,000

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษาที่เขาใหมชั้นปที่ 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีบุคลิกลักษณะที่พึงประสงคทุกคน 
2. นักศึกษาที่เขาใหมชั้นปที่ 1 มีจิตสาํนักดานคณุธรรม จริยธรรมทุกคน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมชั้นปที่ 1 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรมีบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค

ทุกคนตามหลักสูตรที่กําหนด 
1.2. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมชั้นปที่ 1 มีจติสํานกัดานคุณธรรม จริยธรรมทุกคนตามหลักสูตรทีกํ่าหนด 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี  

 

 

 



50 
 

 

2.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 75,100 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  : ผศ.วิชชุกร   นาคธน 
  

หลักการและเหตุผล 
จากกระแสการปฏิรูปอุดมศึกษาที่ปรากฏทั่วโลก ตางมุงปรับบริบทและภารกิจของการอุดมศึกษาให

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ทั้งยังมุงใหอุดมศึกษา
สามารถรองรับความตองการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กําลังทวีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยแตละแหง
จึงจําเปนที่จะตองมีการวางแผนเพื่อการพัฒนา โดยตองกําหนดเปาหมาย ทิศทางและกลยุทธ ที่สามารถทาํใหการศกึษา
มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลการศึกษาในระดับนี้ดวยตัวชี้วัดที่มีความเชื่อม่ันสูงไดดวย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเปดสอนการศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2528 จนถึงปจจุบัน เปนเวลา 
24 ปแลว แมวาจะมีพัฒนาการทางดานนี้อยางดีเปนลําดับ แตยังมีอุปสรรคและปญหาที่จะตองแกไข
เพื่อใหการจัดการศึกษาของคณะมีมาตรฐานสมดังเจตนารมณของทุกฝายที่เกี่ยวของในการบริหาร
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของชุมชนและสังคม
ภายนอก รวมทั้งการเสริมสรางความแข็งแกรงและประสิทธิภาพของบัณฑิตใหสมกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่น ดังน้ันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งในสวนของผูบริหาร และ
คณาจารย และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน ตองมีการทบทวนสิ่ง
ที่ไดดําเนินการไปไมวาจะเปนเรื่องของการบริหารจัดการศึกษา งานทางดานวิชาการ การพัฒนา
หลักสูตร งานวิจัย รวมทั้งคุณภาพของนักศึกษาและอาจารย และรวมกันคิดเพื่อกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการของคณะในดานตางๆ เพื่อใหการศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแขงขันในตลาดทางการศึกษาทั้งภายในประเทศและตางประเทศไดอยาง
แทจริง 

ดังน้ัน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรข้ึน เพ่ือใหคณาจารยและเจาหนาที่ของคณะที่จะตองปฏิบัติงานทั้งดานวิชาการ ดานการสนับสนุนวิชาการ 
ไดรบัความรู มีความเขาใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการจัดการศึกษา อันจะนําไปสูการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอจัดการศึกษาตอไป 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือระดมความคิดในการกําหนดยทุธศาสตรการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่

เหมาะสมกับภารกิจของการเปนมหาวทิยาลัยเพ่ือทองถิ่น 
2. เพ่ือเพ่ิมประสทิธิผลการจดัการศึกษาคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร และพัฒนางานดานวิชาการของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการเปนมหาวิทยาลยัทีส่มบูรณแบบ 
3. เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนาตามกลุมสาขาวิชาตางๆ ไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งการพิจารณาเปดหลกัสูตรใหม ทีส่อดคลองกับความตองการในการ
พัฒนาประเทศและทองถิ่น 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 50 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการจัดการศึกษาและ

การบริหารงานทุกคน 
2.2. บุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการจัด

การศึกษาและการบริหารงานทุกคน 
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3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดนําความรูและประสบการณจากการแลกเปลีย่นเรียนรู

ไปพัฒนาการจดัการศึกษาและการบรหิารงานตลอดปการศกึษา 
3.2. บุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดนําความรูและประสบการณจากการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูไปพัฒนาการปฏิบัติงานตลอดปการศึกษา 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 ติดตอสถานที่และวิทยากร             
2 จัดเตรยีมเอกสารการสัมมนา             
3 จัดสมัมนาเชิงปฏิบัติการ             
4 สรุปรายงานและประเมินผลโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ      1 ครั้ง  75,100

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 75,100  75,100
 รวม  75,100

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ        
1.1 คาตอบแทนวิทยากร     3,600
1.2 คาใชสอย     68,500

 -คาท่ีพัก 25 หองๆละ   1,000  25,000 
 -คาอาหารวาง 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 2,500 
 -คาอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 250 บาท 12,000 
 -คาอาหารเย็น 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 350 บาท 17,000
 -คาน้ํามันรถ 1 คร้ังๆละ     12,000

1.3 คาวัสดุ    3,000
 -คาถายเอกสารและเครื่องเขียน 1 คร้ังๆละ   3,000
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ     
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   75,100 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. อาจารยและบคุลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
2. อาจารยสามารถนําความรูทางวิชาการไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวันไดอยางมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
3. บุคลากรสายสนับสนุนสามารถนําความรูทางวิชาการไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวันได

อยางมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตวัชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่เขารับการอบรมตามหลักสตูรที่กําหนด 
1.2. ความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
1.3. ความรู ความเขาใจ และกากรนําไปใชปฏิบัตงิานของอาจารยและบคุลากรสายสนับสนุน 
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2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี  
 

2.5 โครงการจัดพิธีไหวครู 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 66,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  : ผศ.วิชชุกร   นาคธน 
  

หลักการและเหตุผล 
พิธีไหวครูดนตรี นาฏศิลป และศิลปกรรม เปนพิธีที่สําคัญของผูที่ เรียนในศาสตร น้ัน ถือเปน

ขนบประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันวา ผูที่เรียนดนตรี นาฏศิลป และศิลปกรรมของไทย จะตอง
ผานพิธีไหวครูและครอบครูอยางเปนข้ันตอน จึงไดชื่อวาเปนศิษยมีครู และในการเรียนศิลปะวิทยาการทั้งปวงขั้นสูงข้ึน
ไป จําเปนตองมีการครอบครู ซึ่งตองกระทําในพิธีไหวครูประจําป นอกจากนี้ยังเปนการแสดงความกตัญูกตเวทีแดครูที่
ไดสั่งสอนสืบตอ ๆ กันมา ทั้งยังเปนการธํารงรักษาวัฒนธรรมของชาติสืบไป สาขาวิชาดนตรี, นาฏศิลป และศิลปกรรม 
จึงกําหนดจัดพิธีไหวครูข้ึนเปนประจําทุกป และถือเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน  และยังเปดโอกาสใหนักเรียน
นักศึกษาในทองถิ่นไดเขารวมพิธีดวย 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบขั้นตอนและวิธีการจดัพิธีไหวคร ู
2. เพ่ือใหนักศึกษาไดเขารวมพิธีไหวครแูละครอบครูอยางเปนข้ันตอนตามแบบแผนเพื่อเปนการบริการ

วิชาการแกทองถิ่นในการนาํนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดานนั้นเขารวมพิธี 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจเขารวมกิจกรรมตามประเพณี 500 คน 
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2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจไดเขารวมกิจกรรมพิธีไหวครแูละครอบครดูนตรี นาฏศิลป และ
ศิลปกรรมตามประเพณีทุกคน 

2.2. นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจที่เขารวมกิจกรรมพิธีไหวครูและครอบครดูนตรี นาฏศิลป และ
ศิลปกรรมมีเจตคตทิี่ดตีอวัฒนธรรมและมคีวามพึงพอใจ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจไดเขารวมกิจกรรมพิธีไหวครแูละครอบครดูนตรี นาฏศิลป และ

ศิลปกรรมตามประเพณีตามเวลาที่กําหนด 
3.2. นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ มีความรู ความเขาใจในประเพณี การจัดกิจกรรมพิธีไหวครูและครอบ

ครูดนตรี นาฏศลิป และศิลปกรรมมีเจตคตทิี่ดตีอวัฒนธรรมและมีความพึงพอใจ 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดพิธีไหวครูและครอบครูดนตรี             
2 จัดพิธีไหวครูและครอบครูนาฏศิลปและศิลปกรรม             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดพิธีไหวครูและครอบครูดนตรี 1 ครั้ง  1
 ติดตอวิทยากร 1 ครั้ง  1
 ติดตอวงดนตรีบรรเลง 1 ครั้ง  1
 จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ 1 ครั้ง  1
2 จัดพิธีไหวครูและครอบครูนาฏศิลป

และศิลปกรรม 
1 ครั้ง  1

 ติดตอวิทยากร 1 ครั้ง  1
 ติดตอวงดนตรีบรรเลง 1 ครั้ง  1
 จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ 1 ครั้ง  1

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดพิธีไหวครูและครอบครูดนตรี 33,000  33,000
2 จัดพิธีไหวครูและครอบครูนาฏศิลปและ

ศิลปกรรม 
33,000  33,000

 รวม 66,000  66,000

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. จัดพิธี ไหวครูและครอบครู
ดนตรี 

    33,000

1.1 คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ   5,000 บาท 5,000 
1.2 คาใชสอย       

 -คาจางวงดนตรีบรรเลง 1 วงๆละ   8,000 บาท 8,000 
 -คาจางถายวีดีโอและภาพนิ่ง 1 คร้ังๆละ   2,000 บาท 2,000 

1.3 คาวัสดุ      
 -คาเครื่องสังเวย 3 ชุดๆละ   6,000 บาท 18,000 

2 จัดพิธี ไหวครูและครอบครู     33,000
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

นาฏศิลปและศิลปกรรม 
2.1 คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ   5,000 บาท 5,000 
2.2 คาใชสอย        

 -คาจางวงดนตรีบรรเลง 1 วงๆละ   8,000 บาท 8,000 
 -คาจางถายวีดีโอและภาพนิ่ง 1 คร้ังๆละ   2,000 บาท 2,000 

2.3 คาวัสดุ       
 -คาเครื่องสังเวย 3 ชุดๆละ   6,000 บาท 18,000 
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ       
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   66,000 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจที่เขารวมกิจกรรมพิธีไหวครูและครอบครดูนตรี นาฏศิลป และศิลปกรรม0
จํานวน  500  คน  ไดทราบถงึข้ันตอน ประเพณี และวฒันธรรมที่ถือปฏิบัตติอกันมา 

2. ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมอยางนอย 500 คน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจที่เขารวมกิจกรรมพิธีไหวครแูละครอบครูดนตรี นาฏศลิป และ

ศิลปกรรม ไดรบัความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเพณี และวฒันธรรมการไหวครทูี่สืบตอกันมา 
1.2. จํานวนนักเรยีน นักศึกษา และผูสนใจที่เขารบัการอบรมสามารถนําความรูที่ไดรบัไปถายถอดใหผูอ่ืนได 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.2. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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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2.6 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการนิเทศศาสตร 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน,งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 31,300 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  : ผศ.วิชชุกร   นาคธน 
  

หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตรมีหองปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร 

วัตถุประสงคเพ่ือฝกภาคปฏิบัติแกนักศึกษาทั้งในดานวิทยุโทรทัศน เชน การถายทํารายการโทรทัศน การจัดรายการวิทยุ 
การตัดตอ การบันทึกเสียง ฯลฯ จึงจําเปนตองมีวัสดุอุปกรณเพ่ืออํานวยความสะดวกตอการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
การปฏิบัติของนักศึกษาเพ่ือใหเกิดความชํานาญ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหมีวัสดุสาํนักงานเพียงพอตอการจัดการในสาขาวิชา 
2. เพ่ือใหมีวัสดุตอการเรียนการสอนเพียงพอ 
3. เพ่ือพัฒนารายวิชาที่มีการฝกปฏิบัตทิางวทิย ุโทรทัศน 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษานิ เทศศาสตรทุกคน  รวมถึงระดับมหาวิทยาลัยหากมีการ

บันทึกเสียงหรือบันทึกภาพ 
113 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีหองปฏิบัติการที่เหมาะสม

สําหรับการเรยีนการสอน 
2.2. นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดกิจกรรมครบตามมาตรฐาน

หลักสตูร 
2.3. นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีหองปฏิบัติการที่เหมาะสม

สําหรับการเรยีนการสอนตลอดปการศึกษา 
3.2. นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดกิจกรรมครบตามมาตรฐาน

หลักสตูรตลอดปการศึกษา 
3.3. นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสําเรจ็การศึกษาตามทีห่ลักสตูร

กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 เสนอขอจัดซื้อวัสดคุรภุัณฑ             
2 ตรวจรับวสัดคุรภุัณฑ             
3 จัดซื้อวสัดคุรภุณัฑ             
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แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 เสนอขอจัดซื้อวัสด ุ 4 รายการ  
2 ตรวจรับวสัด ุ 1 ครั้ง  
3 จัดซื้อวสัดคุรภุณัฑ 4 รายการ 31,300  

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดซื้อเกาอ้ีลอเลื่อน 4 ตัว 6,000 6,000  
2 จัดซื้อชดุโตะเกาอ้ีจัดรายการ 1 ชุด 9,700 9,700  
3 จัดซื้อไมโครโฟนไรสาย 3 ตวั 15,600 15,600  
 รวม 31,300 31,300  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. ปรับปรุงหองปฏิบัติการนิเทศ        
1.1 คาวัสดุ     21,600 

 -ซ้ือเกาอ้ีลอเล่ือน 4 ตัวๆละ   1,500 บาท 6,000 
 -ซ้ือไมโครโฟนไรสาย 4 ตัวๆละ   3,900 บาท 15,600 

1.2 คาครุภัณฑ     9,700 
 -ซ้ือชุดโตะเกาอ้ีสําหรับจัดรายการ 1 ชุดๆละ   9,700 บาท 9,700 
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ       
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   31,300 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษาไดรับการศึกษาและการเรียนรูที่มีมาตรฐานและมีคณุภาพ 
2. นักศึกษามีคุณลักษณะทีส่อดคลองกับความตองการของสังคมและทองถิ่นมากขึ้น 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาสาขาวชิานิเทศศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีหองปฏิบัติการที่

เหมาะสมสําหรบัการเรียนการสอน 
1.2. จํานวนนักศึกษาสาขาวชิานิเทศศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดกิจกรรมครบตาม

มาตรฐานหลักสูตร 
1.3. จํานวนนักศึกษาสาขาวชิานิเทศศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสาํเร็จการศึกษาตาม

หลักสตูร 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จการศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักเรียน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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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 ี  

2.7 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะภาษาญี่ปุน 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 54,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  : ผศ.วิชชุกร   นาคธน 
  

หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแหง เปดสอนภาษาญี่ปุนเปนชุมนุม วิชาเลือก และวิชาแกน ทําให

นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายและสมัครเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุนของ
มหาวิทยาลัยบางสวนมีความรูมาบางแลวในขณะที่บางสวนไมมี แตคุณสมบัติผูสมัครเขาศึกษาในสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
มากอน ทําใหเม่ือเปดภาคเรียนที่ 1 เกิดปญหาลักหลั่นในการสอนเพราะนักศึกษามีความรูไมเทากัน เพ่ือเปนการ
แกปญหา สาขาวิชาภาษาญี่ปุนจึงจําเปนในการจัดการอบรมปรับพ้ืนฐานใหกับนักศึกษา ชั้นปที่ 1 ทุกคนเพื่อใหสามารถ
เรียนไปไดพรอม ๆ กัน และเมื่อศึกษาภาษาใดภาษาหนึ่งแลว นอกจากเรียนรูตัวภาษายังจําเปนตองเรียนรู
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ของภาษานั้น ๆ ดวย เพ่ือสงเสริมความเขาใจถึงรากฐานประวัติศาสตรและความ
เปนมาของภาษาประกอบกับจะไดมีความรูความเขาใจ ดังนั้นฐานความเชื่อความคิดของบุคคลในชาติน้ัน ๆ เม่ือประโยชน
ในการเลือกใชภาษาและคบคาสมาคมหรือประกอบอาชีพรวมกับคนในชาติน้ัน ๆ ตอไป  อีกทั้งการศึกษานอกจากจัด
การศึกษาภายในหองเรียนแลว จําเปนตองจัดใหมีการฝกฝนจากสถานการณจริงนอกหองเรียนผานการจัดกิจกรรมรวมกัน
เปนหมูคณะ เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรู การทํางานรวมกันเปนทีม ภายใตการกํากับดูแลจากอาจารย
ผูสอนและวิทยากรเจาของภาษาโดยตรง จัดกิจกรรมนอกหองเรียน เชน การออกคายภาษาญี่ปุนเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด
ในการสรางองคความรูนอกหองเรียนและความสมัครสมานสามัคคีใหนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 

สุดทายนักศึกษานอกจากจะตองมีความรูความชํานาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยูแลว ศักยภาพดานอ่ืน ๆ 
เพ่ือสรางจุดขายและขยายโอกาสในการไดงานทําหลังจบการศึกษาแลว ฉะนั้นนักศึกษาควรตองมีความพรอมดานตาง ๆ 
กอนจบการศึกษาใหมากที่สุด โดยเฉพาะทักษะที่จําเปนในการทํางานตาง ๆ เชน ทักษะทางดานภาษาอังกฤษและการ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรนอกจากทักษะเหลานี้แลวการมีบุคลิกภาพมีมารยาทในการเขาสังคม รวมถึงมนุษยสัมพันธใน
การทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางถูกตองควรแกกาลเทศะ เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับนักศึกษา สาขาวิชาจึงเห็นควรใหมีการ
อบรมเรื่องดังกลาวเพื่อเพ่ิมศักยภาพใหนักศึกษากอนเขาสูตลาดแรงงาน เพ่ือประโยชนแกตัวนักศึกษาเองและชื่อเสียง
อันดีของสถาบัน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหนักศึกษาใหมที่ไมมีความรูภาษาญี่ปุนมากอนมีพ้ืนฐานเทาเทียมกับผูทีมี่ความรูมากอนและสามารถ

เรียนรวมกันไดราบรื่นไมเกิดปญหาในการจดัการเรียนการสอนเมื่อเปดภาคเรียน 
2. เพ่ือสรางโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูและสัมผัสกับวฒันธรรมญี่ปุนโดยตรงเพ่ือสงเสริมความเขาใจในการ

เรียนรูภาษา 
3. เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและทักษะการใชภาษาเพื่อการสือ่สารในสถานการณจําลองนอกหองเรียน 
4. เพ่ือเตรียมพรอมและกระตุนใหนักศึกษาตื่นตัวในการพฒันาตนและเสริมสรางทักษะทีจ่ําเปนติดตวักอนจบ

ออกไปปฏิบัติงานจริง 
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เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดอบรมปรับพ้ืนฐานใหนักศึกษาเขาใหมทุกคนกอนเปดภาคเรียน 40 คน 
1.2 จัดกิจกรรมสงเสริมความเขาใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนใหนักศึกษา 4 ชั้นป 80 คน 
1.3 จัดกิจกรรมคายภาษาญี่ปุนนอกสถานที่ใหนักศึกษา 4 ชั้นป  60 คน 
1.4 จัดอบรมทักษะทางวิชาการและมารยาทที่จําเปนในการทํางานใหนักศึกษา

ชั้นปที่ 4 กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 
28 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักศึกษาที่เขาใหมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรบัความรูความเขาใจกอนศึกษาทุกคน 
2.2. นักศึกษาที่คงอยูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับความรูความเขาใจภาษาและวฒันธรรมญี่ปุน 
2.3. นักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาไดรวมกิจกรรมและมีผลสัมฤทธิ์ในการไปประกอบอาชีพ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักศึกษาที่เขาใหมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรบัความรูความเขาใจในการจัดการศึกษา

ตามเวลาที่กําหนด 
3.2. นักศึกษาที่คงอยูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับความรูความเขาใจภาษาและวฒันธรรมญี่ปุน

ตามเวลาที่กําหนด 
3.3. นักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาไดรวมกิจกรรมและมีผลสัมฤทธิ์ในการไปประกอบอาชีพตามที่หลักสูตร

กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดอบรมปรับพ้ืนฐานใหนักศึกษาเขาใหมทุกคนกอนเปดภาคเรียน             
2 จัดกิจกรรมสงเสริมความเขาใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ ปุนให

นักศึกษา 4 ชั้นป 
            

3 จัดกิจกรรมคายภาษาญี่ปุนนอกสถานที่ใหนักศึกษา 4 ชั้นป              
4 จัดอบรมทักษะทางวิชาการและมารยาทที่จําเปนในการทํางานให

นักศึกษาชั้นปท่ี 4 กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 
            

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดอบรมปรับพ้ืนฐานใหนักศึกษาเขา
ใหมทุกคนกอนเปดภาคเรียน 

1 ครั้ง 1 

2 จัดกิจกรรมสงเสริมความเขาใจภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุนใหนักศึกษา 4 
ชั้นป 

1 ครั้ง 1  

3 จัด กิจกรรมค ายภาษาญี่ ปุ นนอก
สถานที่ใหนักศึกษา 4 ชั้นป  

1 ครั้ง 1  

4 จัดอบรมทักษะทางวิชาการและ
มารยาทที่จําเปนในการทํางานให
นักศึกษาชั้ นปที่  4  กอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

1 ครั้ง  1
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แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดอบรมปรับพ้ืนฐานใหนักศึกษาเขาใหม

ทุกคนกอนเปดภาคเรียน 
7,000  7,000

2 จัดกิจกรรมสงเสริมความเขาใจภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุนใหนักศึกษา 4 ชั้นป 

6,000 6,000  

3 จัดกิจกรรมคายภาษาญี่ปุนนอกสถานที่ให
นักศึกษา 4 ชั้นป  

31,000 31,000 

4 จัดอบรมทักษะทางวิชาการและมารยาทที่
จําเปนในการทํางานใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 
กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

10,000  10,000

 รวม 54,000 6,000 31,000 7,000 10,000

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. จัดอบรมปรับพื้นฐานใหนักศึกษา
เขาใหมทุกคนกอนเปดภาคเรียน 

    7,000

1.1 คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท 3,600 
1.2 คาวัสดุ 1 คร้ังๆละ     3,400 
2 จัดกิ จกรรมส ง เสริมความ

เขาใจภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุนใหนักศึกษา 4 ช้ันป 

    6,000

2.1 คาวิทยากร 1 คนๆละ 4 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 2,400
2.2 คาวัสดุ     3,600
3 จัดกิจกรรมคายภาษาญี่ปุน

นอกสถานที่ใหนักศึกษา 4 ช้ัน
ป  

   31,000

3.1 คาตอบแทนาวิทยากร 3 คนๆละ 10 ชั่วโมงๆละ 400 บาท 12,000
3.2 คาใชสอย     

 -คาน้ํามัน    12,000 
 -คาเบ้ียเล้ียง (อาจารยและพันักงาน

ขับรถ) 
   4,600

3.3 คาวัสดุ    
 -จัดทําเอกสารและอุปกรณ       2,400 

4 จัดอบรมทักษะทางวิชาการ
และมารยาทที่จําเปนในการ
ทํางานใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 
กอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

   10,000

4.1 คาตอบแทนวิทยากร       
 -วิทยากรอบรมทักษะทางวิชาการ   20 ชั่วโมง 300 บาท 6,000
 -วิทยากรอบรมบุคลิกภาพ     3,000

4.2 คาวัสดุ     1,000
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ     
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   54,000

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษาไดรับการศึกษาและการเรียนรูที่มีมาตรฐานและมีคณุภาพ 
2. นักศึกษามีคุณลักษณะทีส่อดคลองกับความตองการของสังคมและทองถิ่นมากขึ้น 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
3.1. จํานวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เขารวมกิจกรรม 
3.2. จํานวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรวมจดักิจกรรมครบตามมาตรฐานหลักสูตร 

2. จํานวนนักศึกษาสาขาวชิานิเทศศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสาํเร็จการศึกษาตามเกณฑการ
ประเมินผล ที่ถอืวาด ี

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
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2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

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

การสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

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 ี
 

2.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 30,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  : ผศ.วิชชุกร   นาคธน 
  

หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยเปนระบบหนึ่งในสังคมของไทย ที่สั่งสมใหผูเรียนหรือนักศึกษาไดรูจักรูปแบบของชีวิตของ

การอยูรวมกัน มีการคบหา เรียนรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมๆของผูเรียน ซึ่งถือ
เปนการเตรียมข้ันพ้ืนฐานแกนักศึกษาในการกาวเขาสูระบบการดําเนินชีวิตในสังคมใหญๆในอนาคต ตลอดระยะเวลา
การศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ภาควิชาสังคมศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   นักศึกษาไดเรียนรูวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมและประสบการณตางๆที่หลอ
หลอมใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม จนทําใหนักศึกษามีความพรอมที่
จะกาวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย ไปสูชวงชีวิตการทํางานหรือการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน เพ่ือเปนบุคลากรที่จะนําความรู
ไปพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาเอกสารตําราตาง ๆ ที่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีอยู พบวา สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตรยังคงขาดแคลนตํารา หรือเอกสารที่จําเปนตอการเรียนการสอน อันสงผลกระทบตอการสอนของ
คณาจารยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร นอกจากนี้ เอกสารประกอบการสอนซึ่งเปนเอกสารเฉพาะของอาจารยก็ยังมี
จํานวนไมมาก 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเล็งเห็น
ความสําคัญในการกาวอยางมั่นคงในการกําหนดทิศทางและปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว นักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษา จึงเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ในเวลาเดียวกันประโยชนของ
นักศึกษาที่จะไดรับความรูจากสื่อการสอนและเอกสารประกอบการสอน ในการนี้ทางสาขาวิชาจึงจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ความรูของนักศึกษาและพัฒนาทักษะของอาจารย ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมสูการทํางาน 
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กิจกรรมที่ 2 โครงการทัศนศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรข้ึน 
กิจกรรมที่ 3 จัดหาสื่อการสอนและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหนักศึกษาไดเขาใจถึงระบบการทํางานและการจัดการขององคการบรหิารสวนตาํบล 
2. เพ่ือใหนักศึกษานําเอาประสบการณและความรูจากการทศันศึกษามาประยกุตใชในการศึกษา และสามารถ

พัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
3. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความสามัคคแีละภูมิใจในสาขาวิชา 
4. เพ่ือสรางเครือขายและความผูกพันระหวางเพ่ือนรวมชั้นและรุนพ่ีรุนนอง 
5. เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูจากตํารา เอกสารประกอบการสอน และสื่อการสอนใหม ๆ  
6. เพ่ือใหคณาจารยสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตรมีเอกสารประกอบการสอนของสาขาวิชา 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร  โครงการปกติ ทุกชั้นป  40 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักศึกษานําเอาประสบการณและความรูจากการทัศนศึกษาและการมาประยุกตใชในการศึกษาและ

สามารถพัฒนาทองถิ่นของตนเอง มีใชเวลาในการทัศนศึกษา ที่ องคการบริหารสวนตําบลคลองรางจรเข และโฮมสเตย
คลองรางจรเข อ. เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา จํานวน 1 วัน (เชาไปเย็นกลับ) 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักศึกษาที่เขารวมการสัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมสูการทาํงาน มีความรูเก่ียวกับทิศทางที่ผูสําเรจ็

การศึกษา สามารถนําความรูจากการอบรม ไปประกอบอาชพีที่เก่ียวของกับสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตรในอนาคต  โดย
ใชเวลาอบรม เปนเวลา 1 วัน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 ทัศนศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร             
2 การสัมมนาเตรียมความพรอมสูการทํางาน             
3 ดําเนินการจัดหาตํารา เอกสารประกอบการสอนหรือสื่อ

การเรียนการสอน 
            

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 ทัศนศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร 1 ครั้ง 1 
2 การสัมมนาเตรียมความพรอมสูการ

ทํางาน 
1 ครั้ง  1

3 ดําเนินการจัดหาตํารา เอกสาร 
ประกอบการสอนหรือสื่อการเรียนการ
สอน 

14 เลม 14 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 ทัศนศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร 11,000 11,000 
2 การสัมมนาเตรียมความพรอมสูการทํางาน 9,000  9,000
3 ดําเนินการจัดหาตํารา เอกสารประกอบการ

สอนหรือสื่อการเรียนการสอน 
10,000 10,000 

 รวม  
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. ทัศนศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร     11,000 
1.1 คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมง 600 บาท 3,600 
1.2 คาใชสอย      

 -คายานพาหนะ/คาน้ํามัน       5,000 
1.3 คาวัสดุ        

 -คาเอกสารประกอบการอบรม       2,400 
2 การสัมมนาเตรียมความพรอมสูการ

ทํางาน 
   9,000 

2.1 คาตอบแทนวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมง 600 บาท 3,600 
2.2 คาวัสดุ      

 -คาถายเอกสารประกอบการอบรม    5,400 
3 ดําเนินการจัดหาตํารา  เอกสาร

ประกอบ 
การสอนหรือส่ือการเรียนการสอน 

   10,000 

3.1 คาใชสอย     
 -คาจางพิมพและผลิตเอกสาร    10,000 
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ     
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   30,000 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1.  นักศึกษานําเอาประสบการณและความรูจากการทศันศึกษาและการมาประยุกตใชในการศกึษาและสามารถ
พัฒนาทองถิ่นของตนเอง  

2. นักศึกษาที่เขารวมการสัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมสูการทาํงาน มีความรูเก่ียวกับทิศทางที่ผูสําเรจ็
การศึกษา สามารถนําความรูจากการอบรม ไปประกอบอาชพีที่เก่ียวของกับสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตรในอนาคต   

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมอบรม 
1.2. ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียน

การสอน 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจผูเขาอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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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2.9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 27,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  : ผศ.วิชชุกร   นาคธน 
  

หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเปดสอนหลักสูตรภาษาตางประเทศหลายหลักสูตร สําหรับหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ เปนหลักสูตรที่คณะฯ มีนโยบายใหความสําคัญซึ่งสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่ให
ความสําคัญตอภาษาตางประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงคิดโครงการอบรมหลักสูตรที่จําเปนเพ่ือพัฒนานักศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ นอกจากนี้องคความรูทางภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง
ตลอดเวลาจึงจําเปนตองจัดหาเอกสารสื่อสิ่งพิมพและสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 1 มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีพรอมที่จะ

ศึกษาวิชาเอกตอไป 
2. เพ่ือใหนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 2 - 4 มีทักษะในหลักสูตร TOEIC พรอม

สําหรับการประกอบอาชีพ 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปที่ 1 35 คน 
1.2 นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปที่ 2-4 60 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจมีทักษะทางภาษาดีข้ึนทกุคน 
2.2. นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจมีทักษะทางภาษาดีไดรับความรูและมีการพัฒนา

ทักษะทางภาษาดานการประกอบอาชีพทุกคน 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจมีทักษะทางภาษาดีข้ึนพรอมศึกษาวชิาเอกตามที่
หลักสตูรกําหนด 

3.2. นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจมีทักษะทางภาษาดีไดรับความรูและมีการพัฒนา
ทักษะทางภาษาดานการประกอบอาชีพตามทีห่ลักสตูรกําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 อบรมหลักสูตรTOEIC             
2 อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ             
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แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 อบรมหลักสูตรTOEIC 45 ชั่วโมง 45  
2 อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 45 ชั่วโมง 45  

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 อบรมหลักสูตรTOEIC 13,500 13,500  
2 อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 13,500 13,500  
 รวม 27,000 27,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. อบรมหลักสูตรTOEIC        
 คาวิทยากร 1 คนๆละ 45 ชั่วโมงๆละ 300 บาท 13,500 
2 อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ        
 คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ       13,500 
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ        
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   27,000 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1.1. นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจมีทักษะทางภาษาดีข้ึนพรอมศึกษาวชิาเอกตอไป 
1.2. นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจมีทักษะทางภาษาดีไดรับความรูและมีการพัฒนา

ทักษะทางภาษาดานการประกอบอาชีพ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษที่เขารับการอบรม 
1.2. จํานวนนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่เขารบัการอบรม 
1.3. ความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาอังกฤษ 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียน

การสอน 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขาอบรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 
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3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี  
 

2.10 โครงการอบรมความรูเก่ียวกับระเบียบขาราชการและองคกรของรัฐ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 15,600 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  : ผศ.วิชชุกร   นาคธน 
  

หลักการและเหตุผล 
ในปจจุบันนักพัฒนาชุมชนมีกําหนดตําแหนงในหนวยงานของรัฐโดยเฉพาะองคการปกครองสวนทองถิ่น แต

นักศึกษาสวนใหญไมมีความรูความเขาใจในภารกิจของหนวยงานดังกลาว จึงจําเปนตองเสริมความรูใหกับนักศึกษาที่จะ
สําเร็จการศึกษาเพ่ือสรางโอกาสในการทํางาน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและเขาใจเก่ียวกับระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น 
2. เพ่ือใหนักศึกษาที่จะจบการศึกษามีความพรอมสําหรับการสมัครทํางานในองคกรของรัฐ 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาการพัฒนาชุมชน ชั้นปที่ 4 25 คน 

 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. นักศึกษาเอกการพัฒนาชุมชนชั้นปที่ 4 มีความรู ความเขาใจเรื่องระเบียบขาราชการสวนทองถิ่นทุก
คน 

2.2. นักศึกษาเอกการพัฒนาชุมชนชั้นปที่ 4 สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการประกอบ
อาชีพไดทุกคน 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักศึกษาเอกการพัฒนาชุมชนชั้นปที่ 4 มีความรู ความเขาใจเรื่องระเบียบขาราชการสวนทองถิ่นตามที่

หลักสตูรกําหนด 
3.2. นักศึกษาเอกการพัฒนาชุมชนชั้นปที่ 4 สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ

ไดตามที่หลักสตูรกําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 ติดตอวิทยากร             
2 ติดตอสถานที ่             
3 จัดอบรมความรูเก่ียวกับระเบียบขาราชการและองคกรของ

รัฐ 
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แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดอบรมความรู เ ก่ียว กับระเบียบ
ขาราชการและองคกรของรัฐ 

2 วัน 2  

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดอบรมความรูเก่ียวกับระเบียบขาราชการ

และองคกรของรัฐ 
15,600 15,600  

 รวม 15,600 15,600  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. จัดอบรมความรูเก่ียวกับระเบียบ
ขาราชการและองคกรของรัฐ 

       

1.1 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 16 ชั่วโมงๆละ 300 บาท 9,600 
1.2 วัสดุ        

 -คาเอกสารประกอบการอบรม       6,000 
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ        
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   15,600 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1.1. นักศึกษาเอกการพัฒนาชุมชนชั้นปที่ 4 มีความรู ความเขาใจเรื่องระเบียบขาราชการสวนทองถิ่นตามที่
หลักสตูรกําหนด 

1.2. นักศึกษาเอกการพัฒนาชุมชนชั้นปที่ 4 สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ
ไดตามที่หลักสตูรกําหนด 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาเอกการพัฒนาชุมชนชั้นปที่ 4 มีความรู ความเขาใจเรื่องระเบียบขาราชการสวน

ทองถิ่น 
1.2. จํานวนนักศึกษาเอกการพัฒนาชุมชนชั้นปที่ 4 สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการประกอบ

อาชีพได 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียน

การสอน 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

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

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

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี  
 

2.11 โครงการพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 175,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  : ผศ.วิชชุกร   นาคธน 
  

หลักการและเหตุผล 
การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จะสามารถปฏิบัติภารกิจ

จนบรรลุวัตถุประสงคดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรทุกฝายในมหาวิทยาลัยจะตองมีความรู ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบเปนอยางดีและจะตองมีการพัฒนาตนเองอยูตลอกเวลา 
 การพัฒนาบุคลากรไมเพียงแตจะชวยเพ่ิมพูนความรู วิสัยทัศน ทักษะขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหแก
บุคลากรเทานั้น หากแตยังชวยพัฒนาเจตคติตอวิชาชีพตลอดจนขวัญและกําลังใจตอบุคลากรดวยในการดําเนินงานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงจําเปนจะตองพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนใหมีความเขมแข็ง และเพ่ือใหกาวทันความกาวหนาในวิทยาการแขนงตางๆ ที่เก่ียวของกับหนาที่
ความรับผิดชอบเพื่อใหรองรับการพัฒนาภารกิจทุกดานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือนําความรูมาพัฒนาการเรียนการสอน 
2. เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เขารวมการประชุม อบรม 

สัมมนา และศึกษาดูงานการวจิยั ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการ
พัฒนาหลักสูตร 

70 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เขารวมการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดงูานการ

วิจัย ดานการจดัการเรยีนการสอน ดานการพฒันาหลักสูตร 
2.2. มีบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เขารวมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน

ตามเวลาที่กําหนด 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
            

 -ดานการวิจยั             
 -ดานการจัดการเรียนการสอน             
 -ดานการพัฒนาหลักสตูร             
2 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

70 คน 5 30 30 5

 ดานการวจิัย   
 ดานการจดัการเรียนการสอน   
 ดานการพัฒนาหลักสตูร   
2 สรุปและรายงานผลการดําเนิน

โครงการ 
1 ครั้ง  1

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
175,000 12,500 75,000 75,000 12,500

 -ดานการวิจยั  
 -ดานการจัดการเรียนการสอน  
 -ดานการพัฒนาหลักสตูร  
2 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ  
 รวม 175,000 12,500 75,000 75,000 12,500

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. การพัฒนาบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

       

1.1 คาใชสอย        
 -คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาท่ีพัก 

คาลงทะเบียน 
70 คนๆละ   2,500 บาท 175,000 

 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ       
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน    175,000 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับความรู  ความเขาใจ ดานการวิจยั ดานการจัดการเรยีน
การสอน และดานการพัฒนาหลักสูตรมากขึ้น 

2. บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สามารถนําความรูทางวิชาการไปประยุกตรใชในการปฏิบัติงาน
และในชีวติประจําวันไดอยางมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล 
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การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนบุคลากรที่เขารับการประชุม  อบรม  สมัมนาและศึกษาดูงาน 
1.2. จํานวนบุคลากรมีความพรอมและความสะดวกในการไปประชมุ อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน โดยมี

คาเบี้ยเลี้ยง  คาที่พัก  คาลงทะเบียน  เพ่ือใชในการไปประชมุ อบรม  สัมมนา และศึกษาดงูาน 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลบุคลากรมีความพรอมและความสะดวกในการไปประชุม 

อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน โดยมีคาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก คาลงทะเบียน ฯลฯ เพ่ือใชในการไปประชุม อบรม สัมมนา และ 
ดูงาน 
 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี  

3. งานจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
3.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร 8 สาขาและจัดหาครุภัณฑ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:   207,040 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  : รศ.ลํายอง  ปล่ังกลาง 
  

หลักการและเหตุผล 
จากสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศที่ผ านมา   ทําใหสถานประกอบการหลายแหง   

ตองปดกิจการเพราะประสบปญหาขาดทุน  และอีกหลายแหงขาดสภาพคลองทางการเงินจําเปนตองลดตนทุนการผลิต  
การเลิกจางจึงเปนวิธีการลดตนทุนการผลิตอยางหนึ่ง  จากภาวะวิกฤตดังกลาวไดสงผลกระทบตอการจางงานอยางเห็น
ไดชัดตั้งแตป 2541 เปนตนมา  ถึงแมวาสถานการณการวางงานในปจจุบันจะเริ่มดีข้ึน  ดังผลการสํารวจภาวะการทํางาน
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับ  ปวช.ข้ึนไป  ตั้งแตป 2539 – 2547  ของกรมการจัดหางานพบวา  สัดสวนของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ มีงานทําลดลงอยางตอเน่ืองเม่ือพิจารณาระดับการศึกษาของผูวางงานพบวาผูสําเร็จการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาประมาณมีงานทําจํานวน 4.68 ลานคน (รอยละ 13.14) เม่ือเทียบกับจํานวนประชากรทั้งหมดซึ่งก็
ยังคงถือวามีสัดสวนของผูวางงานสูงอยูน่ันเอง  ดังนั้นผูที่จะไดรับการคัดเลือกจึงตองเปนผูที่มีความพรอมในทุก ๆ ดาน  
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สถานบันอุดมศึกษาซึ่งเปนแหลงผลิตบัณฑิตจึงควรเรงหามาตรการสงเสริมใหบัณฑิตมีความพรอม  ทางดานวชิาการและ
วุฒิภาวะเพื่อใหเปนที่ยอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากที่สุด   

คณะวิทยาการจัดการ  ซึ่งประกอบดวย 8 สาขาวิชา  ไดแก การตลาด  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย  การจัดการ  การบัญชี  สารสนเทศทางธุรกิจ  คอมพิวเตอรธุรกิจ และอุตสาหกรรมทองเที่ยว  จึงไดจัด
กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเปนการเพิ่มความรู  ทักษะ  ประสบการณ  รวมถึงอํานวยความสะดวกในดานวัสดุอุปกรณการเรียนการ
สอนใหแกอาจารย  และนักศึกษา  ทั้งทางตรงและทางออม  โดยจัดโครงการศึกษาดูงาน  จัดซื้อวัสดุอุปกรณการเรียน
การสอน  งานเผยแพรประชาสัมพันธ  อบรม  สัมมนา  ดูงานนอกสถานที่  และจัดซื้อครุภัณฑ  

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือเปนการสรางคุณธรรม  จรยิธรรม  และความสามคัคใีหกับนักศึกษาทั้ง 8 สาขาวชิา 
2. เพ่ือใหนักศึกษาไดรับประสบการณจริงจากการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
3. เพ่ือจัดซื้อวัสดอุุปกรณการเรียนการสอน 
4. เพ่ือเปนการพัฒนานักศึกษาในหลักสตูรใหมีคุณภาพและมปีระสทิธิภาพมากขึ้น 
5. เพ่ือจัดซื้อครภุณัฑจํานวน 2 รายการ ของสาขาวิชาการจัดการ 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดซื้อวสัดุเพ่ือใชในการจัดทําเอกสารและเตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพ 8 หลักสตูร 
1.2 คาตอบแทนวทิยากร คาวัสดุ และคาใชสอย 8 หลักสตูร 
1.3 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักศึกษามีความรู ความเขาใจ และทักษะเพ่ิมมากขึ้น และสามารถนาํความรูไปประยุกตใชในการ

ประกอบอาชีพไดอยางมีประสทิธิภาพ 
2.2. นักศึกษาทั้ง 8 สาขา มีวสัดุเพ่ือใชในการเรียนการสอนอยางตอเนื่องตลอดทั้งป 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. คณะวิทยาการจัดการ มีการดาํเนินการจัดการเรียนการสอน และมีกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน

อยางตอเนื่องตลอดทั้งปงบประมาณ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 พัฒนาการเรยีนการสอนและการบรหิารหลักสูตร 8 

สาขาและจัดหาครุภัณฑ 
            

1.1 เผยแพรประชาสัมพันธและการจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเรียน
การสอน สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

            

1.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เนนผูเรียนเปนศูนยกลางศึกษา
ดูงานนอกสถานที่สาํหรับนักการตลาดรุนใหม และจดัซื้อ
วัสดุ สาขาวชิาการตลาด 

            

1.3 จัดซื้อวสัดแุละศึกษาดูงาน สาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว             
1.4 จัดซื้อวสัดุ และศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือสงเสริม

คุณธรรม จรยิธรรม และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
สาขาวชิาทรัพยากรมนุษย 

            

1.5 ศึกษาดูงานและจัดซื้อวสัดุอุปกรณ สาขาวชิาสารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

            

1.6 ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สาขาวชิาคอมพิวเตอร 

            

1.7 พัฒนาการเรยีนการสอนและการบริหารหลักสตูรบัญชี 
สาขาการบญัช ี

            

1.8 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ศึกษา
ดูงานนอกสถานที่สาํหรับนักศกึษาการจัดการ จัดซื้อวสัดุ
และครุภัณฑ สาขาวิชาการจัดการ 
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แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน หนวยนับ
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 เผยแพรประชาสัมพันธและการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณการเรียนการสอน (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

1 คร้ัง - 1 - - 

2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา  เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง  ศึกษาดูงานนอกสถานที่
สําหรับนักการตลาดรุนใหม  และจัดซ้ือ
วัสดุ (สาขาวิชาการตลาด) 

3 คร้ัง - 2 1 - 

3 จัดซ้ือวัสดุและศึกษาดูงาน (สาขาวิชา
อุตสาหกรรมทองเท่ียว) 

2 คร้ัง - 1 1 - 

4 จัดซ้ือวัสดุ  การศึกษาดูงานนอกสถานที่
เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา (สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย)  

8 คร้ัง 2 2 2 2 

5 ศึกษาดูงานและจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ 
(สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ) 

2 คร้ัง - 1 1 - 

6 ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือสงเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม  และพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

8 คร้ัง 2 2 2 2 

7 พัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตรการบัญชี  (สาขาวิชาการบัญชี) 

3 คร้ัง - 1 1 1 

8 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา  เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง  ศึกษาดูงานนอกสถานที่
สําหรับนักศึกษาการจัดการ  จัดซ้ือวัสดุ
และครุภัณฑ  (สาขาวิชาการจัดการ) 

3 คร้ัง - 1 1 1 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 เผยแพรประชาสัมพันธและการจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณการเรียนการสอน (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

9,104   - 9,104 - - 

2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา  เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง  ศึกษาดูงานนอกสถานทีส่ําหรับ
นักการตลาดรุนใหม  และจัดซือ้วัสดุ  
(สาขาวชิาการตลาด)  

18,176 - 12,000 6,176 - 

3 จัดซื้อวสัดแุละศึกษาดูงาน (สาขาวิชา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

12,992 - 6,496 6,496 - 

4 จัดซื้อวสัดุ  การศึกษาดูงานนอก  สถานที่
เพ่ือสงเสริมคณุธรรม  จริยธรรม  และ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา (สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย)  

18,176 4,544 4,544 4,544 4,544 

5 ศึกษาดูงานและจัดซื้อวสัดุ อุปกรณ
(สาขาวชิาสารสนเทศทางธรุกิจ) 

9,104 - 4,552 4,552 - 

6 ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือสงเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม   และพัฒนา คุณภาพ
นักศึกษา(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

46,688 11,672 11,672 11,672 11,672 

7 พัฒนาการเรยีนการสอนและการบริหาร
หลักสตูรการบญัชี (สาขาวชิาการบัญช)ี 

50,000 - 16,000 16,000 18,000 

8 พัฒนาศึกภาพนักศึกษาเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง ศึกษาดูงานนอกสถานทีส่ําหรับ
นักศึกษาการจดัการ จดัซื้อวสัดุและ
ครุภัณฑ (สาขาวิชาการจัดการ) 

42,800 - 2,700 34,000 2,700 

 รวม 207,040 16,216 67,068 86,840 36,916 
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. จัดเผยแพรประชาสัมพันธ การ
จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

    9,104 

 คาวัสดุ               
 -  จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ 1 คร้ังละ 560 แผนละ  10 บาท 5,600 

  -  จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน 1 คร้ังละ 20 รายการ 125 บาท 2,500 
 -  คาวัสดุน้ํามัน 1 คร่ังละ 1 คร้ัง 1004 บาท 1,004 
2. 
 
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เนน
ผูเรียน 
สถานที่สําหรับนักการตลาดรุน
ใหมและจัดซื้อวัสดุ สาขาวิชา
การตลาด 

    21,176 

 คาตอบแทน                   
    - คาวิทยากร 1 คนละ 4 ชั่วโมงละ 600 บาท 9,600 
 คาใชสอย                   
    - คาอาหาร 10 คนละ 150 2 คร้ัง 3,000 บาท 3,000 
    - คาเสื่อมการใชรถบัส  1 คร้ังละ   1  คัน  1,500 บาท 1,500 
    - คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถบัส  1 คร้ังละ   1 คร้ัง 2,500 บาท 2,500 
 คาวัสดุ                   
    - คาวัสดุการเรียนการสอน  1 คร้ังละ 10  บาท   2,076 บาท 2,076 
    - คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถบัส  1 คร้ังละ 2500 1 คร้ัง 2,500 บาท 2,500 

3. 
 
จัดซื้อวัสดุและศึกษาดูงาน 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

         13,492  

 คาใชสอย                   
    - คาเสื่อมการใชรถบัส  1 คร้ังละ   2  คัน 1,500 บาท 3,500 
    - คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถบัส  1 คร้ังละ   1 คร้ัง 7,000 บาท 7,000 
 คาวัสดุ                   
    - คาวัสดุการเรียนการสอน  1 คร้ังละ 10  บาท   2,076 บาท 2,992 

4. 
 
จัดซื้อวัสดุและศึกษาดูงาน ดูงาน
นอกสถานที่เพื่อสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา สาขาวิชาบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

         18,176  

 คาตอบแทน                   
    - คาวิทยากร  1 คนละ 12 ชั่วโมงละ 600  บาท 7,200 
 คาใชสอย                   
    - คาเชารถ             1 คร้ังละ 1  คัน     8000 บาท  8,000 
    - คาทางดวน              1 คร้ังละ 2 เท่ียว    500 บาท 1,000 
    - คาน้ํามันเชื้อเพลิง       1 คร้ังละ 1  คัน   1000  บาท 1,000 
 คาวัสดุ         
    - ซ้ือวัสดุ 1 คร้ัง 1 รายการ 976 บาท 976 

5 
 
ศึกษาดูงานและจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ สาขาวชิาสารสนเทศทาง
ธุรกิจ 

           9,104  

 คาใชสอย                   
    - คาเชารถ             1 คร้ังละ 1  คัน     7000 บาท 7,000 
 คาวัสดุ         
    - ซ้ือวัสดุ 1 คร้ัง 1 รายการ 2104 บาท 2,104 

6 ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

           46,688  

 คาตอบแทน                   
    - คาวิทยากร  5 คนละ 5 ชั่วโมงละ 600  บาท 15,000 
 คาใชสอย                   
    - คาท่ีพักเหมาจาย        1 คร้ังละ 1  คืน    10000 บาท 10,000 
    - คาน้ํามันเชื้อเพลิง        1 คร้ังละ 1   คัน 10000 บาท 10,000 
    - คาทางดวน           1 คร้ังละ 1 คัน 1000  บาท 1,000 
 คาวัสดุ         
    - ซ้ือวัสดุ 1 คร้ัง 20 รายการ 10688 บาท 10,688 
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

7 พัฒนาการเรียนการสอนและการ
บริหารหลักสูตรการบัญชี 
สาขาวิชาการบญัช ี

           50,000 

 คาตอบแทน                  
    - คาวิทยากร  3 คน 8 ชั่วโมงละ 600  บาท 14,400 
    - คาตอบแทนผูคุมสอบ         1 คร้ังละ 1  คน     5000 บาท  5,000 
    - คาเงินรางวัลการแขงขัน  3 คร้ังละ 1   คัน  4000 บาท 4,000 
 คาใชสอย                       
    - คาอาหารวางและเครื่องด่ิม 1 คร้ังละ 64 คน 25 บาท 1,600 
    - คาวิเคราะหและประมวลผล 1 คร้ังละ 1 งาน 1000 บาท 1,000 
    - คาเชารถ              1 คร้ังละ 2 คัน 5000 บาท 10,000 
    - คาท่ีพักเหมาจาย                    1 คร้ังละ 1 งาน 6000 บาท 6,000 
    - คาเบ้ียเล้ียง 1 คร้ังละ 3000 บาท 3000 บาท 3,000 
 คาวัสดุ        
    - คาวัสดุสํานักงาน 2 คร้ังละ - - 2500 บาท 5,000 

8 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ศึกษาดูงาน
นอกสถานทีสําหรับนักศึกษาการ
จัดการ จัดซื้อวสัดุและครุภัณฑ 
สาขาวิชาการจดัการ 

           42,800 

 คาวัสดุ                     
    - คาวัสดุการเรียนการสอน  2 คร้ังละ - -       4000 บาท 8,000 
 คาครุภัณฑ        
    - คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 1 คร้ังละ 2 เคร่ือง 17400 บาท 34,800 
 หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ        
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน       207,040 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. เพ่ือพัฒนาบัณฑิตไปสูคุณธรรมและคุณภาพทางวชิาการที่ไดมาตรฐานระดบัสูง 
2. เพ่ือจัดการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการใหกับนกัศึกษาและคณาจารยอยางมมีาตรฐาน 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการในการจดัการเรยีนการสอนและการบรหิารใหเพ่ิมมากขึ้น 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาภาคปกติทั้ง 1,026 คน ไดรับความรู และมีทกัษะเพ่ิมมากยิง่ข้ึน 
1.2. จํานวนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนมีอยางตอเนื่องตลอดทั้งปงบประมาณ 
1.3. จํานวนบุคลากรสายวิชาการไดรับการเพิ่มพูนความรู 8 สาขาวิชา 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. สํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานประจําปของคณะวิทยาการจัดการ 
 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

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

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

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี
  

3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:   117,500 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  : รศ.ลํายอง  ปล่ังกลาง 
  

หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีหนาที่ในการผลิต

บัณฑิตดานบริหารธุรกิจ  โดยมีภารกิจตองปฏิบัติอยางครบถวน  ไดแก  ผลิตบัณฑิต  วิจัย  บริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  การที่จะปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพนั้น  จาํเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ
ผูสอนไดมีความรูอยางเชี่ยวชาญในศาสตรของแตละคน  การพัฒนาอาจารยในรูปแบบตาง ๆ ในปจจุบันควรมีการพัฒนา
ไดโดยเทคโนโลยีปจจุบัน  ไดแก  การพัฒนาอาจารยโดยผานระบบ internet การซ้ือเอกสาร  ตํารา  และอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากการประชุมสัมมนาตามปกติ  นอกจากประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางแลว  ยังเปนการพัฒนาได
อยางสะดวกและรวดเร็ว  และยังเปนการตอบสนองจุดเนนของมหาวิทยาลัยดานการใชเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุน  ใหมีความรูและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 พัฒนาบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุนที่สังกัดคณะวทิยาการจดัการ 61 คน 
1.2 พัฒนาบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุน ไดเดินทางไปราชการ 

ประชุม อบรม สัมมนา ความรูใหม ๆ อยางตอเนื่อง 
61 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. บุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุน สังกัดคณะวทิยาการจัดการไดรับการพัฒนา เพ่ือทําภารกิจ

ของคณะอยางมีประสิทธิภาพ 
2.2. บุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุน มีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจทุกดานของคณะวทิยาการ

จัดการ เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
3.  เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. บุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุนไดรับการฝกอบรม สมัมนา ศึกษา ดงูาน อยางตอเนื่อง ตลอด
ปงบประมาณ  
                      

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เดินทางไปราชการ ฝกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน 

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 พัฒนาบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ 

             

1.1 พัฒนาบุคลากรสายสอนและสาย 61 คน 20 20 15 6
 สนับสนุน ในการเดินทางไปราชการ 
ฝกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน 

  

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พัฒนาบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ   117,500 29,375 29,375 29,375 29,375 

1.1 - พัฒนาบคุลากรทั้งสายสอนและสาย
สนับสนุน 117,500 29,375 29,375 29,375 29,375 

   รวม 117,500 29,375 29,375 29,375 29,375 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 พัฒนาบุคลากรสายสอนและสาย
สนับสนุน 

       

 คาตอบแทน        
 - คาลงเบียน 61 คน - - 47500 บาท 47,500  
 - คาพาหนะ คาน้ํามัน คาเบ้ียเล้ียง 

คาท่ีพัก ในการเดินทางไปราชการ 
61 คน - - 70000 บาท 70,000 

 หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ    
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   117,500 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. บุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ทั้งสายสอนและสายสนับสนุน ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความรู
ความสามารถ ความเชยีวชาญในศาสตรของแตละคนเพิ่มมากยิ่งข้ึน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. บุคลากรสายสอน มีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของแตละคนเพิ่มมากขึ้น สามารถถายทอดและ

พัฒนาในการจดัการเรยีนการสอน ใหนักศึกษาภาคปกติทั้ง 1,026 คน ไดรับความรู และมีทักษะเพ่ิมมากยิ่งข้ึน   
1.2. มีการจัดกิจกรรมที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนมีอยางตอเนื่องตลอดทั้งปงบประมาณ 
1.3. จํานวนบุคลากรสายวิชาการไดรับการเพิ่มพูนความรู 8 สาขาวิชา 
1.4. บุคลากรสายสนับสนุน มีศักยภาพในการปฏบัิติงานภารกิจสนับสนุนเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

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

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

การสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักเรียน 
3.5. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง 
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การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี  
 

3.3 งานจัดซื้อวัสดุฝกปฏิบัติและโครงการเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:   193,540 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  : รศ.ลํายอง  ปล่ังกลาง 
  

หลักการและเหตุผล 
ในปงบประมาณ 2553  คณะวิทยาการจัดการมีภารกิจในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ  

จํานวน 8 สาขาวิชา  และในแตละหลักสูตรมีรายวิชาฝกปฏิบัติซึ่งจําเปนตองใชวัสดุในแตละรายวิชาฝกปฏิบัติ  เพ่ือให
การเรียนสัมฤทธ์ิผลอยางเต็มที่และมีคุณภาพเพียงพอ  นอกจากนั้นแตละสาขาวิชายังมีรายวิชาเตรียมและฝก
ประสบการณวิชาชีพที่นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการตองลงเรียนในรายวิชาดังกลาว  ซึ่งเปนรายวิชาที่นักศึกษาตอง
ไดรับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาชีพ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและความสามารถเพื่อนําไปใชประกอบอาชีพ
ของตนในอนาคต 

ดังน้ันการที่จะดําเนินการใหมีประสิทธิภาพและไดคุณภาพ  ตองมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ  เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจและประสบการณ  เพ่ือจะไดนําไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองไดทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  คณะวิทยาการจัดการจึงตองจัดหาวัสดุอุปกรณรวมทั้งสื่อตาง ๆ 
มาสนับสนุนและใชในการจัดการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีวัสดุและอุปกรณเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอน  ฝก

ปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา 
2. เพ่ือจัดการศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ สําหรับนักศึกษาภาคปกติของคณะฯ ใหมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 
4. เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพ  และไดรับประสบการณตรงจากสถานประกอบการและ

หนวยงานตาง ๆ  
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เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาภาคปกติทีส่ําเร็จการศึกษาทั้ง 8 สาขาวิชา 8 สาขาวชิา 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. คณะวิทยาการจัดการมแีผนงบประมาณรายจายการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ (งบ บกศ.

ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2553) 
2.2. นักศึกษาภาคปกติของคณะวิทยาการจดัการ ทั้ง 8 สาขาวิชา มีวัสดุและอุปกรณเพียงพอสาํหรับการ

เรียนการสอนรายวิชาฝกปฏิบัติ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรยีนการสอน และมีกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมการเรยีนการสอน 
อยางตอเนื่องตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2553 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 โครงการจัดซือ้วัสดฝุกปฏิบตัิและเตรียมฝก

ประสบการณวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ  
            

1.1 - จัดซื้อวสัดุฝกปฏิบัติในรายวชิาปฏิบัต ิ             
1.2 - จัดซื้อวสัดุ และคาตอบแทนวิทยากรในเตรยีมฝก

ประสบการณวชิาชีพ 
            

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดซ้ือวัสดุฝกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติ 2 เทอม 1 - 1 - 
2 คาวัสดุและคาใชสอยในการจัดทําเอกสาร 2 เทอม 1 - 1 - 
 และจัดเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพ   

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดซ้ือวัสดุฝกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติ 70,000 35,000 - 35,000 - 
2 คาวัสดุและคาใชสอยในการจัดทําเอกสารและ 123,540 61,770 - 61,770 - 
 จัดเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพ      
 รวม 193,540 96,770 - 96,770 - 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. จัดซ้ือวัสดุฝกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติ        
 คาวัสดุ           
 - คาวัสดุฝกปฏิบัติ 8  สาขาวิชา - - 70000 บาท 70,000  

2. จัดซอวัสดุและคาตอบแทนวิทยากร
ในการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

            

 คาตอบแทน     
  - คาวิทยากร สาขาวิชา  43540 บาท 43,540
 คาวัสดุ     
 - คาวัสดุฝกปฏิบัติ  - 80,000 บาท 80,000
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ     
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  193,540 
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ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. คณะวิทยาการจัดการ สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักศกึษาทั้ง 8 สาขา ไดอยางมีคณุภาพ 
2. นักศึกษาคณะวทิยาการจดัการ ทั้ง 8 สาขาวิชา มีการพัฒนาศักยภาพและทกัษะในวิชาชีพ 
3. นักศึกษาคณะวทิยาการจดัการ ทัง 8 สาขาไดรับการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และประสบการณทาง

วิชาชีพในแตละสาขาอยางเพียงพอ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. นักศึกษาคณะวทิยาการจดัการ ไดฝกประสบการณวิชาชีพตามเกณฑ 
1.2. นักศึกษาคณะวทิยาการจดัการ  ไดฝกประสบการณวิชาชีพตามสาขาวชิาที่เรียน 
1.3. นักศึกษาคณะวทิยาการจดัการทั้ง 8 สาขา มีวสัดฝุกปฏิบัติตอเนื่องตลอดทัง้ป 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถาม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียน

การสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักเรียน 
3.5. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง ผูประกอบการ  

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี  
 

3.4 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน/ซอมแซมครุภัณฑ/จายสาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:   344,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  : รศ.ลํายอง  ปล่ังกลาง 
  

หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ  รวมทั้งการบริหารจัดการคณะวิทยาการ

จัดการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพนั้น  จําเปนตองใชวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ  และ
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การบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน  ทั้งดานงานจัดการเรียนการสอน  งานวิจัย  งานบริการ
วิชาการ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ  และของ
มหาวิทยาลัย  ปงบประมาณ พ.ศ.2553  จากภารกิจดังกลาว  คณะฯ จึงจําเปนตองจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ และ
ซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑทางการศึกษาและครุภัณฑสํานักงานที่เปนบริการสวนกลางของคณะ  รวมทั้งครุภัณฑของ
สํานักงานสาขาทั้ง 8 สาขาวิชา  รวมทั้งคาใชจายดานการบริหารจัดการตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการและบริการทาง
การศึกษาตามภารกิจดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะวิทยาการจัดการมีภารกิจในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาทั้งนักศึกษาภาคปกติ  และภาคสมทบ  
โดยแบงโครงสรางในการบริหารจัดการเปนสาขาวิชา  จํานวน 8 สาขาวิชา  คือสาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย  สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  โดยมีสํานักงานคณบดีเปน
ศูนยกลางในการอํานวยความสะดวกแกสาขาทุกสาขา  ตามภารกิจดังกลาว  อีกทั้งยังมีหนาที่ในการใหบริการแก
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  ใหบริการแกนักศึกษาและผูที่มาติดตอราชการกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  ซึ่งในการดําเนินการตามภารกิจสนับสนุนวิชาการดังกลาว  สํานักงานคณบดีมีความจําเปนจะตองใหบริการ
ดานติดตอสื่อสารกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยการใชโทรศัพท  โทรสารตาง ๆ จึงตองมี
คาใชจายเก่ียวกับโทรศัพท  โทรสาร  เพ่ือใหสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหสํานักงานคณบดีมี
ศักยภาพในการใหบริการไดอยางเต็มที่และอยางตอเนื่องตลอดทั้งปงบประมาณ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหคณะวทิยาการจดัการดาํเนินงานตามภารกิจไดอยางครบถวนและเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 
2. เพ่ือซื้อวัสดสุํานักงานและวสัดุการศึกษา 
3. เพ่ือซอมบํารุงครุภัณฑสํานักงานและใชจายดานบริหารจดัการของคณะฯ 
4. เพ่ือจายคาโทรศัพทและโทรสาร  จํานวน 1 เลขหมายตลอดทั้งป 
5. เพ่ือใหบริการแกบุคลากรภายในคณะจํานวน 8 สาขาวชิาใหไดรับความสะดวกและมีความพรอมในการ

พัฒนาการเรยีนการสอน 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดซื้อวสัดสุํานกังาน  และวสัดุการเรยีนการสอน 8 สาขาวชิา 
1.2 อํานวยความสะดวกใหบุคลากรทีส่ังกัดคณะวทิยาการจดัการ 8 สาขาวชิา 
1.3 ซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางตอเน่ือง

ตลอดป 
8 สาขาวชิา 

1.4 มีการจายคาโทรศัพท  โทรสาร  12 เดือน 
1.5 บุคลากรภายในคณะฯ ไดรับความสะดวกและมีความพรอมในการปฏิบัติงาน

ดานพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่ 
8 สาขาวชิา 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. บุคลากรและนักศึกษาที่สังกัดคณะวิทยาการจัดการมีความสะดวกและคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
2.2. คณะวิทยาการจัดการ มึความสามารถในการใหบริการดานการติดตอสื่อสารทั้งหนวยงานภายในและ

หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.3. บุคลากรที่สังกัดคณะวิทยาการจัดการมีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร 
2.4. มีวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องตลอดทั้งป 
2.5. มีการซอมแซมบํารุงครุภัณฑใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.6. บุคลากรที่สังกัดคณะวิทยาการจัดการสามารถปฏิบัติงานไดดวยความสะดวก 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. จัดซื้อ  จัดจาง  และเบิกจายภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 
3.2. มีวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานของคณะตอเนื่องตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2553 
3.3. มีครุภัณฑที่ซอมแซมบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตอเนื่องตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2553 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดซื้อวสัดสุํานกังาน              
2 ซอมแซมครภุณัฑของสํานักงานคณบดี และของสาขาทั้ง 

8 สาขา 
            

3 จายคาสาธารณปูโภค             
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แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 12 คร้ัง 2 4 4 2 
2 ซอมแซมครุภัณฑของสํานักงานคณบดี

และของสาขาทั้ง 8 สาขาวิชา 
12 คร้ัง 2 4 4 2 

3 จายคาสาธารณูปโภค 12 คร้ัง 3 3 3 3 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน  170,000 28,400 56,600 56,600 28,400 
2 ซอมแซมครุภัณฑของสํานักงานคณบดี และ

ของสาขาทั้ง 8 สาขาวิชา 150,000 25,000 50,000 50,000 25,000 

3 จายคาสาธารณูปโภค 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
 รวม 344,000 59,400 112,600 112,600 59,400 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน        
 คาวัสดุ        
 - คาวัสดุสํานักงาน 12 คร้ังละ - - 170000 บาท 170,000 

2. ซอมแซมครุภัณฑ        
 คาใชสอย     
 -คาซอมครุภัณฑสํานักงาน 12 คร้ังละ  150000 บาท 150,000 

3. จายคาสาธารณูปโภค     
 คาสาธารณูปโภค     
 - จายคาโทรศัพท คาโทรสาร คร้ังละ - 24000 บาท 24,000  
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ       
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  344,000 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. บุคลากรคณะวทิยาการจดัการ มีวัสดุอุปกรณสํานักงานใชในการเรียนการสอนและการปฏบัิติงานตามภารกิจ
อยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรคณะวทิยาการจดัการ มีครุภัณฑที่มีสภาพใชงานไดอยางมีประสทิธิภาพ 
3. นักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคสมทบสังกัดคณะวิทยาการจดัการ ไดรับการบริการและการอํานวยความ

สะดวกในการเรยีนการสอน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. บุคลากรทีส่ังกัดคณะวทิยาการจัดการ จํานวน 61 ราย มีวสัดุอุปกรณใชในการสนับสนุนการ 

ปฏิบัติหนาที่อยางเพียงพอ 
1.1. บุคลากรทีส่ังกัดคณะวทิยาการจัดการ มีครุภณัฑทีมีสภาพใชงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
1.2. นักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคสมทบ สังกัดคณะวิทยาการจดัการไดรับการบริการอยางมี

ประสทิธิภาพ 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การรายงานการเบิกจายงบประมาณประจําป 
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การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี  
 

3.5 งานบริหารจัดการการเรียนการสอน(จางวิทยากรเสริมรายวิชา) 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:   145,040 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  : รศ.ลํายอง  ปล่ังกลาง 
  

หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีหนาที่ในการผลิต

บัณฑิตดานบริหารธุรกิจ  มีภารกิจตองปฏิบัติอยางครบถวน  ไดแก  ผลิตบัณฑิต  วิจัย  บริการวิชาการ  และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  อีกประการหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมน้ัน
จําเปนตองใหนักศึกษาไดเรียนรูกับวิทยากรและอาจารยพิเศษผูทรงคุณวุฒิดวย 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหสาขาวชิาไดมีอาจารยพิเศษและวทิยากรผูทรงคุณวุฒ ิ ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา

อยางมีประสทิธิภาพ 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ตอบแทนวิทยาการ และอาจารยพิเศษ 4 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักศึกษาทีส่ังกัดคณะวทิยาการจัดการไดเรยีนรูตามแผนการจัดการศึกษาครบตามหลักสตูร 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักศึกษาที่สังกัดคณะวิทยาการจัดการไดเรียนรูตามแผนการเรียน  ตามหลักสูตร  ตลอดทั้ง 2 ภาค

เรียนปกติ 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 เชิญอาจารยพิเศษ 4 ราย             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 เชิญอาจารยพิเศษ 4 คน 4  4  

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 เชิญอาจารยพิเศษ 4 ราย 145,040 - 72,560 - 72,520 
 รวม 145,040 -  72,520 - 72,520 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 โครงการบริหารจัดการเรียนการสอน(จาง
อาจารยพิเศษเสริมรายวิชา) 

       

 คาตอบแทน        
 - คาตอบแทนอาจารยพิเศษ 4 คน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 2 คน สาขาบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 1 คน และสาขาวชิา
อุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 คน  

4 คนละ 1 สาขาวิชา 145040 บาท 145,040  

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน 145,040 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษาคณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาคอมพิวเตอร สาขาวิชาบรหิารทรัพยากรมนุษย สาขาวิชา 
อุตสาหกรรมทองเที่ยว ภาคปกติ ไดเรียนรูกับอาจารยพิเศษผูทรงคุณวฒุจิากภายนอกทีมี่ความเชยีวชาญ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. นักศึกษาคณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาคอมพิวเตอร สาขาวิชาบรหิารทรัพยากรมนุษย และสาขา

อุตสาหกรรมการทองเทีย่ว ภาคปกติ ไดเรยีนรูตามแผนการจดัการเรยีนการสอนครบตามหลักสูตร 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

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

การสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักเรียน 
3.5. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 



83 
 

 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี

3.6 งานจัดหาครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:   180,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  : รศ.ลํายอง  ปล่ังกลาง 
  

หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ  รวมทั้งการบริหารจัดการคณะวิทยาการ

จัดการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพนั้น  จําเปนตองใชครุภัณฑทางการศึกษาตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงาน
วิชาการ  และการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน  ทั้งดานงานจัดการเรียนการสอน  งานวิจัย  
งานบริการวิชาการ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจดัการ  
และของมหาวิทยาลัย  ปงบประมาณ พ.ศ.2553  จากภารกิจดังกลาว  คณะฯ จึงจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑทางการศึกษา
ตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการและบริการทางการศึกษาตามภารกิจดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือซื้อครุภัณฑจํานวน 3 รายการ คือเครื่องถายเอกสาร  ชุดเลคเชอรในหองสอน  และคอมพิวเตอร

ตั้งโตะ 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีการจัดซื้อครุภัณฑจํานวน คือเครื่องถายเอกสาร  ชุดเลกเชอรในหองสอน  

และคอมพิวเตอรตั้งโตะ 
3 รายการ 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. คณะวิทยาการจัดการสามารถในการใหบริการดานการเรียนการสอน  และการบริการตาง ๆ ไดอยาง

ทั่วถึง  และมีประสิทธิภาพ 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. จัดซื้อ  จัดจาง  และเบิกจายภายในไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ 
3.2. มีครุภัณฑที่ใชงานไดตอเนื่องตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2553 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดซื้อครุภัณฑ 3 รายการ             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

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

1 จัดซ้ือครุภัณฑ 3 รายการ 1 ครั้ง - 3 - -

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซ้ือครุภัณฑ 3 รายการ 180,000 - 180,000 - - 
 รวม 180,000 - 180,000  - - 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 โครงการจัดซ้ือหาครุภัณฑเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน  

       

 คาครุภัณฑ        
 - ครุภัณฑเคร่ืองถายเอกสาร 1 เคร่ืองละ   100000 บาท 100,000 
 - ครุภัณฑชุดเลกเชอร 2 ชุดละ   30000 บาท 60,000 
 - ครุภัณฑคอมพิวเตอรต้ังโตะ 1 เคร่ืองละ  20000 บาท 20,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  180,000 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. บุคลากรทีส่ังกัดคณะวทิยาการจัดการ มีครุภณัฑที่จําเปนในการปฏิบัติงานวชิาการและงานสนับสนุน
วิชาการอยางเพียงพอ และมปีระสทิธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากยิ่งข้ึน 

2. นักศึกษาคณะวทิยาการจดัการทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ไดรับการบริการทางวชิาการและการอํานวย
ความสะดวกในการติดตอ และการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. บุคลากรทีส่ังกัดคณะวทิยาการจัดการ จํานวน 61 ราย ไดรบัการบริการในการจัดทําเอกสารทาง

วิชาการ เอกสารการเรยีนการสอน อยางเพียงพอและมีประสทิธิภาพ 
1.2. นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาการจัดการทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ไดรับการบริการทางวชิาการและ

การอํานวยความสะดวกในการจัดการเรยีนการสอนอยางเพยีงพอ 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

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

การสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักเรียน 
3.5. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง 
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การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี  
 

3.7โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงาน 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:   40,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  : รศ.ลํายอง  ปล่ังกลาง 
  

หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาการจัดการไดกําหนดนโยบายในการพัฒนา  และปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

สํานักงาน  เน่ืองจากบุคลากรเหลานี้เปนสวนหนึ่งในการบริหารจัดการกาเรียนการสอน  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดี  โดยไดกําหนดการดําเนินการเปนระยะ    ทั้งการจัดสัมมนาบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ  ตลอดจน
สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรสํานักงานเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดข้ึน  รวมทั้งหนวยงานภายนอก  
เพ่ือใหบุคลากรสํานักงานไดรับความรู  เสริมสรางประสบการณในการปฏิบัติงาน  โดยมุงหวังใหบุคลากรสํานักงาน
สามารถปรับปรุง  หรือแกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหไดรับผลดียิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรสาํนักงาน จํานวน 20 คน ไดรับการพฒันาโดยการเขารวมประชุม  อบรม  สัมมนา  และ

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 พัฒนาบุคลากรสํานักงาน ในคณะวิทยาการจัดการทั้งหมด   20 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. บุคลากรสายสํานักงาน  สังกัดคณะวิทยาการจัดการไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  เพ่ือการทํา

ภารกิจของคณะฯ อยางมีประสิทธิภาพ 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. บุคลากรสํานักงานไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดปงบประมาณ 2553 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 พัฒนาบุคลากรสํานักงานคณบดี             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 พัฒนาบุคลากรสํานักงานคณบดี 20 คน - 10 7 3 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 พัฒนาบุคลากรสํานักงานคณบดี 40,000 - 20,000 15,000 5,000 
 รวม 40,000  20,000 15,000 5,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงาน 
คณะวิทยาการจัดการ 

       

 คาตอบแทน        
 - คาลงทะเบียน 10 คนละ 1 คร้ังละ 2000 บาท 20,000 
 - คาพาหนะ คาน้ํามัน คาเบ้ียล้ียง 

คาท่ีพัก ในการเดินทางไปราชการ 
10 คนละ 1 คร้ังละ 2000 บาท 20,000 

 หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ     
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   40,000 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสาํนักงานคณบด ีคณะวิทยาการจัดการ ไดไปราชการ ประชมุ อบรม สัมมนา
และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทําใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น สามารถ
แกไขปญหา ปรับปรุงกการปฏบัิติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสาํนักงานคณบด ีคณะวิทยาการจัดการ ไดมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู และ 
มีเครือขายกับบคุลากร ทีส่ังกัดหนวยงานราชการอื่นๆ ที่เขารวมอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานตาง ๆ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 20 คน  ไดรับการพัฒนาตามภาระหนาที่ตามสายงาน 
1.2. บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 20 คน  มีความรู ความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถแกปญหาและ

เสนอแนวทางแกไขในการปฏบัิติงานตามภาระหนาที่ในสายงานไดดียิ่งข้ึน 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. มีการรายงานผลการไปราชการ ประชุม สมัมนา หรืออ่ืน ๆ ตอคณบด ี
3.2. รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ  

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
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2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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. งานบริหารจัดการการศึกษา 
4.1 สํานักงานอธิการบดี 

4.1.1 กองกลาง 

4.1.1.1 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย(ผลผลิตดานสังคมศาสตร) 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร,งบดําเนินงาน,งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:  26,949,860 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานอธิการบดี  :นางสุนทรี  โพธิกุล 
  

หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาทองถิ่น  มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการ  ทําการสอน  วิจัย  ใหบริการวิชาการแกสังคม  
เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  มีหนาที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีหนาที่ใหการสนับสนุนและบริการแกหนวยงานตาง ๆ ใหมหาวิทยาลัย  โดยมี
งานบริหารทั่วไป (สารบรรณ) งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานการประชุม งานหารายได งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ 
และงานประชาสัมพันธ  รวม 8 งาน ทําหนาที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ ตลอดจน
บุคลากรใหเพียงพอเพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและใหบริการกับชุมชน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหการบริหารงานในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนงานของ

หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว 
2. เพ่ือใหประชาสัมพันธงานและภารกิจของมหาวิทยาลัย แกหนวยงานของรัฐและชุมชน 
3. เพ่ือใหมีการดําเนินการระเบียบของราชการที่ถูกตอง 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ลูกจางชั่วคราวชาวตางชาต ิ 1 อัตรา 
1.2 ลูกจางชั่วคราวสายสนับสนุนวชิาการ 146 อัตรา 
1.3 จัดซื้อวสัดุ อุปกรณ และงานจางเหมา 12 เดือน 
1.4 จัดซื้อครุภัณฑเครื่องพิมพระบบอิงคเจ็ท 4 สี 1 เครื่อง 
1.5 ปรับปรุงสิ่งกอสราง 2 งาน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. สํานักงานอธิการบดี กองกลางมีการบริหารงานดานบุคลากร การเงินและงบประมาณไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 
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3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. บริหารงานดานบุคลากร การเงินและงบประมาณภายในระยะเวลา 1 ปงบประมาณ 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 บริการจดัการมหาวิทยาลยั             
 - งบบุคลากร             
 - งบดําเนินงาน             
 - งบรายจายอ่ืน             
2 การจัดซื้อครภุณัฑและปรับปรงุสิ่งกอสราง             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 บริการจดัการมหาวิทยาลยั   
 - งบบุคลากร 12 เดือน 3 3 3 3 
 - งบดําเนินงาน 12 เดือน 3 3 3 3 
 - งบรายจายอ่ืน 12 เดือน 3 3 3 3 
2 การจัดซื้อครภุณัฑและปรับปรงุ

สิ่งกอสราง 
1/2 เครื่อง

/งาน 
3  

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 บริการจดัการมหาวิทยาลยั 25,495,750     

 - งบบุคลากร 11,231,280 2,807,820 2,807,820 2,807,820 2,807,820 

 - งบดําเนินงาน 3,647,130 911,700 911,700 911,700 912,030 

 - คาสาธารณูปโภค 7,352,130 1,838,040 1,838,040 1,838,040 1,838,040 

 - งบรายจายอ่ืน 3,265,210 816,300 816,300 816,300 816,310 

2 การจัดซื้อครภุณัฑและปรับปรงุสิ่งกอสราง 1,454,110  1,454,110   

 รวม 26,949,860 6,373,860 7,827,970 6,373,860 6,374,200 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 

    25,495,750 

 งบบุคลากร     11,231,280
1.1 คาจางชั่วคราว 144 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 893,820 บาท 10,725,840 

 - กองกลาง  (63 อัตรา)        
 - กองนโยบายและแผน (5 อัตรา)        
 - กองบริการการศึกษา ( 5 อัตรา)        
 - กองพัฒนานักศึกษา ( 6 อัตรา)        
 - คณะครุศาสตร (8 อัตรา)        
 - คณะมนุษยศาสตรฯ (9 อัตรา)        
 - คณะวิทยาการจัดการ (7 อัตรา)        
 - สถาบันวิจัยและพัฒนา (2 อัตรา)        
 - สถาบันอยุธยาศึกษา (5 อัตรา)        
 - สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

(34  อัตรา) 
       

1.2 คาจางชั่วคราวชาวตางชาติ                    505,440 
 - คณะครุศาสตร 1 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 10,920 บาท 131,040 
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 - คณะมนุษยศาสตรและสังคมฯ 2 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 15,600 บาท 374,400
 งบดําเนินการ     3,647,130

1.3 คาตอบแทน        1,971,530
 - เงินเพ่ิมการครองชีพของลูกจาง

ชั่วคราวสายสนับสนุนวิชาการ 
(147 อัตรา ,หนวยงานอื่น 80 
อัตรา) 

227 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 101,315 บาท 1,215,780

 - คาเบ้ียประกันสังคม (147 อัตรา) 147 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 47,979.167 บาท 575,750
 - คาวิชาชีพวิศวกร (3 อัตรา) 3 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 15,000 บาท 180,000

1.4 คาใชสอย       120,000
 - คาใชสอยพัฒนาบุคลากร 

(8อัตรา) 
8 คนๆละ 1 คร้ังๆละ 2,500 บาท 20,000

 - เงินคืนคาหนวยกิต       100,000
1.5 คาวัสดุ       1,555,600

 - คาวัสดุรายวิชาเลือกเสรี       21,370
 - คาวัสดุสํานักงาน       1,534,230

1.6 คาสาธารณูปโภค       7,352,130
 - คาไฟฟา       5,852,130
 - คาน้ําประปา       1,200,000 
 - คาโทรศัพท             120,000 
 - คาไปรษณีย             180,000 
 งบรายจายอื่น      3,265,210 

1.7 คาตอบแทน             712,760 
1.8 คาใชสอย          1,500,000 
1.9 คาวัสดุ          1,052,450 
2 กิจกรรมที่ 2  การจัดซื้อครุภัณฑ

และปรับปรุงส่ิงกอสราง 
      1,454,110 

 งบลงทุน       1,454,110 
2.1 คาครุภัณฑ       902,200 

 - เคร่ืองพิมพระบบอิงคเจ็ท 4 สี             790,000 
 - จอ LCD(ประจํากองนโยบายและ

แผน) 
  1 เคร่ือง 13,200 บาท 13,200

 - เคร่ืองถายเอกสารระบบดิจิตอล
(ประจํากองนโยบายและแผน) 

  1 เคร่ือง 99,000 บาท 99,000

2.2 คาสิ่งกอสราง       551,910 
 - ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟาและ

เสาไฟฟา 
            174,310 

 - เปล่ียนเสาไฟฟา       74,500
 - ปรับปรุงหอง 317       66,200
 - ปรับปรุงหมอแปลงไฟฟาท้ัง

มหาวิทยาลัยฯ 
      141,500

 - ปรับปรุงทางเชื่อมระหวาง
หองสมุดและหอเฉลิมพระเกียรติ 

      95,400 

 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ        
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น   26,949,860 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. บุคลากรของมหาวิทยาลยัมีคณุภาพและปฏบัิติงานตามมาตรฐาน 
2. มีทรัพยากรในการบริหารงานที่เหมาะสม 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนบุคลากร 
1.2. จํานวนผูดํารงตาํแหนงทางวิชาการ 
1.3. จํานวนผูดํารงตาํแหนงบรหิาร 
1.4. การบริหารงานที่มีประสทิธิภาพ 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
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3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจ โดยใชแบบสรุปจํานวนบุคลากร และผลการดําเนินงาน 
 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี  

4.1.1.2 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:  696,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: ฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  : รศ.วนิช  สุธารัตน 
  

หลักการและเหตุผล 
เพ่ือพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการเปนวิธีการหนึ่งที่จะเพิ่มศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย

รวมทั้งงานพัฒนาดานการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัยและสงเสริมใหคณาจารยสรางองคความรูใหม จากการทําวิจัย 
เปนการเสริมสรางมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งทางวิชาการเพิ่มข้ึน  
 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานวิชาการดวยการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย  
2. เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปที่ไดดําเนินการ

จริง ณ เวลาปจจุปน ตลอดจนปญญาอุปสรรค วิธีการแกไขปญหาในระหวางการดําเนินงาน 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย 5 ราย 
1.2 ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 5 ราย 
1.3 ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย 5 ราย 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. พัฒนาและสนบัสนุนการทําผลงานทางวิชาการของคณาจารยในมหาวิทยาลัยใหเขาสูตาํแหนงทาง

วิชาการไดมากขึ้น 
2.2. สัดสวนของอาจารยประจําทีด่าํรงตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีผูดาํรงตาํแหนงทางวชิาการภายในระยะเวลา 1 ปงบประมาณเพิ่มข้ึน 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 พัฒนาและสนบัสนุนการทําผลงานทางวิชาการ             
 - ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ             
 - คาวสัดุ+วสัดุนํ้ามันเชื้อเพลิง             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 พัฒนาและสนบัสนุนการทําผลงาน
ทางวชิาการ       

 - ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ 19 ครั้ง 3 5 5 6 
 - คาวสัดุ+วสัดุนํ้ามันเชื้อเพลิง 4 ครั้ง 1 1 1 1 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 พัฒนาและสนบัสนุนการทําผลงานทาง

วิชาการ      

 - ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ 578,100 91,200 152,000 152,000 182,900 
 - คาวสัดุ+วสัดุนํ้ามันเชื้อเพลิง 117,900 29,475 29,475 29,475 29,475 
 รวมทั้งส้ิน 696,000 120,675 181,475 181,475 212,375

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 พัฒนาและสนับสนุนการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

    696,000

1.1 คาตอบแทน       658,300 
 - คาประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ต.   4 คร้ังๆละ 28,100 บาท 112,400 
 - คาประชุมคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิฯ 
  7 คร้ังๆละ 8,100 บาท 56,700 

 - คาประเมินผลงาน ผศ.   5 รายๆละ 15,600 บาท 78,000
 - คาประเมินผลงาน รศ.,ศ   2 รายๆละ 21,000 บาท 42,000
 - คาประเมินผลงานภายใน ผศ.   8 รายๆละ 3,900 บาท 31,200
 - คาประเมินผลงานภายใน รศ.   4 รายๆละ 4,500 บาท 18,000
 - คาตอบแทนทําผลงาน ผศ.   8 รายๆละ 20,000 บาท       160,000
 - คาตอบแทนทําผลงาน รศ.   4 รายๆละ 40,000 บาท       160,000
1.2 คาวัสดุ       37,700

 - คาวัสดุน้ํามัน/คาวัสดุสํานักงาน       37,700
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน    696,000

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. บุคลากรสายวชิาการของมหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนการทาํผลงานทางวิชาการ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนผูดํารงตาํแหนงทางวิชาการ 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
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3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสรุปผูดาํรงตาํแหนงทางวชิาการที่ไดรับการอนุมัติแตงตั้งจากสภา

มหาวทิยาลัย 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี  

4.1.1.3 โครงการพัฒนาระบบสนเทศการประกันคุณภาพ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:  800,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  : นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษา

ระดับปริญญาและเปนนิติบุคคล เพ่ือทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและ
ภาระหนาที่ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น  
ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล  เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี  สรางสํานึกใน
คุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน  และ
เทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม  สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม สอดคลอง
กับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

จากเปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) ไดมุงผลสัมฤทธ์ิเม่ือสิ้นสุด
แผนในป พ.ศ. 2565 คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน  สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย  โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล 
การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา  บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  ความหลากหลาย  และ
เอกภาพเชิงระบบ” ซึ่งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 น้ี ไดคํานึงถึงมิติบูรณาการและองครวมของการพัฒนา
อุดมศึกษาเพ่ือกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategies direction) ประกอบดวยภาพฉายปจจุบันและอนาคต (scenario) 
เปนการวิเคราะหภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเราสงผลกระทบตอมนุษยและโลก ประเทศไทยจนถึง
อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ตองดําเนินงานตามภาระหนาที่ที่
กําหนดไวตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตองดําเนินงานใหบรรลุตามเจตนารมณของกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2  ดังกลาวขางตน  รวมทั้งการดําเนินงานใหเปนไปตามบริบทตาง ๆ  ที่เก่ียวของ  เชน 
ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร จากผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. ปการศึกษา 2548-2549 มหาวิทยาลัยตอง
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือสามารถใชฐานขอมูลตาง ๆ มาประกอบการ
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ตัดสินใจ ฐานขอมูลที่ดีจะนําผลสูการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูองคการแหงการเรียนรูไออยางเปนรูปธรรม เปนตน  จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองมีการพัฒนางานในดานตาง ๆ อยางตอเน่ืองและใหเกิดพัฒนาการใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไป  โดยตองเริ่มจากการมีเปาหมายที่ชัดเจน  มีนโยบายที่สอดคลองกับสภาพการณปจจุบันทา
ทายสูอนาคต  และไมละเลยตอผลงานในอดีตที่ตองคงคุณคาในสิ่งที่ดีไว  และปรับปรุงพัฒนาในสิ่งที่ยังขาดตก
บกพรองใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

ในสวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานสนับสนุนดานแหลงเรียนรู และดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุค
ปจจุบันจําเปนตองมีแหลงการเรียนรูหรือคลังปญญาที่หลากหลายเพื่อเปนการปฎิรูปการศึกษาและสรางสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิต  และเปนการพัฒนาชุมชนทองถิ่น  ซึ่งจําเปนตองจัดทํา  จัดหา  จัดการและบริหารงาน  ทั้งสิ่งตีพิมพ
และไมตีพิมพ  รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส  วัสดุ  ครุภัณฑ  ตางๆ ที่ดีทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ือใชในการบริหารและ
พัฒนางานในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  ใหสอดคลอง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นและใหไดตามความตองการและเปน
มาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือจัดเก็บขอมูลติดตามการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
2. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานการประกันคุณภาพของผูบริหาร 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ระบบสารสนเทศการประกันคณุภาพ 1 ระบบ 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ครอบคลุม ถูกตอง รวดเรว็ ทนัสมัย นาเชื่อถอื และความปลอดภัย ของขอมูล 
2.2. ครอบคลุมการดําเนินงานทุกตัวชี้วดั  

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. ดําเนินงานการประกันคุณภาพไดทันตามกรอบเวลา 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 ระบบสารสนเทศการประกันคณุภาพการศึกษา             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 ระบบสารสนเทศการประกันคณุภาพ 1 ระบบ 1 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 ระบบสารสนเทศการประกันคณุภาพ 800,000 800,000 
 รวม 800,000 800,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 ระบบสารเทศการประกันคุณภาพ   1 ระบบๆละ 800,000 บาท 800,000 
 คุณลักษณะ 

- เปนระบบจัดเก็บรวบรวมขอมูล
ประมวลผลและรายงานผลเพื่อการ
ติดตามการดําเนินงานที่เก่ียวของกับการ
ประกันคุณภาพ สมศ. กพร. และสกอ. 

       

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  800,000
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ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. มหาวทิยาลัยมีระบบสารสนเทศการประกันคณุภาพทีร่องรับระบบการประกนัคุณภาพภายในที่มี
ประสทิธิภาพและเอื้อตอการบริหารและการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตอบสนองตอการ
ประเมินภายในและภายนอก 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. มีระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพที่ตอบสนองการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกที่มี

ประสทิธิภาพในระดับด ี
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี  
 

4.1.1.4 โครงการพัฒนาระบบสนเทศการตัดสินใจ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:  700,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  : นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษา

ระดับปริญญาและเปนนิติบุคคล เพ่ือทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและ
ภาระหนาที่ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น  
ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล  เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี  สรางสํานึกใน
คุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน  และ
เทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม  สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม สอดคลอง
กับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 
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จากเปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) ไดมุงผลสัมฤทธ์ิเม่ือสิ้นสุด
แผนในป พ.ศ. 2565 คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน  สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย  โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล 
การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา  บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  ความหลากหลาย  และ
เอกภาพเชิงระบบ” ซึ่งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 น้ี ไดคํานึงถึงมิติบูรณาการและองครวมของการพัฒนา
อุดมศึกษาเพ่ือกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategies direction) ประกอบดวยภาพฉายปจจุบันและอนาคต (scenario) 
เปนการวิเคราะหภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเราสงผลกระทบตอมนุษยและโลก ประเทศไทยจนถึง
อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ตองดําเนินงานตามภาระหนาที่ที่
กําหนดไวตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตองดําเนินงานใหบรรลุตามเจตนารมณของกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2  ดังกลาวขางตน  รวมทั้งการดําเนินงานใหเปนไปตามบริบทตาง ๆ  ที่เก่ียวของ  เชน 
ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร จากผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. ปการศึกษา 2548-2549 มหาวิทยาลัยตอง
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือสามารถใชฐานขอมูลตาง ๆ มาประกอบการ
ตัดสินใจ ฐานขอมูลที่ดีจะนําผลสูการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูองคการแหงการเรียนรูไออยางเปนรูปธรรม เปนตน  จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองมีการพัฒนางานในดานตาง ๆ อยางตอเน่ืองและใหเกิดพัฒนาการใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไป  โดยตองเริ่มจากการมีเปาหมายที่ชัดเจน  มีนโยบายที่สอดคลองกับสภาพการณปจจุบันทา
ทายสูอนาคต  และไมละเลยตอผลงานในอดีตที่ตองคงคุณคาในสิ่งที่ดีไว  และปรับปรุงพัฒนาในสิ่งที่ยังขาดตก
บกพรองใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

ในสวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานสนับสนุนดานแหลงเรียนรู และดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุค
ปจจุบันจําเปนตองมีแหลงการเรียนรูหรือคลังปญญาที่หลากหลายเพื่อเปนการปฎิรูปการศึกษาและสรางสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิต  และเปนการพัฒนาชุมชนทองถิ่น  ซึ่งจําเปนตองจัดทํา  จัดหา  จัดการและบริหารงาน  ทั้งสิ่งตีพิมพ
และไมตีพิมพ  รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส  วัสดุ  ครุภัณฑ  ตางๆ ที่ดีทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ือใชในการบริหารและ
พัฒนางานในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  ใหสอดคลอง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นและใหไดตามความตองการและเปน
มาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหารจัดการและใหบริการ 
2. เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือสนับสนุนนักศึกษาบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ระบบสารสนเทศการตดัสินใจ 1 ระบบ 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ตัวชี้วดัที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (ก.พ.ร.) หมวด 4  

 -  รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลสนับสนุนยุทธศาสตรอยางนอย 
1ประเด็นยุทธศาสตร 
 - รอยละความพึงพอใจของผูใชขอมูลตอระบบฐานขอมูลขององคกร 
 - รอยละของความสําเร็จของการพัฒนาระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย 
 - รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความเสี่ยงที่ลดลงจากการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
 - รอยละของแผนการจัดการความรูที่สามารถนําไปใชในการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร 

2.2. ตัวชี้วัดที่ 7.5 ศกัยภาพของระบบฐานขอมลูเพ่ือการบรหิาร การเรยีนการสอน และการวิจยั (สกอ.) 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. มีระบบสารสนเทศการตดัสินใจภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 ระบบสารสนเทศการตดัสินใจ             
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แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 ระบบสารสนเทศการตดัสินใจ 1 ระบบ 1  

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 ระบบสารสนเทศการตดัสินใจ 700,000 700,000  
 รวม 700,000 700,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 ระบบสารเทศการตัดสินใจ       700,000 
 คุณลักษณะ 

- เก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานที่
จําเปนตอการบริหารงานทั้ง
จากแหลงขอมลูภายในและ
ภายนอก 

- ประมวลผลขอมูล ใหได
สารสนเทศและความรูเพ่ือ
นําไปใชในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง 

- สามารถสรางตวัแบบในการ
ตัดสินใจไดหลายรูปแบบ 

- สามารถคาดการณ ผลลัพธ
จากขอมูลปอนเขา และ
เง่ือนไขตางๆ 

- แสดงผลขอมลูในเชิงมิตแิละ
ความลับขอมูลไดหลายระดับ 

       

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   700,000 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. มหาวทิยาลัยมีผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนจากการใชระบบสารสนเทศของผูบริหาร 
2. มีการวางแผนระยะสั้น และระยะยาว เปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. ความพึงพอใจของผูใชระบบ 
1.2. ผลการดําเนินงานของผูบริหาร 
1.3. ความถูกตองทนัสมัย รวดเร็ว ปลอดภยั นาเชือ่ถือ ของขอมูลและสารสนเทศ 
1.4. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามเวลา 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชระบบ 
3.2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบรหิาร 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
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2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี

4.1.1.5 โครงการระบบบริหารงานดานประชาสัมพันธ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน/งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:  1,042,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานอธิการบดี  : ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษา

ระดับปริญญาและเปนนิติบุคคล เพ่ือทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและ
ภาระหนาที่ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น  
ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล  เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี  สรางสํานึกใน
คุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน  และ
เทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม  สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม สอดคลอง
กับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

จากเปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) ไดมุงผลสัมฤทธ์ิเม่ือสิ้นสุด
แผนในป พ.ศ. 2565 คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน  สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย  โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล 
การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา  บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  ความหลากหลาย  และ
เอกภาพเชิงระบบ” ซึ่งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 น้ี ไดคํานึงถึงมิติบูรณาการและองครวมของการพัฒนา
อุดมศึกษาเพ่ือกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategies direction) ประกอบดวยภาพฉายปจจุบันและอนาคต (scenario) 
เปนการวิเคราะหภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเราสงผลกระทบตอมนุษยและโลก ประเทศไทยจนถึง
อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ตองดําเนินงานตามภาระหนาที่ที่
กําหนดไวตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตองดําเนินงานใหบรรลุตามเจตนารมณของกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2  ดังกลาวขางตน  รวมทั้งการดําเนินงานใหเปนไปตามบริบทตาง ๆ  ที่เก่ียวของ  เชน 
ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร จากผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. ปการศึกษา 2548-2549 มหาวิทยาลัยตอง
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือสามารถใชฐานขอมูลตาง ๆ มาประกอบการ
ตัดสินใจ ฐานขอมูลที่ดีจะนําผลสูการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูองคการแหงการเรียนรูไออยางเปนรูปธรรม เปนตน  จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองมีการพัฒนางานในดานตาง ๆ อยางตอเน่ืองและใหเกิดพัฒนาการใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไป  โดยตองเริ่มจากการมีเปาหมายที่ชัดเจน  มีนโยบายที่สอดคลองกับสภาพการณปจจุบันทา
ทายสูอนาคต  และไมละเลยตอผลงานในอดีตที่ตองคงคุณคาในสิ่งที่ดีไว  และปรับปรุงพัฒนาในสิ่งที่ยังขาดตก
บกพรองใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

ในสวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานสนับสนุนดานแหลงเรียนรู และดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุค
ปจจุบันจําเปนตองมีแหลงการเรียนรูหรือคลังปญญาที่หลากหลายเพื่อเปนการปฎิรูปการศึกษาและสรางสังคมแหงการ
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เรียนรูตลอดชีวิต  และเปนการพัฒนาชุมชนทองถิ่น  ซึ่งจําเปนตองจัดทํา  จัดหา  จัดการและบริหารงาน  ทั้งสิ่งตีพิมพ
และไมตีพิมพ  รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส  วัสดุ  ครุภัณฑ  ตางๆ ที่ดีทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ือใชในการบริหารและ
พัฒนางานในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  ใหสอดคลอง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นและใหไดตามความตองการและเปน
มาตรฐานสากล 
 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือจัดหาและพัฒนาระบบประชาสัมพันธเทคโนโลยสีารสนเทศในงานบรหิารจดัการและใหบริการ 
2. เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชวีิตใหนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลยั 
3. เพ่ือสนับสนุนนกัศึกษาบุคลากรในมหาวิทยาลยั 
4. เพ่ือใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ไดมาตรฐานคุณภาพ 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 ระบบประชาสัมพันธ 1 ระบบ 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. ตัวชี้วดัที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (ก.พ.ร.) หมวด 3  
- รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
- รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
- รอยละความไมพึงพอใจของผูรับบริการ 
- รอยละความไมพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
- รอยละของการตอบสนองขอมูลขาวสารผานชองทางการติดตอสื่อสาร 
- รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอชองทางการรับฟงและเรียนรูที่

สวนราชการจัดให 
- รอยละของจํานวนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่ใชบริการผานระบบเครือขายสารสนเทศที่

เพ่ิมมากขึ้น 
- รอยละของจํานวนเครือขายที่เพ่ิมมากขึ้น 
- รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกิจกรรมสัมพันธที่ไดดําเนินการ 
- รอยละความพึงพอใจของผูที่เขารวมกิจกรรมที่สวนราชการเปดใหมีสวนรวม 
- รอยละความพึงพอใจของผู เขารวมกิจกรรมที่ มีตอการตอบสนองของสวนราชการและ

ขอเสนอแนะ 
- มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
- มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร 

และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
2.2. มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีระบบประชาสมัพันธที่ใหบริการนักศึกษา ประชาชนและผูเก่ียวของภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

และปการศึกษา 2552 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 ระบบประชาสัมพันธ             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 ระบบประชาสัมพันธ 1 ระบบ 1
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แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 ระบบประชาสัมพันธ 1,042,000 1 
 รวมทั้งส้ิน 1,042,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 ระบบประชาสัมพันธ       1,042,000 
1.1 งบดําเนินงาน       

 - คาตอบแทนใชสอยวัสดุ       542,000
1.2 ครุภัณฑ       500,000

 คุณลักษณะ        
 - ติดตั้งจอภาพ LCD แสดง

ขอมูลขาวสารจาํนวนไมนอย
กวา 10 จุด 

- มีระบบใหขอมูลขาวสารแบบ
สื่อผสม แยกตามกลุม และ
แพรขาวสารทีแ่ตกตางกันใน
แตละกลมในเวลาเดียวกันได 

- มีระบบควบคุมการทํางานจาก
ศูนยกลางผานระบบเครือขาย 

       

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน    1,042,000

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. มีระบบประชาสมัพันธ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. มีระบบการประชาสมัพันธทีส่ามารถเผยแพรขอมูลขาวสารแบบสื่อผสม 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจและรับรู รับทราบขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลยั 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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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4.1.1.6 โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:  1,990,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  : นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษา

ระดับปริญญาและเปนนิติบุคคล เพ่ือทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและ
ภาระหนาที่ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น  
ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล  เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี  สรางสํานึกใน
คุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน  และ
เทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม  สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม สอดคลอง
กับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

จากเปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) ไดมุงผลสัมฤทธ์ิเม่ือสิ้นสุด
แผนในป พ.ศ. 2565 คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน  สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย  โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล 
การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา  บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  ความหลากหลาย  และ
เอกภาพเชิงระบบ” ซึ่งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 น้ี ไดคํานึงถึงมิติบูรณาการและองครวมของการพัฒนา
อุดมศึกษาเพ่ือกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategies direction) ประกอบดวยภาพฉายปจจุบันและอนาคต (scenario) 
เปนการวิเคราะหภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเราสงผลกระทบตอมนุษยและโลก ประเทศไทยจนถึง
อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ตองดําเนินงานตามภาระหนาที่ที่
กําหนดไวตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตองดําเนินงานใหบรรลุตามเจตนารมณของกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2  ดังกลาวขางตน  รวมทั้งการดําเนินงานใหเปนไปตามบริบทตาง ๆ  ที่เก่ียวของ  เชน 
ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร จากผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. ปการศึกษา 2548-2549 มหาวิทยาลัยตอง
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือสามารถใชฐานขอมูลตาง ๆ มาประกอบการ
ตัดสินใจ ฐานขอมูลที่ดีจะนําผลสูการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูองคการแหงการเรียนรูไออยางเปนรูปธรรม เปนตน  จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองมีการพัฒนางานในดานตาง ๆ อยางตอเน่ืองและใหเกิดพัฒนาการใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไป  โดยตองเริ่มจากการมีเปาหมายที่ชัดเจน  มีนโยบายที่สอดคลองกับสภาพการณปจจุบันทา
ทายสูอนาคต  และไมละเลยตอผลงานในอดีตที่ตองคงคุณคาในสิ่งที่ดีไว  และปรับปรุงพัฒนาในสิ่งที่ยังขาดตก
บกพรองใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

ในสวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานสนับสนุนดานแหลงเรียนรู และดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุค
ปจจุบันจําเปนตองมีแหลงการเรียนรูหรือคลังปญญาที่หลากหลายเพื่อเปนการปฎิรูปการศึกษาและสรางสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิต  และเปนการพัฒนาชุมชนทองถิ่น  ซึ่งจําเปนตองจัดทํา  จัดหา  จัดการและบริหารงาน  ทั้งสิ่งตีพิมพ
และไมตีพิมพ  รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส  วัสดุ  ครุภัณฑ  ตางๆ ที่ดีทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ือใชในการบริหารและ
พัฒนางานในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  ใหสอดคลอง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นและใหไดตามความตองการและเปน
มาตรฐานสากล 
 

วัตถุประสงค   
1. ผูบริหารมีสารสนเทศที่ถูกตองทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
2. ผูบริหารสามารถติดตามงานการเงินและงบประมาณไดอยางรวดเร็ว 
3. สามารถวางแผนการใชงบประมาณระยะสั้น ระยะยาว ในการใชจายงบประมาณ 
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เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ระบบบรหิารการเงินและงบประมาณ(SAP) 1 ระบบ 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความสําคัญของงานงบประมาณการเงินและบัญชี ของมหาวิทยาลัย 
2.2. ความสําคัญของงานที่ผูบริหารสามารถติดตามการใชงบประมาณการเงินและบัญชี ของมหาวิทยาลัย 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. งบประมาณการเงินและบัญชี ถกูตอง รวดเร็ว  
3.2. พัฒนาระบบไดทันตามเวลาทีกํ่าหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 ระบบบรหิารการเงินและงบประมาณ(SAP)             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 ระบบบรหิารการเงินและงบประมาณ
(SAP) 

1 ระบบ 1 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 ระบบบรหิารการเงินและงบประมาณ(SAP) 1,990,000 1,990,000 
 รวม 1,990,000 1,990,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 ระบบบรหิารการเงินและ
งบประมาณ(SAP) 

1 ระบบ 1 ระบบๆละ 1,990,000 บาท 1,990,000

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน    

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. มหาวทิยาลัยมีขอมูลทางการเงินและงบประมาณเพื่อใหผูบรหิารสามารถติดตามการใชงบประมาณได 
2. มีการวางแผนการใชงบประมาณการเงิน เปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. ความพึงพอใจของผูใชระบบ 
1.2. ผลการดําเนินงานของผูบริหาร 
1.3. ความถูกตองทนัสมัย รวดเร็ว ปลอดภยั นาเชือ่ถือ ของขอมูลและสารสนเทศ 
1.4. ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามเวลา 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชระบบ 
3.2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบรหิาร 
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การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี  

 
4.1.2 กองนโยบายและแผน 

4.1.2.1 งานบริหารงานนโยบายและแผน 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:  138,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน  : นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษา

ระดับปริญญาและเปนนิติบุคคล เพ่ือทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและ
ภาระหนาที่ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น  
ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล  เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี  สรางสํานึกใน
คุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย  ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน  และ
เทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม  สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม สอดคลอง
กับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

ประกอบกับกฎกระทรวงศึกษา เรื่อง จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดจัดตั้ง
สวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ออกเปน 8 หนวยงาน ประกอบดวย (1) สํานักงานอธิการบดี (2) 
คณะคุรศาสตร (3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (4) คณะวิทยาการจัดการ (5) คและเทคโนโลยี (6) สถาบันวิจัย
และพัฒนา (7) สถาบันอยุธยาศึกษา และ (8) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ไดแบงสวนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสํานักงานอธิการบดี ไดแบงสวนราชการออกเปนกอง จํานวน 4 กอง 
คือ (1) กองกลาง (2) กองนโยบายและแผน (3) กองบริการการศึกษา และ (4) กองพัฒนานักศึกษา  

ซึ่งกองนโยบายและแผน เปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน อยูภายใตสังกัดสํานักงานอธิการบดีมี
ภารกิจหลักในการรับผิดชอบงานการจัดทําแผน จัดทํางบประมาณ  จัดทําสถิติการศึกษาและสารสนเทศ ดําเนินการ
จัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดทําระบบการติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ดําเนินงานวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย การ
ดําเนินการดังกลาวขางตนนอกจากจะตองใหดําเนินงานไปไดอยางตอเนื่องแลว ยังจําเปนตองมีการวางแผนการ
ดําเนินงานที่สอดคลองและสนองตอบตอนโยบายการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยควบคูกันไปดวย โดยจะตองมีการ
กํากับ ดูแล ควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนและระเบียบขอตกลงที่เก่ียวของรวบรวมสถิติการศึกษาเพ่ือ
จัดทําสารสนเทศและรายงานผลการดําเนินงานแกหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดยมุงใหเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัยจึง
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จําเปนตองจัดหาวัสดุ อุปกรณใหเพียงพอตอการดําเนินงานและพัฒนาบุคลากรในกองนโยบายและแผน โดยสงเขารวม
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานที่เก่ียวของ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหกองนโยบายและแผนดาํเนินงานตามพนัธกิจอยางครบถวน และเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 
2. เพ่ือซื้อและซอมแซมวสัดสุํานกังานใชในการบริหารงานกองนโยบายและแผน 
3. เพ่ือใหการดําเนินงานการติดตาม ประเมินผล งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศและรายงานผลการ

ดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองชัดเจน 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 การบริหารงานกองนโยบายและแผน  
 - คาเดินทางไปราชการ 15 ครั้ง 
 - คาถายเอกสาร/คาวสัดุอุปกรณ/คาซอมแซมครุภัณฑ 30 ครั้ง 
 - สาธารณูปโภค 12 ครั้ง 
1.2 การรายงานผลการดําเนินงาน 4 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. บุคลากรไดเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
2.2. มีการบริหารงานของกองนโยบายทีมี่ประสทิธิภาพ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีการรายงานผลการตดิตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดปงบประมาณ 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 การบริหารงานกองนโยบายและแผน             
2 การรายงานผลการดําเนินงาน             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 การบริหารงานกองนโยบายและแผน   
 - คาเดินทางไปราชการ 15 ครั้ง 3 5 5 2
 - คาถายเอกสาร/คาวสัดุ

อุปกรณ/คาซอมแซม
ครุภัณฑ 

30 ครั้ง 5 10 10 5

 - สาธารณูปโภค 12 ครั้ง 3 3 3 3
2 การรายงานผลการดําเนินงาน 4 ครั้ง 1 1 1 1

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 การบริหารงานกองนโยบายและแผน  
 - คาเดินทางไปราชการ 37,500 6,000 12,000 12,000 7,500
 - คาถายเอกสาร/คาวสัดุอุปกรณ/

คาซอมแซมครภุัณฑ 
90,500 10,000 35,000 35,000 10,500

 - สาธารณูปโภค 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500
2 การรายงานผลการดําเนินงาน  
 รวม 138,000 18,500 49,500 49,500 20,500
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 การบริหารงานกองนโยบายและ
แผน 

     

 - คาเดินทางไปราชการ 15 คร้ังๆละ 1 คร้ังละ 2,500 บาท 37,500 
 - คาถายเอกสาร/คาวสัดุ

อุปกรณ 
30 คร้ังๆละ     90,500 

 - สาธารณูปโภค 12 คร้ังๆละ     10,000 
2 การรายงานผลการดําเนินงาน        
 *ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   138,000 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. การบริหารและการจัดการเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 
2. การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
3. บุคลากรไดเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานและประสทิธิภาพการทํางาน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนการติดตามและการรายงานผลการดําเนินงานทั้ง 4 ไตรมาส 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลูโดยใชแบบสรุปผลการดาํเนินงาน 

 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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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4.1.2.2 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนความรวมมือดานวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือ
องคกรทั้งในและตางประเทศ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน/งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:  500,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน (กลุมงานวิเทศสัมพันธ) : นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท 
  

หลักการและเหตุผล 
กลุมงานวิ เทศสัมพันธ  สัง กัดกองนโยบายและแผน  เปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ที่มีภารกิจ หนาที่และความ รับผิดชอบในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยกับสถาบัน/องคกรตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคประสงคเพ่ือสงเสริมความเปนสากลของ
มหาวิทยาลัย ในดานตางๆ เชน การพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานทางวิชาการ การวิจัย และบุคลากร เปนตน ตลอดจน
จัดทําแผนพัฒนาสถาบันสูสากล ซึ่งเปนแผนระยะยาวในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับทางวิชาการในระดับ
ภูมิภาคหรือนานาชาติ และไดรับการจัดอันดับจากสถาบันหรือองคกรจัดอันดับชั้นนําของโลก 

นโยบายดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานที่สําคัญ
ประการหนึ่งคือ การสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาและการวิจัยกับองคกร/สถาบันการศึกษาตางประเทศ เปาหมายที่
สําคัญในการทําใหเกิดความรวมมือระหวางกลุม มีหลายกิจกรรม เชน กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร/นักศึกษา การรวมพัฒนางานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธอยางยั่งยืน การสงเสริมความเขาใจอันดี ที่จะนําไปสูการพัฒนาและสงเสริมความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยทั่งในประเทศและตางประเทศ 

 

วัตถุประสงค   
1. จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล เพ่ือเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
2. เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการขอความรวมมือท้ังในและตางประเทศในเรื่องความรวมมือทางดาน

การศึกษา ทุนการศึกษา การฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา โครงการแลกเปลี่ยนตางๆ 
3. สงเสริมใหนักศึกษาและอาจารยไดมีโอกาสเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 
4. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการในระดับสากล 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดทาํแผนพัฒนามหาวทิยาลยัสูสากล 1 แผน 
1.1 ประสานงานเพือ่ใหเกิดโครงการแลกเปลีย่นทางวชิาการ 3 ครั้ง 
1.2 เดินทางไปแลกเปลี่ยนความรวมมือทางวชิาการกับมหาวทิยาลัยใน

ตางประเทศ 
5 ครั้ง 

1.3 จัดศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมวิเทศสัมพันธ       2 ครั้ง 
1.4 นักศึกษาตางประเทศเขามาศกึษาภาษาไทย และเผยแพรวฒันธรรมไทย    80 คน 
1.5 จัดอบรมภาษาตางประเทศใหบุคลากรและนักศึกษา 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
1.6 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษากับมหาวทิยาลัยตางประเทศ    1 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสากล 
2.2. จัดทําขอมูลดานวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย การติดตามประเมินผลและรายงาน

ความกาวหนาในการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ  
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. ดําเนินการจดัทาํแผนพฒันาสถาบันสูสากลไดแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
3.2. ปฏิบัติตามนโยบายวิเทศสมัพันธและนโยบายมหาวทิยาลยัไดตลอดปงบประมาณ 2553 
 



106 
 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดทําแผนพัฒนาสถาบันสูสากล             
2 ติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพื่อรวมมือ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ 
            

3 เดินทางไปแลกเปลี่ยนความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ             
4 แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ             
5 โครงการรวมมือกับหนวยงานเอกชนเพื่อประสานงานการศึกษา

ตอตางประเทศ 
            

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดทําแผนพัฒนาสถาบันสูสากล 1 แผน 1  
2 ติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศเพื่อรวมมือดําเนินกิจกรรม
ตางๆ 

3 ครั้ง 2 1  

3 เดินทางไปแลกเปลี่ยนความรวมมือทาง
วิชาการกับตางประเทศ 

5 ครั้ง 1 1 1 2

4 แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ 

1 ครั้ง 1  

5 โครงการรวมมือกับหนวยงานเอกชนเพื่อ
ประสานงานการศึกษาตอตางประเทศ 

1 ครั้ง 1  

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 คากิจกรรมในการแลกเปลีย่นนกัศึกษา 

แลกเปลี่ยนความรวมมือกับองคกรทั้งใน
และตางประเทศ 

360,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

2 คาใชจายในกิจกรรมประชาสัมพันธ 140,000 35,000 35,000 35,000 35,000 
 รวม 500,000 125,000 125,000 125,000 125,000 

 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 คากิจกรรมในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา แลกเปลี่ยนความ
รวมมอืกับองคกรทัง้ในและ
ตางประเทศ 

    360,000 

1.1 คาใชสอย        
 - คาเบี้ยเลีย้ง/ที่พัก/ยานพาหนะ/

วัสดุนํ้ามัน(ในประเทศและ
ตางประเทศ)  

      360,000 

2 คาใชจายในกิจกรรม
ประชาสัมพันธ       140,000 

 - คาตอบแทนใชสอบวัสดุ       115,000 
 - คาครุภัณฑ(คอมพิวเตอร)       25,000 
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ        
 รวม      500,000 
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ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล และไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
2. ความรวมมือท้ังในและตางประเทศในเรื่องความรวมมือทางดานการศึกษา ทุนการศึกษา การ

ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา โครงการแลกเปลี่ยนตางๆ 
3. แลกเปลี่ยนทางวิชาการทั้งภายในประเทศประเทศและตางประเทศ 
4. เครือขายความรวมมือทางวิชาการในระดับสากล 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

1.1.1 จัดทาํแผนพัฒนามหาวทิยาลยัสูสากล 1 แผน 
1.1.2 ประสานงานเพือ่ใหเกิดโครงการแลกเปลีย่นทางวชิาการ 3 ครั้ง 
1.1.3 เดินทางไปแลกเปลี่ยนความรวมมือทางวชิาการกับมหาวทิยาลัยใน

ตางประเทศ 
5 ครั้ง 

1.1.4 จัดศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมวิเทศสัมพันธ       2 ครั้ง 
1.1.5 นักศึกษาตางประเทศเขามาศกึษาภาษาไทย และเผยแพรวฒันธรรมไทย    80 คน 
1.1.6 จัดอบรมภาษาตางประเทศใหบุคลากรและนักศึกษา 1 ครั้ง 
1.1.7 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษากับมหาวทิยาลัยตางประเทศ    1 ครั้ง 

1.2 เปาหมายเชิงคณุภาพ 
1.2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสากล เปาหมายระดับ 5 
1.2.2 จัดทําขอมูลดานวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย การติดตามประเมินผลและรายงาน      

     ความกาวหนาในการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ  
1.3 เปาหมายเชิงเวลา 

1.3.1 ดําเนินการจดัทาํแผนพฒันาสถาบันสูสากลไดแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
1.3.2 ปฏิบัติตามนโยบายวิเทศสมัพันธและนโยบายมหาวทิยาลยัไดตลอดปงบประมาณ 2553 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนา

สถาบันสูสากล 
 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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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4.1.2.3 งานบริหารงานกลุมงานประกันคุณภาพ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:  100,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน (กลุมงานประกันคุณภาพ) : นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท 
  

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด

จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก” เพ่ือเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิ ธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 มีสาระสําคัญระบุใหทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทํา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ 9 องคประกอบ ซึ่งในการดําเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จะตองมีการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในทุกปการศึกษา ดังนั้นเพ่ือตอบสนองระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
และสนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงตองมีการ
ดําเนินการดังกลาว 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงองคกรในดานงานประกันคุณภาพทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 5 ครั้ง 
1.2 จัดซื้อ/จัดหาวสัดสุํานักงาน/จางซอมครภุัณฑ 15 ครั้ง 
1.3 คาใชจายในดานสาธารณูปโภค 12 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. สามารถติดตอประสานงานการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.2. บุคคลการไดไปฝกอบรมใหมีความรูมากขึ้น 
2.3. มีวัสดุอุปกรณเพียงพอและเหมาะสมตอการบริหารงานกลุมงานประกัน 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. ดําเนินงานเสรจ็สิ้นภายในปงบประมาณ 2553 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ             
2 จัดซื้อ/จัดหาวสัดสุํานักงาน/จางซอมครภุัณฑ             
3 คาใชจายในดานสาธารณูปโภค             
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แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 5 ครั้ง 2 1 1 1
2 จัดซื้อ/จัดหาวสัดสุํานักงาน/จางซอม

ครุภัณฑ 
15 ครั้ง 3 3 3 4

3 คาใชจายในดานสาธารณูปโภค 12 ครั้ง 3 3 3 3

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2 จัดซื้อ/จัดหาวสัดสุํานักงาน/จางซอม

ครุภัณฑ 
30,000 7,500 7,500 7,500 7,500

3 คาใชจายในดานสาธารณูปโภค 30,000 7,500 7,500 7,500 7,500
 รวม 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ 

5 คร้ัง 1 คร้ัง 8,000 บาท 40,000 

2 จัดซื้อ/จัดหาวสัดสุํานักงาน/จาง
ซอมครภุัณฑ 

15 คร้ัง 1 คร้ัง 2,000 บาท 30,000 

3 คาใชจายในดานสาธารณูปโภค        
 - คาโทรศัพท 12 คร้ัง 1 คร้ัง 2,000 บาท 24,000 
 - ไปรษณีย 3 คร้ัง 1 คร้ัง 2,000 บาท 6,000
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ     
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   100,000 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. บุคลากรของกลุมงานประกันคณุภาพไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาความรูเพ่ิมข้ึน 
2. มีวัสดุอุปกรณเพียงพอตอการใชงาน 
3. สามารถติดตอประสานงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. บุคลากรเดินทางไปราชการเพือ่อบรม ประชมุ สัมมนา จาํนวน 5 ครั้ง 
1.2. มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพ่ือใชในการดําเนินงานของกลุมงาน จํานวน 15 ครั้ง 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบฟอรมขออนุญาตไปราชการ 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบซื้อจาง – เบิกจาย คาวสัดุสํานกังาน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบซื้อจาง – เบิกจาย คาโทรศัพทและแสตมป 

 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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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 ี  

4.1.2.4 โครงการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน/งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:  300,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กลุมงานประกันคุณภาพ : นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท 
  

หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(สํานักงานก.พ.ร) จัดใหมีการจัดทําคํารับรองและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาข้ึน ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2547 เพ่ือ
กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิเคราะหและจัดใหมีการเจรจาตามความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย
และเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการใหมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ (ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได)ของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาวเพื่อใหการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปตาม
เจตนารมณของมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งการจัดทําคํารับรองและการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมอบหมายใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) เปนที่
ปรึกษาในการดําเนินการดังกลาว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาสถาบันหนึ่งซึ่งเปนสวนราชการที่ตอง
พัฒนาการปฏิบัติราชการ และทําขอตกลงผลงานกับผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลโดย
จะไดรับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลงไว ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยไดจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการโดยอธิการบดีกับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2553 มีรายละเอียดของคํารับรองไดแก แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
นํ้าหนัก ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนนและรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ มีตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยตอง
ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรวมทั้งสิ้น 12 ตัวชี้วัด มีทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและตัวชี้วัด
ตามข้ันตอนการดําเนินงาน มีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน 4 มิติ คือ (1) มิติดานประสิทธิผล (2) มิติดาน
คุณภาพ (3) มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ (4) มิติดานการพัฒนาสถาบัน รวมน้ําหนักรอยละ 100 
ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตละระดับ มี 5 ระดับ คือ 

ระดับคะแนน 5  มีพัฒนาการดีเลิศ ทําไดเกินเปาหมายอยางมาก ซึ่งการดําเนินการเชนนั้นตองใช 
   ความพยายามสูงมากหรือพิจารณามิติอ่ืนเพ่ิมเตมิ เชน การประหยัด เปนตน 

ระดับคะแนน 4  มีพัฒนาการดีเยี่ยม ทําไดเกินเปาหมาย ตองใชความพยายามอยางมาก 
ระดับคะแนน 3 มีพัฒนาการดี ทําไดตามเปาหมาย 
ระดับคะแนน 2 มีพัฒนาการพอใช (ควรปรับปรุง) 
ระดับคะแนน 1 ไมมีพัฒนาการ (ตองปรับปรุง) 
ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยจะตองสงรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report :SAR) รอบ 6 เดือน และ12 เดือน รวมทั้งรายงานการประเมินผล
ตนเอง(e – SAR Card) รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ12 เดือน นอกจากนี้สํานักงาน ก.พ.ร.และที่ปรึกษาฯ จะมีการติดตาม
ความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 2 ครั้ง โดยวิธีดําเนินการตาง ๆ เชน การศึกษาขอมูล 
เอกสารหลักฐานตาง ๆ สัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของ สังเกตการณจากการปฏิบัติงาน ความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ เปนตน 
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จากหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน มีความจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองมีความมุงมั่นปฏิบัติ
ราชการใหเกิดผลงานที่ดี ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือใหเกิดประโยชนสขุแกประชาชนตามทีไ่ด
รับรองไว กลุมงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ในฐานะที่เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไวจึงเห็นควรไดมีการจัดทําโครงการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
ข้ึน เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติราชการที่สูงข้ึนดังกลาว 

วัตถุประสงค   
1. เ พ่ือพัฒนาการปฏิ บัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิ บัติ ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ใหมีผลการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายทีว่างไว
หรือสูงกวา 

2. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ไดเปนไปตามกําหนดการที่กําหนดไวใน
ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 พัฒนาการปฏิบัติราชการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 12 ตัวชี้วดั 
1.2 พัฒนาระบบตดิตามประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ 
1 ระบบ 

 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. ระดับความสําเร็จของการดาํเนินงานตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ ระดับ 3.5  
  (ตามเกณฑ ก.พ.ร.) 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. รายงานผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 พัฒนาการปฏิบัติราชการดําเนินงานตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ 
            

 ตัวชี้วดัที่ 3 ระดบัความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมายทีส่ะทอนเอกลักษณ จุดเนน รวมทั้ง 
วัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญตัิของ
สถาบันอุดมศึกษา     

            

 -3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

            

 -3.2 ระดับความสาํเร็จและประสทิธิผลของการใหบรกิารวิชาการ
และวชิาชีพ 

            

 -3.3 ระดับความสาํเร็จและประสทิธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวฒันธรรม 

            

 -3.4 ระดับความสาํเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการที่
ตอบสนองปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

            

 
 

4.ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
บรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา 

            

 4.1  มาตรฐานดานบณัฑติ             
 4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

            

 4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

            

 4.1.3 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

            

 4.1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่             
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พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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

 
 

4.2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค             

 4.2.1 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพร 
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา 

            

 4.2.2 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นํามาใช 
อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตออาจารยประจําและ/
หรือนักวิจัยประจํา 

            

 4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการ
แจงขอมูลลิขสิท ธ์ิและ/หรือไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา 

            

 5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล             
 6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความ
พึงพอใจของนิสิตนักศึกษา 

            

 6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ
บัณฑิต 

            

 6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอ
สถาบันอุดมศึกษา 

            

 7. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

            

 7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

            

 8. รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน และ
รายจายในภาพรวม 

            

 9. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการ 

            

 ผูรับบริการกลุมที่ 1   นิสิต/นักศึกษา             
 1. การลงทะเบียนเรียน             
 2. การใหทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา             
 3. การขอหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษา (หรือการ
ขอทําหนังสือรับรองการทํากิจกรรมของนักศึกษา) 

            

 ผู รั บบริการกลุ มที่  2  คณาจารย / บุ คลากรภายใน
มหาวิทยาลัย 

            

 1. การขอทุนงานวิจัย             
 2. การขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย             
 ผูรับบริการกลุมที่ 3 บุคคล/ประชาชนหรือหนวยงาน
ภายนอก 

            

 1.การขออนุญาตใชอาคารสถานที่             
 10. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต             
 11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 

            

2 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ 
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แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 พัฒนาการปฏิบัติราชการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

100,000 บาท 23,650 28,300 24,100 23,950 

2 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 200,000 

บาท 50,000 50,000 50,000 50,000 

  300,000  บาท 73,650 78,300 74,100 73,950 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 พัฒนาการปฏิบัติราชการดําเนินงานตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ 
100,000 23,650 28,300 24,100 23,950 

2 พัฒนาร ะบบติ ดตามปร ะ เมิ นผลกา ร
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 200,000 

50,000 50,000 50,000 50,000 

 รวม 300,000  73,650 78,300 74,100 73,950 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 พัฒนาการปฏิบัติราชการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

    100,000

 คาสาธารณูปโภค      
 -ค า แ ส ตมป เ พ่ื อ ติ ด ต า มผ ล

บัณฑิต 
3 ครั้ง 1200 ดวง 3 บาท 10,800

 คาตอบแทน  

 -คาวิทยากร (กิจกรรมการรักษา
ระยะเวลามาตรฐานการใหบริการ) 

1 ครั้ง 900 บาท 900

 -คาวิทยากรภายนอก (กิจกรรมการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต) 

1 ครั้ง 1200 บาท 1,200

 คาใชสอย  
 -คาอาหารกลางวัน อาหารว าง 

( กิ จกรรมการรั กษาระยะเวลา
มาตรฐานการใหบริการ) 

1 ครั้ง 15 คน 150 บาท 2,250

 -คาอาหารกลางวัน อาหารว าง 
(กิจกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต) 

1 ครั้ง 20 คน 150 บาท 3,000

 -ค าถ าย เอกสาร  จั ดซื้ อ วั สดุ 
อุปกรณ 

81,850

2 พัฒนาระบบติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

200,000

 คาใชสอย  

 -ค าใช จ ายในการเดิ นทางไป
ราชการ 

50,000

 -ค าถ าย เอกสาร /จั ดซื้ อวั สดุ 
อุปกรณ 

150,000

 *ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 รวม 300,000
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ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 มีผลการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายที่วางไวหรือสูงกวา 

2. สามารถดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ไดเปนไปตามกําหนดการที่กําหนดไวในปฏิทินการจัดทาํคาํรบัรองและ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
เชิงปริมาณ 

1.1 พัฒนาการปฏิบัติราชการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 12  ตัวชี้วดั 
1.2 พัฒนาระบบตดิตามประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ 
1 ระบบ 

เชิงคุณภาพ 
1.1 ระดับความสําเร็จของการดาํเนินงานตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ ระดับ 3.5  

  (ตามเกณฑ ก.พ.ร.) 
เชิงเวลา 
     1.1 รายงานผลการประเมนิตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจ โดยใชแบบสรุปจํานวนบุคลากร และผลการดําเนินงาน 

 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2552-2554) 

 นโยบายที่ 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 (ของมหาวิทยาลัยฯ) 

 ยุทธศาสตร : มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น 
สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552) 
 ยุทธศาสตร : มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น 
สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 

2.4. ความสอดคลองกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552) 

                         มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 
                         ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
                         ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ของกระทรวง 
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายที่สะทอนเอกลักษณ
จุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา 

                               ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                               ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 
                               ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ

ศิลปะและวัฒนธรรม  
                               ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการที่ตอบสนองปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
      ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ    สมศ.
ของสถาบันอุดมศึกษา 

                               ตัวชี้วัดที่ 4.1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
                                 ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายในระยะเวลา 1 ป 
                                 ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
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 ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือปริญญาเอกทีต่พิีมพเผยแพร
ทั้ง ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

                               ตัวชี้วัดที่ 4.2 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
                                 ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
                                 ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน

อยางชัดเจน ตออาจารยประจําและ/นักวิจัยประจํา 
                                 ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธ์ิและ/หรือไดรับรองคุณภาพ

จากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา และ/หรือนักวิจัยประจํา 
                        ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 
                            มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ 
                            ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา 
                                  ตัวชี้วัดที่ 6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 
                                  ตัวชี้วัดที่ 6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
                            ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง 
                                ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง 
                                ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. 
                           มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ 
                           ตัวชี้ วัดที่  8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของ

สถาบันอุดมศึกษา 
                           ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
                           ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา      

  การใหบริการ 
                           ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยการผลิต 
                          มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
                          กรณีสถาบันอุดมที่ดําเนินการ PMQA อยางตอเนื่อง 
                          ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี  
  

4.1.2.5 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน/งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 500,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กลุมงานประกันคุณภาพ  : นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท 
  

หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาระบบราชการไทย ที่ตองการให

หนวยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสูระดับมาตรฐานสากล (High Performance) โดยเปน
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2551-พ.ศ.2555) ซึ่งสอดคลองในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 มุงสูการเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
บุคลากรมีความพรอมและความสามารถในการเรียนรู คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณ
ตาง ๆ ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารราชการสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย ในประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 3 สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดกําหนดเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกําหนดใหทุก
หนวยงานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับหนวยงานตนสังกัด  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยระดับกรมภายใตสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีความ
จําเปนตองดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือวัดความสําเร็จตามเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน ประกอบการกําหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนดใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงองคกร โดยวัดจากระดับความสําเร็จของการดําเนินงานและผลลัพธของแผนพัฒนา
องคการ (Improvement Plan) เปนสําคัญ ซึ่งจะสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีความเขาใจและนําเครื่องมือการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมมาใชเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาองคการอยางตอเน่ือง รวมถึงสามารถดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการได
อยางมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการไดอยางเปนระบบ 

การดําเนินการตามเกณฑการบริหารจัดการภาครัฐประกอบดวยคําถามตาง ๆ ในแตละหมวด ซึ่งเปนแนวทางใน
การบริหารจัดการที่จะนําสวนราชการไปสูองคกรแหงความเปนเลิศได และเกณฑในแตละหมวดจะมีความเชื่อมโยงกัน
ระหวางหมวดตาง ๆ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการที่ดี ตองมีความสอดคลองและบูรณาการกันอยางเปนระบบ 
ประกอบดวย 7 หมวด คือ หมวด 1 การนําองคกร , หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร , หมวด 3 การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย , หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู , หมวด 5 การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล , หมวด 6 การจัดการกระบวนการ , หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ โดยเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐเปนกรอบการประเมินที่สามารถบงชี้ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และสะทอนใหเห็น
การพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาในระดับที่กระบวนการหรือระบบเริ่มใชไดผลดังนี้ 

- มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทําอยางเปนระบบเพื่อรองรับกิจกรรมในหัวขอที่ประเมิน (Approach)  
- กระบวนการ/ระบบ เปนที่ เขาใจ ยอมรับ และเริ่มมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/กิจกรรมในดานนี้ 

(Deployment) 
- องคกรเริ่มมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบ ของกิจกรรม อาจมีการปรับปรุงใหกระบวนการ/

ระบบ ใหดีข้ึนบาง (Learning) 
- กระบวนการ/ระบบ เก่ียวกับกิจกรรมดานนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสําคัญขององคกรที่ระบุไวภายใน

ภารกิจ/ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ (Integration) 
จากหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน มีความจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองมีความมุงมั่นปฏิบัติ

ราชการใหเกิดผลงานที่ดี ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือใหเกิดประโยชนสขุแกประชาชนตามทีไ่ด
รับรองไว กลุมงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ในฐานะที่เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไวจึงเห็นควรไดมีการจัดทําโครงการพัฒนาการ
ปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
ข้ึน เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติราชการที่สูงข้ึนดังกลาว 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยอาศัยเครื่องมือคุณภาพในการปรับปรุงองคกรตามเกณฑการ

บริหารจัดการภาครัฐ PMQA 
2. เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาองคกรตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามหมวดบังคับ 

จํานวน 3 แผน 
3. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ไดเปนไปแผนพัฒนาองคกร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2553 ตามหมวดบังคับ จํานวน 3 แผน 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 อบรมใหความรูเก่ียวกับการดําเนินงานตามเกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ 3 ครั้ง 
1.2 จัดทาํแผนพัฒนาองคกรตามเกณฑพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครฐั 3 แผน 
1.3 ติดตาม ประเมนิผลการดําเนินงานตามเกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
3 ครั้ง 

1.4 จัดทาํรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑคณุภาพการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ 

1 ครั้ง 

1.5 พัฒนาระบบงานติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  1  ระบบ 
 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ 5  

  (ตามเกณฑของ ก.พ.ร.) 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. จัดทํารายงานการประเมินเองไดแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2553 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 อบรมใหความรูเก่ียวกับการดําเนินงานตามเกณฑการ

บริหารจัดการภาครัฐ 
            

2 จัดทาํแผนพัฒนาองคกรตามเกณฑพัฒนาคณุภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

            

3 ติดตาม ประเมนิผลการดําเนินงานตามเกณฑพัฒนา
คุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ 

            

4 จัดทาํรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑคณุภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

            

5 พัฒนาระบบงานติดตามประเมินผลการดําเนินงาน              

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 อบรมใหความรูเก่ียวกับการ
ดําเนินงานตามเกณฑการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 1 1 1

2 จัดทาํแผนพัฒนาองคกรตามเกณฑ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ 

    1 

3 ติดตาม ประเมนิผลการดําเนินงาน
ตามเกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

  1 1 1 

4 จัดทาํรายงานผลการดําเนินงานตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ 

    1 

5 พัฒนาระบบงานติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน  

 1 1 1 1 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 อบรมใหความรูเก่ียวกับการดําเนินงานตาม

เกณฑการบริหารจัดการภาครฐั 
99,900 33,300 33,300  33,300 

2 จัดทาํแผนพัฒนาองคกรตามเกณฑพัฒนา
คุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ 

137,510    137,510 

3 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
เกณฑพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ 

25,500  8,500 8,500 8,500 

4 จัดทาํรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ
คุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ 

20,000 6,000 6,600  7,400 

5 พัฒนาระบบงานติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน  

217,090  50,000  54,270  54,270  58,550 

 รวม 500,000  89,300  102,670  62,770  245,260 
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมที่ 1 อบรมใหความรูเก่ียวกับ
การดําเนินงานตามเกณฑการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

    99,900 

 คาใชสอย        
 -คาใชจายในการจางเอกชนดําเนินการ

ฝกอบรม 
3 คร้ัง   16,050 บาท 48,150 

 -คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 3  คร้ัง 50 คน 150 บาท 22,500 
  -คาถายเอกสาร/จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ      15,350 
 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 3 คร้ัง    4,000 
 -คาวัสดุกระเปาสําหรับการอบรม 2 คร้ัง 50 คน 99 บาท 9,900 
2 กิจกรรมที่ 2 จัดทาํแผนพัฒนา

องคกรตามเกณฑพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

      137,510 

2.1 แผนที่ 1 การพัฒนาการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตรและกลยทุธมหาวทิยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

       

 คาใชสอย        
 -คาถายเอกสาร จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ       20,000 

2.2 แผนที่ 2 การใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

      25,100 

 คาตอบแทน        
 -วิทยากรบรรยาย 1 คร้ัง   600 บาท 600 
 คาใชสอย        
   -คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง
สําหรับผูเขารับการอบรม 

1 คร้ัง 30  คน 150 บาท 4,500 

 -คาถายเอกสาร จัดซื้อวัสดุอุปกรณ       20,000 
2.3 แผนที่ 3 การพัฒนาการจัด วิเคราะห 

และการจัดการความรู 
      92,410 

 คาใชสอย        
 -คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง
สําหรับผูเขารับการอบรม 

3 คร้ัง 30  คน 150 บาท 13,500 

 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 3 คร้ัง     20,000 
 -คาถายเอกสาร/จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ 1 คร้ัง     50,000 
 -คาวัสดุกระเปา 3 คร้ัง 30 คน 99 บาท 8,910 
3 กิจกรรมที่ 3 ติดตาม ประเมินผลการ

ดําเนินงานตามเกณฑพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

      25,500 

 คาใชสอย        
 -คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 3  คร้ัง 50 คน 150 บาท 22,500 
 -คาถายเอกสาร จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ 3 ครั้ง  1,000 บาท 3,000 
4 กิจกรรมที่ 4 จัดทาํรายงานผลการ

ดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

    20,000 

 คาใชสอย      
 -คาถายเอกสาร จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ 1 ครั้ง   20,000 
5 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบงานติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงาน 
      217,090 

5.1 จัดทําลักษณะสําคัญขององคกร        
 คาใชสอย        
 -คาถายเอกสาร จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ       10,000 

5.2 บริหารจัดการ และเดินการพัฒนาระบบ        
 คาตอบแทน        
 -คาทํางานลวงเวลา 22 วัน 15 คน 200 บาท 66,000 

 คาครุภัณฑ        
 -คอมพิวเตอร PC 2 ชุด   25,000 บาท 50,000 
 คาใชสอย        
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 20 คร้ัง     40,000 
 -คาถายเอกสาร/จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ       51,090 
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ     

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น   500,000 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ระบบการบริหารจัดการและการปรับปรุงองคกรตามเกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 
2. แผนพัฒนาองคกรตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามหมวดบังคับ จํานวน 3 

แผน 
3. ดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ไดเปนไปแผนพัฒนาองคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ตามหมวด

บังคับ จํานวน 3 แผน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วดัเชิงปรมิาณ 
 รอยละของผูเขารวมกิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับการดําเนินการตามเกณฑ 

คุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ     เปาหมาย  รอยละ 80 
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ 
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปาหมาย ระดับ 3 

1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคกร  เปาหมาย ระดับ 3 
- รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ันพ้ืนฐาน 
- ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ
การดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกร 

1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปาหมาย ระดับ 3 

1.3 ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคกรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2554  

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 

2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. รายงานผลการดําเนินการ การประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2553 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2552-2554) 

2.1.1. นโยบายที่ 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 (ของมหาวิทยาลัยฯ) 

2.2.1. ยุทธศาสตร : มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น 
สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552) 
2.3.1. ยุทธศาสตร : มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น 

สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 
2.4. ความสอดคลองกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2552) 
                          ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี
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1.1.3 กองบริการการศึกษา 

4.1.3.1 งานบริหารการศึกษา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน,งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:  317,200 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา :นางสุนทรี  โพธิกุล 
  

หลักการและเหตุผล 
กองบริการการศึกษา เปนหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน  การพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนขอมูลทางการศึกษาและการใหบริการแกนักศึกษา  อาจารย  และ
บุคลากร  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกลาว เปนงานที่ตองจัดทําขอมูล การติดตอประสานงานการ
ออกเอกสารตางๆ  จํานวนมาก ดังน้ันเพ่ือใหการดําเนินงานของกองบริการเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงจําเปนตอง
จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใชปฏิบัติ ใหเหมาะสมและพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  สงผลใหการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค ปกติ  ที่เขาใหมและ คงอยูดานวทิยาศาสตรและ

ดานสังคมศาสตร 
2. เพ่ือเสนอขออนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาใหกับผูสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2552-2553 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดตารางเรยีน ตารางสอน และประมวลผลการศึกษาใหกับนักนักศึกษา 2 ภาคเรยีน 
1.2 จัดซื้อวสัดุ สํานักงาน เพ่ือจัดทําเอกสารและกําหนดการตาง ๆ ใหนักศึกษา 10 ครั้ง 
1.3 รับสมคัรนักศึกษาภาคปกต ิ 1500 คน 
1.4 เบิกจายเบี้ยเลีย้ง และคาใชจายการไปราชการ 10 ครั้ง 
1.5 ใหบริการนักศึกษา เชน การลงทะเบียน การแจงกําหนดการ ผลการเรียน ฯ 3 ภาคเรยีน 
1.6 จัดทาํรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ตามแผนการเรียนที่กําหนด 2 ภาคเรยีน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. จัดตารางเรยีน ตารางสอน และประมวลการศกึษาของนักศึกษา ไดอยางถูกตอง 
2.2. จัดซื้อวสัดุ ครภุณัฑ สํานักงานที่มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน และสามารถใชงานไดเปนอยางดี 
2.3. เสนอรายชื่อผูสาํเร็จการศึกษาไดอยางถูกตอง ครบถวน 
2.4. คัดเลือกนักศึกษาไดตามเกณฑคุณสมบตัิที่กําหนดทุกสาขา 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. จัดตารางเรยีน ตารางสอน ตารางสอบ เพ่ือใชกอนเปดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
3.2. รับสมคัรนักศึกษาเสร็จสิ้นกอนเปดภาคเรยีนที่ 1/2553 
3.3. เสนอรายชื่อผูสาํเร็จการศึกษา หลังจากสอบปลายภาคภายใน 30 วัน 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดตารางเรยีน ตารางสอน ตารางสอบ สําหรบันักศึกษา             
2 จัดซื้อวสัดุ ครภุณัฑ สํานักงาน             
3 ใหบริการนักศึกษา เชน การลงทะเบียน อธิบายหลักสูตร

และแผนการเรยีน การประมวลผลการศึกษา 
            

4 ขออนุมัติผลการสําเรจ็การศึกษา             
5 ไปราชการตามที่ไดรับมอบหมาย             
6 รับสมคัรนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2553             
7 จายคาสาธารณปูโภค เชน คาโทรศัพท คาแสตมป             
8 ซอมบํารุงครุภณัฑ  เชน เครือ่งคอมพิวเตอร  เครื่องถาย

เอกสาร 
            

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดตารางเรยีน ตารางสอน ตาราง
สอบ สําหรับนกัศึกษา 

2 ภาค
เรียน 

 1 1 

2 จัดซื้อวสัดสุํานกังาน 10 ครั้ง  
3 จัดซื้อครุภัณฑ 

- เครื่องคอมพิวเตอร 

- เครื่องพริ้นเตอร 

- เครื่องอัดสําเนาดิจิตอล 

1

2

1

 
 

เครื่อง 
 

เครื่อง 
 

เครื่อง

 
 

1 
 
2 
 
1 

4 ใหบริการนักศึกษา เชน การ
ลงทะเบียน อธิบายหลักสูตรและ
แผนการเรียน การประมวลผล
การศึกษา 

2

 
ภาค
เรีน 1

 

1 

5 ขออนุมัติผลการสําเรจ็การศึกษา 2 ภาค
เรียน 

1  1 

 6 ไปราชการตามที่ไดรับมอบหมาย 10 ครั้ง 5 5 
7 รับสมคัรนักศึกษาภาคปกติ ป

การศึกษา 2553 
1500 คน 600  900 

8 
 
 

จายคาสาธารณปูโภค เชน คา
โทรศัพท คาแสตมป 
 

12 ครั้ง 3 3 3 3 

9 จายคาซอมบํารุงครภุัณฑ  เชน 
เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องถาย
เอกสาร 

2 ภาค
เรียน 

1  1  
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แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดซื้อวสัดสุํานกังาน  79,200 30,000 20,000 15,000 14,200
2 จัดซื้อครุภัณฑ 

- เครื่องคอมพิวเตอร 

- เครื่องพริ้นเตอร 

- เครื่องอัดสําเนาดิจิตอล 

29,500

32,000

96,500

29,500

32,000

96,500

 

3 ซอมบํารุง ครุภณัฑ 30,000 6,000 10,000 4,000 10,000
4 ไปราชการตามที่ไดรับมอบหมาย 25,000 3,000 11,500 5,500 5,000
5 คาสาธารณูปโภค คาแสตมป คาโทรศํพท 25,000 3,000 5,000 10,000 7,000
 รวม 317,200 42,000 204,500 34,500 36,200

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 จัดซือ้วัสดุสํานักงาน  10 ครั้งละ 4 งาน 1,980 บาท 79,200 
2 จัดซือ้ครุภัณฑ     158,000 
 - เครื่องคอมพิวเตอร 1 ภาคเรียน 1 เคร่ือง 29,500 บาท 29,500 
 - เครื่องปริ้นเตอร 2 ภาคเรียน 2 เคร่ือง 16,000 บาท 32,000 
 - เครื่องอัดสําเนาดิจิตอล 1 ภาคเรียน 1 เคร่ือง 96,500 บาท 96,500 

3 ซอมบํารุง ครภัุณฑ 2 ครั้ง 3 รายการ 5,000 บาท 30,000 
4 ไปราชการตามที่ไดรบั

มอบหมาย 
10 ครั้ง 1 ทีม 12,500 บาท 25,000 

5 คาสาธารณูปโภค คาแสตมป 
คาโทรศพัท 

12 ครั้ง 1 รายการ 208.33 บาท 25,000 

 *ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ     
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  317,200 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. จัดตารางเรยีน ตารางสอน ตารางสอบ เสร็จสิน้กอนเปดภาคเรียน 
2. รับสมคัรนักศึกษาภาคปกติ (2 รอบ) ได 1,500 คน 
3. มีเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง เครื่องพริ้นเตอร 2 เครื่อง และเครื่องอัดสาํเนาดิจิตอล 1 เครือ่ง 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาทีส่มัคร ไมนอยกวา 1,500  
1.2. มีเครื่องคอมพิวเตอร พริ้นเตอร และเครื่องอัดสําเนาดจิิตอล ตามที่กําหนด 
1.3. มีตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบสําหรับคณาจารย และนกัศึกษา ใชในการเรียนการสอน 
1.4. มีนักศึกษาภาคปกติ สําเรจ็การศึกษา  700 คน 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จการศึกษา 

 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 
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2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3 : สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 

2.4. ความสอดคลองกับตัวชี้วดัตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พร. 
- รอยละของบุคลากรทีร่ับรูและเขาใจวิสยัทศัน คานิยม เปาประสงคระยะสั้น ระยะยาว และผล

ดําเนินงานทีค่าดหวังที่ครอบคลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย     
- รอยละของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่มีสวนรวมในการจดัทาํวสิัยทัศน คานิยม 

เปาประสงคระยะสั้น ระยะยาว และผลการดําเนินงานที่คาดหวัง 
2.5. ความสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคณุภาพการศึกษาของ สกอ. 
- กระบวนการพฒันายทุธศาสตร แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตวับงชี้เพ่ือวัดความสําเรจ็ของการ

ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
3. ความพรอมของโครงการ  

ดําเนินการไดทนัท ี
 

4.1.3.2 โครงการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 60,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา  :นางสุนทรี  โพธิกุล 
  

หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

หลักสูตรตางๆ ที่พัฒนาหรือปรับปรุงข้ึนมาใหมจากความตองการของผูใช  ตลาดแรงงาน  ชุมชนและสังคม  การประเมิน
หลักสูตรเพ่ือการปรับปรุงหรือการสรางหลักสูตรใหม จะมีกระบวนการจัดทําหลักสูตรซึ่งอาศัยความรูทักษะและ
ประสบการณจากผูใชหลักสูตร  นักศึกษา  นักวิชาการรวมกันจัดทํา ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง  ยุคแหงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจําเปนตองปรับตัวใหเขากับสังคมโลก  กระบวนการ
ทํางานและภารกิจจําเปนตองมีการพัฒนาอยูเสมอ  ปจจุบันบัณฑิตของมหาวิทยาลยัฯยังเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
อยูมากในแงมุมตางๆ  การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและการศึกษาความตองการของผูประกอบการ   และ
สําคัญที่สุดในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยตองดําเนินการพัฒนาหลักสูตรภายในป พ.ศ. 2555 ดังน้ันจึงจําเปนตองใหความรูกับคณาจารยและ
บุคลากรที่เก่ียวของ  โดยจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2552  (TQF) 

วัตถุประสงค   
1. สงเสรมิการพฒันาหลักสูตรใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2552 (TQF) 
2. เพ่ือใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 

 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดประชุมสัมมนาทางวชิาการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 1 ครั้ง 
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ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
แหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 

1.2 จัดทาํเอกสารในการประชุม 1 ครั้ง 
1.3 ประสานงานคณะและใหความรูกับสาขาวิชาตางๆ 4 คณะ 

 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. หลักสตูรของมหาวิทยาลยัมีมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 
2.2. คณาจารยมีความรูเก่ียวกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. ภายในป พ.ศ. 2555  ทุกหลักสูตรของมหาวทิยาลัยจะตองพัฒนาตามกรอบ TQF 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดประชุมสัมมนาทางวชิาการ             
2 ประสานงานใหความรูความเขาใจกับคณะ/คณาจารย             
3 เสนอปฏิทินการพัฒนาหลักสตูรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ตอ
มหาวทิยาลัย 

            

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดประชุมสัมมนาทางวชิาการ 1 ครั้ง 1    
2 ประสานงานใหความรูความเขาใจกับ

คณะ/คณาจารย 
4 คณะ 1 1 1 1 

3 เสนอปฏิทินการพัฒนาหลักสตูรกรอบ  1 ครั้ง 1    
 มาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา       
 แหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)       

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดประชุมสัมมนาทางวชิาการ  
 -  คาตอบแทนวิทยากร 600 600  
 -  คาอาหารและอาหารวาง 38,000 38,000  
 -  คาวสัดุ เชน คาจัดทําเอกสารการประชุม 
กระเปาใสเอกสาร  คาจดัสถานที่   

21,400 21,400  

 รวม 60,000 60,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 จัดประชุมสัมมนาทางวชิาการ        
 -  คาตอบแทนวิทยากร 1 คร้ัง 1 คน 600 บาท 600 
 -  คาอาหารและอาหารวาง 2 วันละ 180 คน 211.1

1 
บาท 38,000 

 -  คาจดัทาํเอกสารการประชุม 1 คร้ัง 180 คนๆละ  บาท 9,900 
 -  คากระเปา 1 คร้ัง 180 ใบๆละ 50 บาท 9,000 
 -  คาจดัสถานที ่ 1 คร้ัง 1 วัน 2,500 บาท 2,500 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   60,000 



125 
 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. มหาวทิยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. มีหลักสตูรที่พัฒนาตาม TQF ประจําป 2555 ทุกหลักสูตร 

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

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร : สงเสรมิ

และสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนขั้นพ้ืนฐานที่มุงเนนคณุภาพมีมาตรฐาน 
2.3. ความสอดคลองกับตัวชี้วดัตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2552)ตัวชีว้ัดที ่ 23  ประสทิธิภาพของการเรยีนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
3. ความพรอมของโครงการ  

ดําเนินการไดทนัที 

 

4.1.3.3 โครงการประเมินการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 40,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา  :นางสุนทรี  โพธิกุล 
  

หลักการและเหตุผล 
       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548  เพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรซึ่งสงผลตอการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน   สอดคลองกับปรัชญาวัตถุประสงคของหลักสูตรที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  รวมทั้งใหมีคุณธรรมจริยธรรม  โดยเฉพาะหมวดศึกษาทั่วไปที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใหเปนวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวางมีโลกทัศนที่กวางไกล  มีความเขาใจธรรมชาติ  
ตนเอง  ผูอ่ืนและสังคม  เปนผูใฝรู  สามารถคิดอยางมีเหตุผล  สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี   มี
คุณธรรม  ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนะธรรมของไทยและของประชาคมตางชาติ  สามารถนําความรูไปใชใน
การดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี 

กองบริการการศึกษาเปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยประสานงานกับคณะกรรมการบริหาร
จัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ตั้งแตการจัดแผนรายวิชา  จํานวนนักศึกษา  จัดหาผูสอน  และประสานงานกับหนวยงาน
อ่ืนที่เก่ียวของ  เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางเรียบรอยมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในปการศึกษา  2552  มหาวิทยาลัยฯ  มี
นโยบายใหมีการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหมีประสิทธิภาพและคุมคา  ดังน้ันเพ่ือใหเปนไปตามนโยบาย
ดังกลาวจึงเห็นควรจัดทําโครงการการประเมินการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เพ่ือใหทราบผลการ
ดําเนินการในดานตางๆและนํามาเปนขอมูลเพ่ือการพัฒนาในปการศึกษา 2553 ตอไป 
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วัตถุประสงค   
1. เพ่ือศึกษาการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาที่คงอยูดานวิชาการและสังคม 
2. นําผลการประเมินไปพัฒนารายวิชาใหกับนักศึกษา 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ศักยภาพการดาํเนินงาน วิเคราะหและประเมินผล 800 คน 
1.2 ประชุม/สมัมนา เพ่ือพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 50 คน 
1.3 จัดทาํเอกสารการประเมินและการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ครั้ง 

 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. นักเรียน...มหาวิทยาลัยมีรายวชิาหมวดวชิาศกึษาทั่วไป ทีส่อดคลองกับมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีจํานวนรายวชิา และกลุมวิชาหมวดวชิาศึกษาทั่วไป เสร็จสิน้ภายในภาคเรยีนที่ 2/2552 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดทาํเอกสารประเมินรายวิชาศกึษาทั่วไป             
2 วิเคราะหและประเมินผลการจดัรายวิชาศึกษาทั่วไป             
3 ประชุม/สมัมนา การจัดวชิาศึกษาทั่วไป             
4 เสนอจํานวนรายวิชาศึกษาทั่วไปตอมหาวทิยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
            

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดทาํเอกสารประเมินรายวิชาศกึษา
ทั่วไป 

800 ชุด 800  

2 วิเคราะหและประเมินผลการจดั
รายวชิาศึกษาทั่วไป 

1 ครั้ง 1  

3 ประชุม/สมัมนา การจัดวชิาศึกษา
ทั่วไป 

2 ครั้ง 2  

4 เสนอจํานวนรายวิชาศึกษาทั่วไปตอ
มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

1 ครั้ง 1  

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดทาํเอกสารประเมินรายวิชาศกึษาทั่วไป 9,000 9,000  
2 วิเคราะหและประเมินผลการจดัรายวิชา

ศึกษาทั่วไป 
5,000 5,000  

3 ประชุม/สมัมนา การจัดวชิาศึกษาทั่วไป 26,000 26,000  
 รวม 40,000 9,000 31,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. คาวัสดุ 1 คร้ัง 4 รายการ 2,250 บาท 9,000 
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

   คาวิเคราะหขอมูล 1 คร้ัง 2 คน 2,500 บาท 5,000 
   คาจัดประชุมสัมมนา 1 คร้ัง 50 คน 520 บาท 26,000 
      -  คาตอบแทนวิทยากร        
      -  คาอาหารและอาหารวาง    
      -  คาจัดทําเอกสาร    
      -  คาน้ํามัน    
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   40,000

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ทราบหลักการดําเนินการจดัการเรียนการสอนรายวชิาศึกษาทั่วไป 
2. การจัดรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปเหมาะสมกับมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2552 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักเรียน...มีหลักการประเมินการจัดรายวิชาศึกษาทั่วไป 
1.2. มีจํานวนรายวชิา/กลุมวิชาศึกษาทั่วไป 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. แบบรายงาน  ผลการประเมินการจัดทํารายวชิาหมวดวชิาศกึษาทั่วไปของมหาวทิยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่  3 : สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร : สงเสรมิ

และสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนขั้นพ้ืนฐานที่มุงเนนคณุภาพมมาตรฐาน 
2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 

ตัวชี้วดัที่  23  ประสทิธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
3. ความพรอมของโครงการ  

ดําเนินการไดทนัท ี  
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4.1.3.4 โครงการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาปการศึกษา 2553 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 200,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา  :นางสุนทรี  โพธิกุล 
  

หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันการแขงขันดานการศึกษาของสถาบันคูแขงมีจํานวนมากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตสื่อ

ตางๆในการประชาสัมพันธไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  การรับสมัครนักศึกษามีรูปแบบการประชาสัมพันธที่หลากหลายเพื่อ
จูงใจใหนักเรียน นักศึกษาสมัครเขาเรียนในสถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลัยไดดําเนินการรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคปกติ
และภาคกศ.บป.มาอยางตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและเปนไปตาม  พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.2547    ปการศึกษา 2550 –2552 ที่ผานมาจํานวนนักศึกษา(ภาคปกติ) เขาใหมของมหาวิทยาลัยมีจํานวนเพิ่มข้ึน
ตามลําดับ แตแนวโนมการแขงขันของสถาบันคูแขงก็ยิ่งเพ่ิมข้ึนเชนกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึง
จําเปนตองมีการประชาสัมพันธในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือแขงขันกับสถาบันการศึกษาคูแขงตาง ๆ  เชน กําหนดชวง
ระยะเวลาการประชาสัมพันธ การรับสมัคร จัดหาสื่อประชาสัมพันธ  การโฆษณา ข้ันตอนวิธีการรับสมัครทั้งทางตรง
ทางออม ขอมูลการพัฒนาหลักสูตร ความกาวหนาในอาชีพเปนตน สามารถสรางแรงจูงใจใหนักเรียน นักศึกษา สนใจ
และตัดสินใจสมัครเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเปนการประชาสัมพันธภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหเปนที่
รูจักของสังคมยิ่งข้ึน  ดังนั้นจึงควรจัดโครงการการประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา ปการศึกษา 2553 

 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2553 
2. เพ่ือรับสมัครนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2553 

 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ตั้งทีมประชาสมัพันธ 1 ทีม 
1.2 จัดทาํสื่อประชาสัมพันธ 2 รอบ 
1.3 ประชุมแนะแนวอาจารย/ผูบริหารสถานศึกษา 10 ครั้ง 

 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. ทีมประชาสัมพันธสามารถใหความรูและประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียนใหเกิดความประทับใจ 
และตองการสมคัรเปนนักศึกษา 

2.2. รับสมคัรนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กําหนดไวอยางถูกตอง 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. ดําเนินการประชาสมัพันธและรับสมคัรเสร็จสิน้กอนเปดภาคเรียน 3 สัปดาห 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดทาํสื่อประชาสัมพันธ เชน ปายไวนิล,แผนพับ,โปสเตอร

ทํา CD, สมุดโนต 
            

2 จางเหมาบริการออกสื่อมวลชน เชน วิทยชุุมชน ,
หนังสือพิมพ 

            

3 จัดทาํเอกสารการรับสมัคร คดัเลือก และประกาศผล             
4 ออกประชาสัมพันธตามโรงเรยีนตางๆ             
5 จัดประชุมอาจารยแนะแนว/ผูบริหารสถานศึกษา             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดทาํสื่อประชาสัมพันธ เชน  2 รอบ 1 1 
 ปายไวนิล,แผนพับ,โปสเตอร,     
 ทํา CD, สมุดโนต     
2 จางเหมาบริการออกสื่อมวลชน เชน 2 รอบ 1 1 
 วิทยชุุมชน ,หนังสือพิมพ     
3 จัดทาํเอกสารการรับสมัคร คดัเลือก 2 รอบ 1 1 
 และประกาศผล     
4 ออกประชาสัมพันธตามโรงเรยีนตางๆ 10 ครั้ง 5 5 
5 จัดประชุมอาจารยแนะแนว/ 1 ครั้ง 1  
 ผูบรหิารสถานศึกษา   

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 100,000 50,000 50,000 
2 คาจางเหมาบรกิารออกสื่อมวลชน 35,000 10,000 25,000 
3 คาวสัดุ จดัทาํเอกสารการรับสมัคร 42,000 15,000 18,000 9,000
 การคัดเลือก และประกาศผล  
4 คาออกประชาสมัพันธ เชน คาเบี้ยเลี้ยง 23,000 12,000 11,000 
 คาจัดนทิรรศการ  
 รวม 200,000 87,000 104,000 9,000

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 2 รอบ 1 คร้ัง 50,000 บาท 100,000 
 - ไวนิล (10 แผน x 2 คร้ัง)        
 - โปสเตอร (   แผน x 2 คร้ัง)        
 - แผนพับ (3,000 แผน x 2 คร้ัง)        
 - สมุดประชาสัมพันธ 2,500 เลม     
 - CD ประชาสัมพันธ 40 แผน     
2 คาจางเหมาบริการออกสื่อมวลชน 1 เดือน 4 คร้ัง 8,750 บาท 35,000 
3 คาวัสดุจัดทําเอกสารการรับสมัคร 2 รอบ 2 คร้ัง 10,500 บาท 42,000 
4 คาออกประชาสัมพันธ 10 คร้ัง 10 คน 230 บาท 23,000 
 - คาเบ้ียเล้ียง     
 - คาน้ํามัน, คาบํารุงรักษารถยนต        
 - คาจัดนิทรรศการ     
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ     
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   200,000
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ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักเรียนไมนอยกวา 3,000 คน ทราบกําหนดการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2. มีจํานวนผูสมคัร 1,500 คน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักเรียนที่สมัครเรียน 1,500 คน 
1.2. โรงเรียนมัธยมศึกษาตางๆ ใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ 20 โรงเรียน 

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

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3 : สังคมและคณุภาพชีวติ 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3 : สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร : สงเสรมิ

และสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนขั้นพ้ืนฐานที่มุงเนนคณุภาพมีมาตรฐาน 
3. ความพรอมของโครงการ  

ดําเนินการไดทนัท ี  
 

1.1.4 กองพัฒนานักศึกษา  

4.1.4.1 งานพัฒนากิจการนักศึกษา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 284,800 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา  : นายสุนทร  โภชฌงค 
  

หลักการและเหตุผล 
กองพัฒนานักศึกษา   เปนหนวยงานที่ชวยสนับสนุนการจัดการศึกษา   จัดบริการสวัสดิการตางๆ ใหแก

นักศึกษา  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในดานตางๆ   และการจัดกิจกรรม กีฬา และนันทนาการใหนักศึกษาไดมีสวนรวม  
เพ่ือสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค  และตามวิสัยทัศนของกองพัฒนานักศึกษา 
ที่วาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะตองเปนคนเกง  คนดี  และมีบุคลิกภาพดี  เปนที่ยอมรับของ
สังคม  อีกทั้งยังรวมถึงการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และนักศึกษาภาค 
กศ.บป. ไดเขามาใชบริการตามความตองการอยางเพียงพอ 

งานกิจการนักศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษามีศักยภาพ มีทักษะ 
ความรู ความสามารถตางๆ นอกจากการศึกษาเลาเรียน และกิจกรรมที่เอ้ือตอการเรียนรูตางๆ ที่มหาวิทยาลัยไดจัดใหแก
นักศึกษา  แลว  และสิ่งสําคัญที่จะทําการขับเคลื่อนใหผลการดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ก็คือบุคลากร
ภายในกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งจะตองไดรับการอบรม และพัฒนาความรูในงานกิจการนักศึกษาและนําความรูมาพัฒนา
งานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพรวมทั้งความพรอมทางดานวัสดุ-อุปกรณ ใหมีจํานวนเพียงพอตอการใชงาน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสนับสนุนและพัฒนางานกิจการนักศึกษา 
2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมแกนักศึกษา 
3. เพ่ือประชาสัมพันธงานกิจการนักศึกษา 



131 
 

 

 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นป ภาคปกติและภาค กศ.บป 2,000 คน 
1.2 คณาจารย เจาหนาที ่ 200 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
2.2. มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีการสงเสริมกิจกรรมในการพฒันานักศึกษาตลอดปงบประมาณ 2553 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 พัฒนางานกจิการนักศกึษา             
 -ดําเนินการจัดซื้อวัสด ุ             
 -ขออนุมัติเบิกจายคาสาธารณปูโภค             
2 งานสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของบุคลากร             
 -ทําเรื่องขออนมัุติเบิกจายในการเดินทางไปราชการ 
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของอาจารยและ
เจาหนาที ่

            

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

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

1 พัฒนางานกิจการนักศึกษา 12 ครั้ง 3 3 3 3 
2 งานสงเสริมและพัฒนา  การเรียนรู

ของบุคลากร         12 ครั้ง 3 3 3 3 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พัฒนางานกิจการนักศึกษา 219,800 54,950 54,950 54,950 54,950 
2 งานสงเสริมและพัฒนา  การเรียนรูของ

บุคลากร 65,000 16,250 16,250 16,250 16,250 

 รวม 284,800 71,200 71,200 71,200 71,200 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1  พัฒนางาน
กิจการนักศึกษา 

    219,800

 คาวัสดุ        
 -คาวัสดุ/อุปกรณ/เคร่ืองใชสํานักงาน       204,800 
 คาสาธารณูปโภค    
 -คาโทรศัพท     15,000 

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 งานสงเสริมและ
พัฒนาการเรียนรูของบุคลากร 
(ไปราชการ ประชุม อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน) 

      65,000

 คาใชสอย        
 -คาเบ้ียเล้ียง อาจารย เจาหนาท่ี     20,000
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 -คาท่ีพัก อาจารย เจาหนาท่ี       30,000 
 -คาวัสดุน้ํามัน/คาบํารุงยานพาหนะ       15,000 
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ        
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   284,800 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ความพึงพอใจของผูเขารับบรกิารในกระบวนการใหบริการ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาทุกคณะ ทุกชัน้ป ภาคปกตแิละภาค กศ.บป 2,000 คน 
1.2. คณาจารย เจาหนาที่ 200 คน 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

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

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอ
ภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ 
โดยใหเกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 
3. ความพรอมของโครงการ  

ดําเนินการไดทนัท ี  
 

4.1.4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 148,900 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา  : นายสุนทร  โภชฌงค 
  

หลักการและเหตุผล 
กองพัฒนานักศึกษามีภารกิจหลักในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งดาน 

รางกาย จิตใจ สังคม และปญญา เพราะนักศึกษาคือกําลังสําคัญที่จะไปพัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคต ดังน้ัน 
กิจกรรมที่เสริมหลักสูตรที่มีสวนชวยใหนักศึกษาไดมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เชน การอบรมทางดานคุณธรรม 
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จริยธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ การสงเสริมใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมรวมกัน จึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะใหนักศึกษามี
คุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคมและของประเทศตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเปนคนที่มีบุคลิกภาพที่ดี 
2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาแตงกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม และมีจิตอาสา 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นป ภาคปกติ 300 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
2.2. มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีการสงเสริมกิจกรรมในการพฒันานักศึกษาตลอดปงบประมาณ 2553 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพแกนักศกึษา             
 -วางแผนการดาํเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ติดตามผล             

2 จัดอบรมสงเสริมคณุธรรม  จริยธรรม             
 -วางแผนการดาํเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ติดตามผล             

3 รณรงคการแตงกายและวินัยนักศกึษา             
 -ประชาสัมพันธ             

4 นํานักศกึษารวมประชมุ / สัมมนากบัหนวยงาน
ภายนอก 

            

 -วางแผนการดาํเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ติดตามผล             

5 เสริมสุขภาวะใหแกนักศึกษา        
( กาย,จิตใจ,สังคม,ปญญา) 

            

 -วางแผนการดาํเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ติดตามผล             

6 กิจกรรมสรางเครือขายการเรียนรูระบบประกัน
คุณภาพแกนักศกึษาระหวางมหาวทิยาลัย 

            

 -วางแผนการดาํเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ติดตามผล             
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แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดอบรมพฒันาบุคลิกภาพแก
นักศึกษา 1 ครั้ง 1    

2 จัดอบรมสงเสรมิคุณธรรม  จรยิธรรม 1 ครั้ง   1  
3 รณรงคการแตงกายและวินัยนักศึกษา 4 ครั้ง 1 1 1 1 
4 นํานักศึกษารวมประชมุ / สมัมนากับ

หนวยงานภายนอก 4 ครั้ง 1 1 1 1 

5 เสริมสุขภาวะใหแกนักศึกษา        
( กาย,จิตใจ,สังคม,ปญญา) 1 ครั้ง    1 

6 กิจกรรมสรางเครือขายการเรยีนรู
ระบบประกันคณุภาพแกนักศกึษา
ระหวางมหาวทิยาลัย 

1 ครั้ง   1  

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดอบรมพฒันาบุคลิกภาพแกนักศึกษา 25,700 25,700    
2 จัดอบรมสงเสรมิคุณธรรม  จรยิธรรม 22,100   22,100  
3 รณรงคการแตงกายและวินัยนักศึกษา 19,000 4,750 4,750 4,750 4,750 
4 นํานักศึกษารวมประชมุ / สมัมนากับ

หนวยงานภายนอก 16,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

5 เสริมสุขภาวะใหแกนักศึกษา        
( กาย,จิตใจ,สังคม,ปญญา) 24,700    24,700 

6 กิจกรรมสรางเครือขายการเรยีนรูระบบ
ประกันคุณภาพแกนักศึกษาระหวาง
มหาวทิยาลัย 

41,400   41,400  

 รวมทั้งสิ้น 148,900 34,450 8,750 72,250 33,450 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดอบรมพัฒนา
บุคลิกภาพแกนักศึกษา 

    25,700 

 คาตอบแทน        
 -คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 7,200 
 คาใชสอย    
 -คาอาหาร 80 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 8,000 
 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 80 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 4,000 
 คาวัสดุ     
 -คาวัสดุอุปกรณ       5,000 
 -คาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม       1,000 
 -คาติดตามประเมินผล       500 

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดอบรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา 

      22,100 

 คาตอบแทน        
 -คาตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600 
 คาใชสอย        
 -คาอาหาร 80 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 8,000 
 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 80 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 4,000 
 คาวัสดุ     
 -คาวัสดุอุปกรณ       5,000 
 -คาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม       1,000 
 -คาติดตามประเมินผล       500 

3 กิจกรรมหลกัที่ 3 รณรงคการ
แตงกายและวนัิยนักศึกษา 

      19,000 

 คาใชสอย        
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 -คาปายประชาสัมพันธรณรงคการ
แตงกายและวินัยนักศึกษา 

      10,000

 -คาจดัทําเอกสารรณรงคการแตง
กายนักศึกษา 

      5,000

 -คาหุนจําลองรณรงคการแตงกาย
และวินัยนักศึกษา 

      4,000

4 กิจกรรมหลกัที่ 4 นํานักศกึษา
รวมประชุม/สัมมนากบั
หนวยงานภายนอก 

    16,000

 คาใชสอย       
 -คาน้ํามนัรถ/คาซอมบํารุงรถ/คา
ทางดวน 

      5,000

 -คาที่พัก       5,000
 -คาเบี้ยเลีย้งอาจารย/เจาหนาที่/
นักศึกษา 

      6,000

5 กิจกรรมหลักท่ี 5 เสริมสุขภาวะ
ใหแกนักศึกษา (กาย,จิตใจ,สังคม,
ปญญา) 

      24,700

 คาตอบแทน       
 -คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 7,200
 คาใชสอย       
 -คาอาหาร 80 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 8,000
 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 80 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 4,000 
 คาวัสดุ    
 -คาวัสดุอุปกรณ       4,000
 -คาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม       1,000
 -คาติดตามประเมินผล       500

6 กิจกรรมหลักท่ี 6 กิจกรรมสราง
เครือขายการเรยีนรูระบบประกัน
คุณภาพแกนักศึกษาระหวาง
มหาวิทยาลัย 

      41,400

 คาตอบแทน       
 -คาตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆ ละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 7,200
 -คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 7,200
 คาใชสอย       
 -คาอาหาร 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 10,000
 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 50 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 5,000 
 คาวัสดุ    
 -คาวัสดุอุปกรณ       8,000
 -คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม       3,000
 -คาติดตามประเมินผล       1,000
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ       
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   148,900

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมี่ตอการจดักิจกรรม 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาทุกคณะ ทุกชัน้ป ภาคปกต ิจาํนวน 300 คน 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมที่ทางกองพัฒนา

นักศึกษาจัดข้ึน 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชจาํนวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยภาพถายการจัดกิจกรรม 
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การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

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

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอ
ภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ 
โดยใหเกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 
3. ความพรอมของโครงการ  

ดําเนินการไดทนัท ี  
 

4.1.4.3 โครงการแนะแนวการใหคําปรึกษา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 178,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา  : นายสุนทร  โภชฌงค 
  

หลักการและเหตุผล 
งานแนะแนวและทุนการศึกษา เปนสวนหนึ่งที่สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดทราบถึงขอมูลขาวสาร

การประชาสัมพันธงานทุนการศึกษา การรับสมัครงานจากแหลงงานตางๆ  รวมถึงการบริการใหคําแนะนําปรึกษาที่
เก่ียวของ  จากการอบรมใหความรูแกนักศึกษา  และการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย  
แตมีผลการเรียนดี  การประสานความรวมมือจากหนวยงานภายนอกในการจัดหาแหลงทุน  การประสานงานจัดนัดพบ
ผูประกอบการ  บริการใหแกนักศึกษาไดรับบริการโดยตรง   อีกทั้งยังใหบริการแนะนํา ใหคําปรึกษา แกไขปญหาทั้งเรื่อง
การศึกษาเลาเรียน เรื่องสวนตัว และสรางโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูการสรางประสบการณในการทํางาน เชน โครงการ
สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีงานทําระหวางเรียน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบขอมลู ขาวสาร การประชาสัมพันธการรับสมัครงาน การศึกษาตอ การแนะแนว

อาชีพการศึกษา 
2. เพ่ือสนับสนุนทนุการศึกษาใหกับนักศึกษาทีย่ากจนและขาดแคลนทุนทรพัย 
3. เพ่ือจัดบริการใหคําแนะนําปรกึษาดานอาชีพ และการศึกษาใหแกนักศึกษาและศิษยเกา 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นป ภาคปกติ 1,500 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
2.2. มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาตลอดปงบประมาณ 2553 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 งานแนะแนวและใหคาํปรกึษา             
 -ดําเนินงานแนะแนวและใหคําปรึกษา             

2 งานทุนการศกึษา             
 -ดําเนินงานทุนการศึกษา             

3 งานปจฉิมนิเทศ  นักศกึษา             
 -วางแผนการดาํเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ติดตามผล             

4 พัฒนาประสบการณวิชาชีพแกนักศกึษาและศิษยเกา             
 -วางแผนการดาํเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ติดตามผล             

5 กิจกรรมเสริมสรางบทบาทของอาจารยทีป่รกึษา                
 -วางแผนการดาํเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ติดตามผล             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 งานแนะแนวและใหคาํปรึกษา ครั้ง 4 1 1 1 1 
2 งานทุนการศึกษา ครั้ง 4 1 1 1 1 
3 งานปจฉิมนิเทศ   นักศึกษา ครั้ง 1  1   
4 พัฒนาประสบการณวิชาชีพแก

นักศึกษาและศษิยเกา ครั้ง 4 1 1 1 1 

5 กิจกรรมเสริมสรางบทบาทของ
อาจารยที่ปรึกษา    ครั้ง 2 1  1  

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 งานแนะแนวและใหคาํปรึกษา 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 
2 งานทุนการศึกษา 13,400 3,350 3,350 3,350 3,350 
3 งานปจฉิมนิเทศนักศึกษา 28,600  28,600   
4 พัฒนาประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา

และศิษยเกา 51,000 12,750 12,750 12,750 12,750 

5 กิจกรรมเสริมสรางบทบาทของอาจารยที่
ปรึกษา    75,000 37,500  37,500  

 รวมทั้งส้ิน 178,000 56,100 47,200 56,100 18,600 
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 งานแนะแนว
และใหคําปรึกษา 

    10,000 

 คาวัสดุ        
 -คาวัสดุ/คาปาย/คากระเปาเพ่ือใชใน

การประชาสัมพันธ/สมุดโนต 
      5,000 

 -คาจัดทําเอกสารแนะแนวการศึกษา/
อาชีพ/การใหคําปรึกษา 

   
5,000 

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 งาน
ทุนการศึกษา 

  13,400 

 คาใชสอย    
 -คาเบ้ียเล้ียงไปราชการ       5,400 
 -คาน้ํามันเชื้อเพลิง/คาทางดวน/คา

บํารุงยานพาหนะ 
   

6,000 
 คาวัสดุ        
 -คาจัดทําเอกสารงานทุนการศึกษา       1,000 
 -คาปายประชาสัมพันธ       1,000 

3 กิจกรรมหลักท่ี 3 งานปจฉิมนิทศ
นักศึกษา 

    28,600 

 คาตอบแทน        
 -คาวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 3,600 
 คาวัสดุ      
 -คาจัดทําเอกสารทําเนียบรุน       21,000 
 -คาปายประชาสัมพันธ       1,000 
 -คาวัสดุอุปกรณ       3,000 

4 กิจกรรมหลักท่ี 4 พัฒนา
ประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา
และศิษยเกา 

    51,000 

 คาตอบแทน        
 -คาวิทยากร 4 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 28,800 
 คาใชสอย        
 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 50 คน ๆ ละ 4 คร้ัง ๆ  ละ 25 บาท 5,000 
 -คาอาหารกลางวัน 50 คน ๆ ละ 4 คร้ัง ๆ ละ 30 บาท 6,000 
 คาวัสดุ      
 -คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม       3,000 
 -คาปายประชาสัมพันธ       3,200 
 -คาวัสดุอุปกรณ       5,000 

5 กิจกรรมหลักท่ี 5 กิจกรรม
เสริมสรางบทบาทของอาจารยท่ี
ปรึกษา 

    75,000 

 คาใชสอย        
 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 200 คน ๆ ละ 2 คร้ัง ๆ ละ 25 บาท 10,000 
 -คาอาหารกลางวัน 200 คน ๆ ละ 2 คร้ัง ๆ ละ 100 บาท 40,000 
 คาวัสดุ      
 -คาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม       12,000 
 -คาวัสดุอุปกรณ       13,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน    178,000 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมี่ตอการจดักิจกรรม 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาทุกคณะ ทุกชัน้ป ภาคปกตจิาํนวน 1,500 คน 
1.2. จํานวนกิจกรรม 5 กิจกรรม 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
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3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชจาํนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการแนะแนวและใหคาํปรึกษา 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการขอทุนการศกึษา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
 
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 ี  

 

4.1.4.4 โครงการสงเสริมพลานามัยและนันทนาการ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 750,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา  : นายสุนทร  โภชฌงค 
  

หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมสงเสริมพลานามัยและนันทนาการ ถือเปนปจจัยที่สําคัญที่ชวยสงเสริมใหนักศึกษาไดรับการ

พัฒนาทางดานรางกาย  ดานสมอง  และสติปญญา ใหมีความสมบูรณและแข็งแรง  มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทางดานพลานามัยและนันทนาการใหแกนักศึกษาไดฝกทักษะและเทคนิคในการ
ออกกําลังกายอยางถูกตอง และเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษารูจักแพ รูจักชนะ รูจักอภัย มีความรักความสามัคคีใน
หมูคณะ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหนักศึกษารูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
2. เพ่ือสงเสริมทักษะทางดานกีฬาของนักศึกษาใหสูงข้ึน สําหรับการเขารวมแขงขันในระดับเขต ระดับ

ภูมิภาคและระดับประเทศ 
3. เพ่ือสงเสริมทางดานสุขภาพ พลานามัย รางกายของนักกีฬาใหสมบูรณแข็งแรง 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นป ภาคปกติ 400 คน 
1.2 คณาจารย-เจาหนาที ่ 20 คน 
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2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
2.2. มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักเรียนมีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาตลอดปงบประมาณ 2553 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดซือ้วัสดอุุปกรณกีฬา             
 -ดําเนินการจัดซื้ออุปกรณกีฬา             

2 จัดซือ้ชุดกีฬาสําหรบันักกฬีา , ผูควบคมุนักกีฬา 
และผูประสานงานกีฬา 

            

 -ดําเนินการจัดซื้อชุดกีฬา             
3 คาเชาเหมารถไปรวมแขงขันกีฬา             
 -ทําเรื่องขออนมัุติเบิกจาย             

4 คานํ้ามันรถพานักกีฬาไปแขงขันกีฬา             
 -ทําเรื่องขออนมัุติเบิกจาย             

5 คาเบี้ยเล้ียงฝกซอม แขงขนั และคาที่พกั กีฬา
มหาวทิยาลัยแหงประเทศไทย (รอบคดัเลือก) 

            

 -ทําเรื่องขออนมัุติเบิกจาย             
6 คาเบี้ยเล้ียงฝกซอม แขงขนั และคาที่พกั กีฬา

มหาวทิยาลัยแหงประเทศไทย (รอบมหกรรม) 
            

 -ทําเรื่องขออนมัุติเบิกจาย             
7 คาเบี้ยเล้ียงฝกซอม แขงขนั และคาที่พกั กีฬา

มหาวทิยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง 
            

 -ทําเรื่องขออนมัุติเบิกจาย             
8 พิธรีับธงเพือ่เปนเจาภาพจดัการแขงขันกีฬา

มหาวทิยาลัยเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครัง้ที่ 23 
            

 -วางแผนดาํเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

9 คาธรรมเนียม เงินสมทบ  คาสมัคร การเขารวม
แขงขันกีฬา 

            

 -ทําเรื่องขออนมัุติเบิกจาย             
10 ประชุมและเตรียมความพรอมการเขารวมแขงขัน

กีฬา 
            

 -วางแผนดาํเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา ครั้ง 4 1 1 1 1 
2 จัดซื้อชุดกีฬาสําหรับนักกีฬา , ผู

ควบคุมนักกีฬา และผูประสานงาน
กีฬา 

ครั้ง 4 1 1 1 1 

3 คาเชาเหมารถไปรวมแขงขันกีฬา ครั้ง 4 1 1 1 1 
4 คาน้ํามันรถพานักกีฬาไปแขงขันกีฬา ครั้ง 4 1 1 1 1 
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พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 คาเบี้ยเลี้ยงฝกซอม แขงขัน และคาที่
พัก กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย (รอบคัดเลือก) 

ครั้ง 1  1   

6 คาเบี้ยเลี้ยงฝกซอม แขงขัน และคาที่
พัก กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย (รอบมหกรรม) 

ครั้ง 1   1  

7 คาเบี้ยเลี้ยงฝกซอม แขงขัน และคาที่
พัก กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตรภาคกลาง 

ครั้ง 1 1 
   

8 พิ ธีรับธงเ พ่ือเปนเจาภาพจัดการ
แ ข ง ขั น กี ฬ า มห า วิ ท ย า ลั ย เ ข ต
ภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 23 

ครั้ง 1 1 
   

9 คาธรรมเนียม เงินสมทบ  คาสมัคร 
การเขารวมแขงขันกีฬา ครั้ง 4 1 1 1  

10 ประชุมและเตรียมความพรอมการเขา
รวมแขงขันกีฬา ครั้ง 8 2 2 2 2 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดซื้อวสัดุอุปกรณกีฬา 60,000 30,000  30,000  
2 จัดซื้อชุดกีฬาสําหรับนักกีฬา , ผูควบคุม

นักกีฬา และผูประสานงานกีฬา 200,000 60,000 60,000 40,000 40,000 

3 คาเชาเหมารถไปรวมแขงขันกีฬา 30,000  15,000  10,500 
4 คาน้ํามันรถพานักกีฬาไปแขงขันกีฬา 40,000 20,000  20,000  
5 คาเบี้ยเลี้ยงฝกซอม แขงขัน และคาที่พัก 

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (รอบ
คัดเลือก) 

106,240 106,240    

6 คาเบี้ยเลี้ยงฝกซอม แขงขัน และคาที่พัก 
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (รอบ
มหกรรม) 

64,910  64,910   

7 คาเบี้ยเลี้ยงฝกซอม แขงขัน และคาที่พัก 
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร
ภาคกลาง 

76,190    76,190 

8 พิธีรับธงเพ่ือเปนเจาภาพจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยเขตภูมิศาสตรภาคกลาง 
ครั้งที่ 23 

47,660    47,660 

9 คาธรรมเนียม เงินสมทบ คาสมัคร การเขา
รวมแขงขันกีฬา 85,000 10,000 50,000  25,000 

10 ประชุมและเตรียมความพรอมการเขารวม
แขงขันกีฬา 

40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

 รวมทั้งส้ิน 750,000 236,240 199,910 100,000 213,850

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณกีฬา 

    
60,000

 คาวัสดุ        
 -คาอุปกรณกีฬา       60,000 

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดซื้อชุดกีฬา
นักกีฬา,ผูควบคุมนักกีฬาและผู
ประสานงานกีฬา(รอบคัดเลือก/
รอบมหกรรม/กีฬาเขต
ภูมิศาสตร) 

   
200,000
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 คาวัสดุ      
 -คาชุดกีฬา,ผูควบคุมนักกีฬาและผู

ประสานงานกีฬา 
      200,000 

 
3 กิจกรรมหลักท่ี 3 คาเชาเหมารถ

ไปรวมแขงขันกีฬา 
    30,000 

 คาใชสอย      
 -คาเชาเหมารถไปรวมแขงขันกีฬา       30,000 

4 กิจกรรมหลักท่ี 4 คาน้ํามันรถพา
นักกีฬาไปแขงขันกีฬา 

     
40,000 

 คาใชสอย      
 -คาน้ํามันรถพานกักีฬาไปแขงขัน

กีฬา 
      40,000 

5 กิจกรรมหลักท่ี 5 คาเบี้ยเล้ียง
ฝกซอมแขงขันและคาท่ีพักกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
(รอบคัดเลือก)ตุลาคม 

     
106,240 

 คาตอบแทน      
 -คาเบ้ียเล้ียงฝกซอม      
     -ผูควบคุมกีฬา 8 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 5,200 
      -นักกีฬา 50 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 32,500 
 -คาเบ้ียเล้ียงแขงขันกีฬา        
      -อาจารย 3 คน ๆ ละ 7 วัน ๆ ละ 210 บาท 4,410 
      -โคชนอก 4 คน ๆ ละ 7 วัน ๆ ละ 65 บาท 1,820 
      -นักกีฬา 50 คน ๆ ละ 7 วัน ๆ ละ 65 บาท 22,750 
      -เจาหนาท่ีและพนักงานขับรถ 6 คน ๆ ละ 7 วัน ๆ ละ 180 บาท 7,560 
 คาใชสอย        
 -คาท่ีพักสําหรับผูควบคุมกีฬา 

อาจารย เจาหนาท่ี และพนักงาน   
ขับรถ 

10 คน ๆ ละ 8 วัน ๆ ละ 400 บาท 32,000 

6 กิจกรรมหลักท่ี 6 คาเบี้ยเล้ียง
ฝกซอมแขงขันและคาท่ีพักกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
(รอบมหกรรม)มกราคม 

     
64,910 

 คาตอบแทน      
 -คาเบ้ียเล้ียงฝกซอม      
     -ผูควบคุมกีฬา 5 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 3,250 
      -นักกีฬา 14 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 9,100 
 -คาเบ้ียเล้ียงแขงขันกีฬา        
      -อาจารย 3 คน ๆ ละ 8 วัน ๆ ละ 210 บาท 5,040 
      -โคชนอก 2 คน ๆ ละ 8 วัน ๆ ละ 65 บาท 1,040 
      -นักกีฬา 14 คน ๆ ละ 8 วัน ๆ ละ 65 บาท 7,280 
      -เจาหนาท่ีและพนักงานขับรถ 5 คน ๆ ละ 8 วัน ๆ ละ 180 บาท 7,200 
 คาใชสอย        
 -คาท่ีพักสําหรับผูควบคุมกีฬา 

อาจารย เจาหนาท่ี และพนักงาน   
ขับรถ 

10 คน ๆ ละ 8 วัน ๆ ละ 400 บาท 32,000 

7 กิจกรรมหลกัที่ 7 คาเบี้ยเล้ียง
ฝกซอม แขงขัน และคาทีพ่ัก
กีฬามหาวทิยาลัยราชภัฎกลุม
ภูมิศาสตรภาคกลาง 
(กันยายน) 

     
79,190 

 คาตอบแทน      
 -คาเบ้ียเล้ียงฝกซอม      
     -ผูควบคุมกีฬา 8 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 5,200 
      -นักกีฬา 50 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 32,500 
 -คาเบ้ียเล้ียงแขงขันกีฬา        
      -อาจารย 4 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 210 บาท 2,520 
      -โคชนอก 4 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 65 บาท 780 
      -นักกีฬา 50 คน ๆ ละ 8 วัน ๆ ละ 65 บาท 9,750 
      -เจาหนาท่ีและพนักงานขับรถ 6 คน ๆ ละ 8 วัน ๆ ละ 180 บาท 8,640 
 คาใชสอย        
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 -คาท่ีพักสําหรับผูควบคุมกีฬา 
อาจารย เจาหนาท่ี และพนักงาน   
ขับรถ 

14 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 400 บาท 16,800

8 กิจกรรมหลกัที่ 8 พธิีรบัธง
เพื่อเปนเจาภาพจดัการ
แขงขันกีฬา(กันยายน)
มหาวทิยาลัยราชภัฎเขต
ภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที ่23 
“107 ศรอียุธยาเกมส” 

    
47,660

 คาตอบแทน     
 -คาเบ้ียเล้ียงนักกีฬาเขารวมพิธีรับธง

กีฬา 
30 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 65 บาท 3,900

 คาใชสอย       
 -คายานพาหนะ       15,000
 -คาจดัการแสดงพิธีรับธงกีฬา       5,500
 คาวัสดุ        
 -คาชุดสําหรับนักกีฬาเขารวมพิธีรับ

ธง 
30 คน ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 250 บาท 7,500 

 -คาปายประชาสัมพันธ       4,200
 -คาวสัด ุ       11,560

9 กิจกรรมหลกัที่  9
คาธรรมเนียม เงินสมทบ คา
สมัครเขารวมการแขงขันกฬีา 

    
85,000

 รายจายอื่น     
 -เงินสมทบการจัดการแขงขัน       35,000
 -คาธรรมเนียมการเขารวมการ
แขงขันกีฬาของนักศึกษาและ
เจาหนาที ่

       
 

10,000

 -เงินสมทบคางานเลี้ยงนักกีฬา       35,000
 -คาสมัครแขงขันกีฬา       5,000

10 กิจกรรมหลักท่ี 10  ประชมุและ
เตรียมความพรอมการเขารวม
แขงขันกีฬา 

    
40,000

 คาใชสอย       
 -คาเบ้ียเล้ียงอาจารย เจาหนาท่ี       10,000
 -คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาบํารุง

ยานพาหนะ 
       

15,000
 -คาท่ีพักอาจารย เจาหนาท่ี       10,000
 คาวัสดุ       
 -คาวัสดุ/อุปกรณ/คาปาย

ประชาสัมพันธ 
       

5,000
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน    750,000

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมี่ตอการจดักิจกรรม 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาทุกคณะ ทุกชัน้ป ภาคปกติ จาํนวน 400 คน 
1.2. จํานวนคณาจารย-เจาหนาที่ จาํนวน 20 คน 
1.3. จํานวนกิจกรรม 10 กิจกรรม 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 
3.2. ภาพถายของแตละกิจกรรม 
3.3. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 
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การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี  

4.1.4.5 โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 750,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา  : นายสุนทร  โภชฌงค 
  

หลักการและเหตุผล 
      ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยสาระสําคัญ 4 ประการ ไดแก การเรียนการสอน (ผลิต

บัณฑิต) การผลิตผลงานวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในบริบทของการผลติ
บัณฑิต น้ัน งานกิจกรรมนักศึกษาหรืออาจเรียกใหสมบูรณวา “งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา” นับเปนบทบาทหลักอีก
ประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัย ตองสงเสริม สนับสนุนใหเกิดข้ึนในสถาบัน ใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
เพ่ือใหกาวสูการเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพสมบูรณพรอมในสังคม ทั้งทางดานรางกาย สังคม อารมณ และสติปญญา    

      ดวยความสําคัญของงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมอบหมายให
กองพัฒนานักศึกษาซึ่งเปนหนวยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการพัฒนานักศึกษา โดยใชกิจกรรมเปนเครื่องมือในการ
พัฒนา ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาจึงไดจัดกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาในดานตางๆ ไดแก กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและ
สงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีบุคลิกภาพและคานิยมที่ถูกตอง 
2. เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมแกนักศึกษา 
3. เพ่ือรักษาไวซึ่งขนมธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณอันดีงามของความเปนไทย 
4. เพ่ือใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
5. เพ่ือใหนักศึกษารูจักการวางแผนขั้นตอนการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ 
6. เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความรู ความเขาใจและสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพทางเศรษฐกิจ  

                 และสังคม 
7. เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความรู ความสามคัค ีมีความรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือสวนรวม 
8. เพ่ือฝกใหนักศกึษาปฏิบัติตนในลักษณะผูนําและผูตามทีด่ีได 
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เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นป ภาคปกติ 1,500 คน 
1.2   
1.3   

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
2.2. มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาตลอดปงบประมาณ 2553 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายใน(ศรีอยุธยาเกมส)             
 -วางแผนการดําเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

2 กิจกรรม 82 พรรษามหาราชา เทิดไทองคราชันย             
 -วางแผนการดําเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

3 กิจกรรมเปดโลกชมรม             
 -วางแผนการดําเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูนํานักศึกษา             
 -วางแผนการดําเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

5 กิจกรรมรับนองมหาวิทยาลัย             
 -วางแผนการดําเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

6 กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหวครู’53)             
 -วางแผนการดําเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

7 กิจกรรมการประกวด ARU.  Star Challenge 2010             
 -วางแผนการดําเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

8 กิจกรรมสัมมนาผูนํานักศึกษา             
 -วางแผนการดําเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
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พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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

9 กิจกรรมหลอเทียนพรรษา             
 -วางแผนการดําเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

10 กิจกรรมแหเทียนพรรษา             
 -วางแผนการดําเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

11 กิจกรรมเทิดพระคุณแม             
 -วางแผนการดําเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

12 กิจกรรมวันลอยกระทง             
 -วางแผนการดําเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

13 กิจกรรมชมรมนักศึกษา             
 -วางแผนการดําเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

14 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานตไทย             
 -วางแผนการดําเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

15 กิจกรรมนักศกึษาคณะวิทยาการจดัการ             
 -วางแผนการดําเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

16 กิจกรรมนักศกึษาคณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

            

 -วางแผนการดําเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

17 กิจกรรมนักศึกษาคณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี             
 -วางแผนการดําเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

18 กิจกรรมนักศึกษาคณะ ครุศาสตร             
 -วางแผนการดําเนินงาน             
 -ประชาสัมพันธ             
 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
 -ประเมินผลการดําเนินงาน             
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แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ    
   ภายใน(ศรีอยุธยาเกมส) 

ครั้ง 1 1    

2 กิจกรรม 82 พรรษามหา  
   ราชา เทิดไทองคราชันย 

ครั้ง 1 1    

3 กิจกรรมเปดโลกชมรม ครั้ง 1  1   
4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูนํา 

   นักศึกษา 
ครั้ง 1  1   

5 กิจกรรมรับนอง    
   มหาวิทยาลัย 

ครั้ง 1   1  

6 กิจกรรมพระคุณที่สาม  
   (ไหวครู’53) 

ครั้ง 1   1  

7 กิจกรรมการประกวด ARU.   
   Star Challenge 2010 

ครั้ง 4   2 2 

8 กิจกรรมสัมมนาผูนํา 
   นักศึกษา 

ครั้ง 1   1  

9 กิจกรรมหลอเทียนพรรษา ครั้ง 1    1 
10 กิจกรรมแหเทียนพรรษา ครั้ง 1    1 
11 กิจกรรมเทิดพระคุณแม 

 
ครั้ง 1 1   1 

12 กิจกรรมวันลอยกระทง ครั้ง 1 1    
13 กิจกรรมชมรมนักศึกษา 

 
ครั้ง 17 4 5 5 3 

14 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต
ไทย 

ครั้ง 1   1  

15 กิจกรรมนักศึกษาคณะวทิยาการ
จัดการ 

ครั้ง 4 1 1 1 1 

16 กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

ครั้ง 4 1 1 1 1 

17 กิจกรรมนักศึกษาคณะ  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ครั้ง 4 1 1 1 1 

18 กิจกรรมนักศึกษาคณะ  
ครุศาสตร 

ครั้ง 4 1 1 1 1 

11 กิจกรรมเทิดพระคุณแม 
 

ครั้ง 1 1   1 

12 กิจกรรมวันลอยกระทง ครั้ง 1 1    
13 กิจกรรมชมรมนักศึกษา 

 
ครั้ง 17 4 5 5 3 

14 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต
ไทย 

ครั้ง 1   1  

15 กิจกรรมนักศึกษาคณะวทิยาการ
จัดการ 

ครั้ง 4 1 1 1 1 

16 กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

ครั้ง 4 1 1 1 1 

17 กิจกรรมนักศึกษาคณะ  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ครั้ง 4 1 1 1 1 

18 กิจกรรมนักศึกษาคณะ  
ครุศาสตร 

ครั้ง 4 1 1 1 1 

11 กิจกรรมเทิดพระคุณแม 
 

ครั้ง 1 1   1 
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แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ    

   ภายใน(ศรีอยุธยาเกมส) 
116,600 116,600    

2 กิจกรรม 82 พรรษามหา  
   ราชา เทิดไทองคราชันย 

21,000 21,000    

3 กิจกรรมเปดโลกชมรม 12,500  12,500   
4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูนํา 

   นักศึกษา 
23,500  23,500   

5 กิจกรรมรับนอง    
   มหาวิทยาลัย 

16,500    16,500 

6 กิจกรรมพระคุณที่สาม  
   (ไหวครู’53) 

14,000    14,000 

7 กิจกรรมการประกวด ARU.   
   Star Challenge 2010 

62,500    62,500 

8 กิจกรรมสัมมนาผูนํา 
   นักศึกษา 

35,500   35,500  

9 กิจกรรมหลอเทียนพรรษา 6,900    6,900 
10 กิจกรรมแหเทียนพรรษา 55,500    55,500 
11 กิจกรรมเทิดพระคุณแม 10,500    10,500 
12 กิจกรรมวันลอยกระทง 10,000 10,000    
13 กิจกรรมชมรมนักศึกษา 

 
52,000  52,000   

14 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานตไทย 13,000   13,000  
15 กิจกรรมนักศึกษาคณะวทิยาการจัดการ 87,000 24,000 24,000 24,000 15,000 
16 กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร 
78,300 22,300 22,000 22,000 12,000 

17 กิจกรรมนักศึกษาคณะ  
วิทยาศาสตรและ  
เทคโนโลยี 

62,700 17,700 17,000 17,000 11,000 

18 กิจกรรมนักศึกษาคณะ  
ครุศาสตร 

72,000 20,000 20,000 20,000 12,000 

 รวมทั้งส้ิน 750,000 231,600 171,000 193,250 154,150

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมหลกัที่ 1  กิจกรรม
กีฬาสัมพันธภายใน”ศรี
อยุธยาเกมส” 

    116,600 

 คาตอบแทน        
 -คากรรมการตดัสินกีฬา   39,850 
 คาใชสอย      
 - คาบํารุงวงดรุยิางค       6,000 
 - คาถาย VDO        1,000 
 - คาตดิตามประเมินผล     1,000 
 - คาจดัทําพิธีเปด-ปดการ
แขงขันกีฬา 

       
9,000 

 - คาการแสดงพิธีเปด       6,500 
 - คาถวยรางวัล       12,000 
 คาวัสด ุ        
 - คาสูจิบัตรการแขงขันกีฬา       4,000 
 - คาวสัดใุนการจัดกิจกรรม        5,152 
 - คาดอกไมตกแตงสถานที ่       5,000 
 - คาชุดนักกีฬา        7,000 



149 
 

 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 - คาปายประชาสัมพันธ        9,598
 - คาตกแตงกระถางคบเพลิง        7,000
 - คาลางอัดภาพ        500
 - คาปายผาแพรลูกโปง       3,000

2 กิจกรรมหลกัที่ 2  กิจกรรม 
82 พรรษามหาราชาเทิดไท
องคราชันย 

      21,000

 คาใชสอย       
 - คาบํารุงดนตรไีทย/สากล       3,000
 - คาตดิตามและประเมินผล       1,000
 คาวัสด ุ       
 - คาปายตกแตงเวทีและสถานที่
จัดงาน 

      3,900

 - คาวสัดใุนการจัดกิจกรรม        2,522
 - คาปายประชาสัมพันธ        7,078
 - คาลางอัดภาพ       500
 - คาดอกไมตกแตงสถานที ่       3,000

3 กิจกรรมหลกัที่ 3  เปดโลก
ชมรม 

      12,500

 คาใชสอย       
 - คาตดิตามและประเมินผล       1,000
 คาวัสด ุ       
 - คาตกแตงสถานที ่       2,000
 - คาปายประชาสัมพันธ       1,500
 - คาโลรางวัล        3,500
 - คาวสัดใุนการจัดกิจกรรม        4,000
 - คาลางอัดภาพ       500

4 กิจกรรมหลกัที่ 4  กิจกรรม
เชิดชูเกียรตผิูนํานักศกึษา 

      23,500

 คาใชสอย       
 - คาตดิตามและประเมินผล       1,000
 คาวัสด ุ       
 - คาโลรางวัล        19,000
 - คากรอบรูป        3,000
 - คาลางอัดภาพ       500

5 กิจกรรมหลกัที่ 5  กิจกรรม
รับนองมหาวทิยาลัย 

      16,500

 คาใชสอย       
 - คาถาย VDO       1,000
 - คาตดิตามและประเมินผล       1,000
 คาวัสด ุ       
 - คาตกแตงสถานที ่       4,000
 - คาปายประชาสัมพันธ        3,000
 - คาวสัด ุ       4,000
 - คาโลรางวัล        3,000
 - คาลางอัดภาพ       500

6 กิจกรรมหลกัที่ 6 กิจกรรม
พระคณุที่สาม(ไหวคร”ู53”) 

      14,000

 คาใชสอย       
 - คาบํารุงดนตรไีทย       1,000
 - คาถาย VDO       1,000
 - คาตดิตามและประเมินผล       1,000
 คาวัสด ุ       
 - คาดอกไมตกแตงสถานที ่       5,000
 - คาปายประชาสัมพันธ        3,500
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 - คาพวงมาลัย       2,000 
 - คาลางอัดภาพ       500 

7 กิจกรรมหลกัที่ 7 กิจกรรม
ประกวด ARU.Star Challenge 
2010 

      62,500 

 คาใชสอย        
 - คาจางไฟฟอลโล/ไฟประดับ
เวท ี

      6,000 

 - คาจางดนตรสีากล       2,000 
 - คาถาย VDO อัดวีทีอารผูเขา
ประกวด 

      3,000 

 - เงินรางวัลผูชนะเลิดการ
ประกวดจํานวน 6 รางวัล 

      8,000 

 - คาการแสดงพิธีเปด       5,000 
 - คาจางทําฉากเวทีการประกวด       8,000 
 - คาตดิตามและประเมินผล       1,000 
 คาวัสด ุ        
 - คาตกแตงสถานที ่       6,000 
 - คาปายประชาสัมพันธ        9,000 
 - คาโลรางวัล       6,000 
 - คาสายสะพาย       5,000 
 - คาวสัดใุนการจัดกิจกรรม       3,000 
 - คาลางอัดภาพ       500 

8 กิจกรรมหลกัที่ 8 กิจกรรม
สัมมนาผูนํานักศกึษา 

      35,500 

 คาตอบแทน        
 - คาวทิยากร       6,000 
 คาใชสอย        
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม        17,000 
 - คายานพาหนะ        5,000 
 - คาตดิตามประเมินผล       1,000 
 คาวัสด ุ        
 - คาปายประชาสัมพันธ        1,000 
 - คาวสัด ุ       5,000 
 - คาลางอัดภาพ       500 

9 กิจกรรมหลกัที่ 9 กิจกรรมหลอ
เทียนพรรษา 

      6,900 

 คาใชสอย        
 - คาเครื่องไทยทาน       2,000 
 - คาดอกไมตกแตงสถานที ่       2,000 
 คาวัสด ุ        
 - คาปายประชาสัมพันธ        1,000 
 - คาวสัด ุ       1,400 
 - คาลางอัดภาพ       500 

10 กิจกรรมหลกัที่ 10 กจิกรรมแห
เทียนพรรษา 

      55,500 

 คาใชสอย        
 - คายานพาหนะ       3,000 
 - คาตกแตงขบวนแหเทยีน
พรรษา 

      40,000 

 - คาตดิตามประเมินผล       1,000 
 - คาเครื่องไทยทาน       3,000 
 - คาถาย VDO       1,000 
 คาวัสด ุ        
 - คาเทยีน        2,000 
 - คาวสัด ุ       5,000 
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 - คาลางอัดภาพ       500
11 กิจกรรมหลกัที่ 11 กจิกรรมเทิด

พระคณุแม 
      10,500

 คาใชสอย       
 - คาตดิตามประเมินผล       1,000
 คาวัสด ุ       
 - คาปายประชาสัมพันธ       3,000
 - คาตกแตงสถานที ่       4,000
 - คาวสัดใุนการจัดกิจกรรม       2,000
 - คาลางอัดภาพ       500

12 กิจกรรมหลกัที่ 12 กจิกรรมวัน
ลอยกระทง 

      10,000

 คาใชสอย       
 - คาเชาชุดไทยสําหรับผู
ประกวดนางนพมาศ 

1 คน ๆ ละ 2 ชุด ๆ ละ 
 

2,500 บาท 5,000

 - คาจางทํากระทง 2 คน ๆ ละ 1 ใบ ๆ ละ 2,500 บาท 5,000
13 กิจกรรมหลกัที่ 13 กจิกรรม

ชมรมนักศึกษา 
      52,000

 คาใชสอย       
 - คาตดิตามประเมินผล       1,000
 คาวัสด ุ       
 - คาวสัดใุนการจัดกิจกรรมของ
ชมรมจํานวน 17 ชมรม 

      50,500

 - คาลางอัดภาพ       500
14 กิจกรรมหลกัที่ 14 กจิกรรมสืบ

สานประเพณสีงกรานตไทย 
      13,000

 คาใชสอย       
 - คาเชาชุดไทยสําหรับผู
ประกวดนางสงกรานต 

1 คน ๆ ละ 2 ชุด ๆ ละ 
 

2,500 บาท 5,000

 คาวัสด ุ       
 - คาวสัดใุนการจัดกิจกรรม       5,000
 - คาปายประชาสัมพันธ       3,000

15 กิจกรรมหลกัที่ 15 กจิกรรม
นักศึกษาคณะวทิยาการจดัการ 

      87,000

16 กิจกรรมหลกัที่ 16 กจิกรรม
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

      78,300

17 กิจกรรมหลกัที่ 17 กจิกรรม
นักศึกษาคณะวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

      62,700

18 กิจกรรมหลกัที่ 18 กจิกรรม
นักศึกษาคณะครุศาสตร 

      72,000

 *ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ       
 รวมทั้งส้ิน       750,000

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมี่ตอการจดักิจกรรม 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาทุกคณะ ทุกชัน้ป ภาคปกติ  1,500 คน 
1.2. จํานวนกิจกรรม 18 กิจกรรม 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
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3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอกิจกรรมที่เขารวม 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชภาพถายแตละกิจรรมที่ทางกองพัฒนานักศึกษาจัดข้ึน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชจาํนวนนักศึกษาที่เขารวมแตละกิจกรรม 
 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี  
 

4.1.4.6 งานจัดซื้อและซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 130,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา  : นายสุนทร  โภชฌงค 
  

หลักการและเหตุผล 
กองพัฒนานักศึกษา  เปนหนวยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาและจัดบริการสิ่งอํานวย

ความสะดวกตางๆ   ใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   ทั้งการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาและจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา   

ดังน้ันการเตรียมความพรอมในการจัดหาและซอมแซมครุภัณฑที่ยังสามารถนํากลับมาใชงานไดจึงมี
ความสําคัญและจําเปนตอการใหบริการแกนักศึกษา  และการจัดกิจกรรมที่ชวยสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานของ
ทุกฝายใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กองพัฒนานักศึกษาจึงตองจัดหาและซอมแซมครุภัณฑตางๆ เพ่ือใหบริการและ
อํานวยความสะดวกใหแกผูมาใชบริการมีจํานวนเพียงพอและพรอมใชงานอยูเสมอ 

วัตถุประสงค   
1. จัดหาครุภัณฑที่หนวยงานมีความจําเปนตองใชในการสนับสนุนกิจกรรม 
2. เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑสําหรับอํานวยความสะดวกในงานกิจการนักศึกษา 
3. เพ่ือซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดใหสามารถกลับมาใชงานไดตามปกติ 
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เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ลําโพงพรอมขาตั้ง 2 ชุด 
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่อง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีการจัดหาครุภณัฑที่มีประสทิธิภาพเพียงพอตอการใชงานตลอดปงบประมาณ 2553 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดซือ้ครุภัณฑสํานักงาน             
 -ดําเนินการจัดซื้อลําโพงพรอมขาตั้ง 2 ชุด 

-ดําเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 2 เครือ่ง 
            

2 ซอมแซมครุภัณฑ             
 -ดําเนินการอนมัุติเบิกจาย             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ครั้ง 2 1 1   
2 ซอมแซมครภุณัฑ ครั้ง 4 1 1 1 1 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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. จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน   110,000 110,000    
2 2. ซอมแซมครุภัณฑ   20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
 รวม  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดซื้อและ
ซอมแซมครภุณัฑ 

    130,000

 คาใชสอย        
 -คาซอมแซมครุภัณฑ       20,000 
 คาครุภัณฑ    
 -ลําโพงพรอมขาต้ัง 2 ชุด     50,000 
 -เคร่ืองคอมพิวเตอร 2 เคร่ือง       60,000
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน    130,000

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ทางหนวยงานไดครภุัณฑที่มีประสทิธิภาพในการสงเสริมการจัดกิจกรรมของหนวยงาน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 เครื่อง 
1.2. นครุภัณฑลําโพงพรอมขาตั้ง 2 ชุด 
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2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจครภุณัฑใหเพียงพอตอการใชงานในแตละกิจกรรม 

 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.1. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

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

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี  
 

4.1.4.7 โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 83,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา  : นายสุนทร  โภชฌงค 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษา

ระดับปริญญาและเปนนิติบุคคล เพ่ือทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและ
ภาระหนาที่ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น  
ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล  เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี  สรางสํานึกใน
คุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย  ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน  และ
เทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม  สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม สอดคลอง
กับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

สุขภาพที่ดีเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริมใหนักศึกษาสามารถศึกษาและรวมทํากิจกรรมตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ขณะที่นักศึกษาอยูภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บปวย หรือไดรับอุบัติเหตุ 
มหาวิทยาลัยจึงควรจัดใหมีแพทยและพยาบาลมาใหบริการตรวจรักษาเบื้องตน มียาและเวชภัณฑที่มีคุณภาพเพียงพอ
ตอการรักษานักศึกษาอยางเหมาะสมและทันทวงที ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปยังการใหบริการสุขภาพแกคณาจารยและ
บุคลากรทุกฝายของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสามารถดําเนินงานใหบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพเชนกัน 
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วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหนักศึกษาไดรับบริการดานสุขภาพที่เหมาะสมและทันทวงที 
 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นป ภาคปกติและภาค กศ.บป 2,000 คน 
1.2 คณาจารย เจาหนาที ่ 200 คน 

 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. นักเรียน...มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. มีการสงเสริมสขุภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลใหกับนักศึกษาตลอดปงบประมาณ 2553 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จางแพทย             
 -ดําเนินการจางแพทย             

2 จางพยาบาล             
 -ดําเนินการจางพยาบาล             

3 จัดซือ้ยาและเวชภัณฑ             
 -ดําเนินการจัดซื้อยาและเวชภณัฑ             

4 จัดซือ้วัสดุสํานักงาน             
 -ดําเนินการจัดซื้อวัสดสุํานักงาน             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จางแพทย ครั้ง 60 18 16 9 17 
2 จางพยาบาล ครั้ง 60 18 16 9 17 
3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ รายการ 30  15  15 
4 จัดซื้อวสัดสุํานกังาน รายการ 10   10  

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จางแพทย 39,000 11,700 10,400 5,850 11,050 
2 จางพยาบาล 10,200 3,060 2,720 1,530 2,890 
3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ 28,000  14,000  14,000 
4 จัดซื้อวสัดสุํานกังาน   5,800   5,800  
 รวมทั้งส้ิน 83,000 14,760 27,120 13,180 27,940 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 จางแพทย ,พยาบาล 1 คน 30
สัปดาหๆละ2ครั้ง 

    49,200

 คาตอบแทน        
 -คาตอบแทนแพทย 1 คน ๆ ละ 60 คร้ัง ๆ ละ 650 บาท 39,000 
 - คาตอบแทนพยาบาล 1 คน ๆ ละ 60 คร้ัง ๆ ละ 170 บาท 10,200 
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

2 จัดซือ้ยาและเวชภัณฑ       28,000 
 คาวัสด ุ        
 - คายาและเวชภัณฑ       28,000 

3 จัดซือ้วัสดุสํานักงาน       5,800 
 คาวัสด ุ        
 - คาวสัดสุํานักงาน       5,800 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   83,000 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ความพึงพอใจของผูเขารับบรกิารในกระบวนการใหบริการ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาทุกคณะ ทุกชัน้ป ภาคปกตแิละภาค กศ.บป 2,000 คน 
1.2. คณาจารย เจาหนาที่ 200 คน 
1.3. จํานวนกิจกรรม 4 กิจกรรม 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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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4.1.4.8 งานจัดซื้อครุภัณฑงานพยาบาล 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 15,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา  : นายสุนทร  โภชฌงค 
  

หลักการและเหตุผล 
หนวยงานพยาบาลเปนสวนหนึ่งของงานดานบริการของกองพัฒนานักศึกษาที่ทําหนาที่อํานวยความ

สะดวกและจัดบริการดานกายภาพใหแกนักศึกษา คณาจารยและเจาหนาที่ ดังนั้นทางกองพัฒนานักศึกษาจึงจําเปนตอง
จัดหาครุภัณฑที่มีความจําเปนตอการใชงานมาสนับสนุนการดําเนินงานของบุคลากรและหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค   
1. จัดหาครภุัณฑที่หนวยงานมคีวามจําเปนตองใชในการปฏิบัตงิาน 
2. เพ่ือจัดซื้อครภุณัฑสําหรับอํานวยความสะดวกในงานพยาบาล 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นป ภาคปกติและภาค กศ.บป 2,000 คน 
1.2 คณาจารย เจาหนาที ่ 200 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีการสงเสริมสขุภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลใหกับนักศึกษาตลอดปงบประมาณ 2553 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดซือ้ครุภัณฑหองพยาบาล             
 -ดําเนินการจัดซื้อครภุัณฑงานพยาบาล             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดซื้อครุภัณฑหองพยาบาล ครั้ง 1 1    
    

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดซื้อครุภัณฑหองพยาบาล   15,000 15,000    
 รวมทั้งส้ิน 15,000 15,000    
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมหลกัที่ 1 จัดซือ้
ครุภัณฑงานพยาบาล 

    15,000 

  คาครุภัณฑ        
 - เครื่องซักผา   15,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน    15,000 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ความพึงพอใจของผูเขารับบรกิารในกระบวนการใหบริการ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาทุกคณะ ทุกชัน้ป ภาคปกตแิละภาค กศ.บป 2,000 คน 
1.2. คณาจารย เจาหนาที่ 200 คน 
1.3. จํานวนกิจกรรม 1กิจกรรม 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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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4.1.4.9 โครงการบริการหอพัก 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 710,500 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา  : นายสุนทร  โภชฌงค 
  

หลักการและเหตุผล 
หอพักของมหาวิทยาลัยเปนปจจัยดานที่สําคัญอยางหนึ่งที่สนับสนุนใหนักศึกษาไดศึกษาเลาเรียนได

อยาง เต็มที่และเปนสถานที่ที่นักศึกษาไดใชชีวิติการอยูรวมกันกับผูอ่ืนดังนั้นหอพักจึงสมควรไดรับการดูแล ปรับปรุงใหมี
สภาพแวดลอมที่ดี รวมทั้งเปนสถานที่ใหนักศึกษาไดฝกฝนการมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือเปนสวัสดิการแกนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดไดมีที่พักปลอดภยั 
2. ถูกสุขลักษณะ ประหยัด มีสภาพแวดลอมที่ดี มีระเบียบวินัย 

 

เปาหมาย 

3. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนหอพักนักศึกษา 4 อาคาร
1.2 จํานวนนักศึกษา  4 หอพัก 269 คน
1.3 จํานวนบุคคลภายนอกเขาพักหอพัก 100 คน

 
4. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
5. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. มีการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกดานกายภาพใหกับนักศกึษาตลอดปงบประมาณ 2553 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 การใหบรกิารหอพัก             
 -รับสมัครนักศึกษาภาคปกติเขาพักอาศัยในหอพัก             
 -ประกาศรับนักศึกษาหอพักภาคปกต ิ             
 -ใหบริการสําหรับบุคคลภายนอก             

2 การบริหารจัดการหอพกั             
 -คาจางชั่วคราว             
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  แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 การใหบริการ       
 -ประกาศรับสมคัรนักศึกษา 2 ครั้ง 1  1  
 -บริการนักศึกษาพักหอพัก 8 เดือน 2 2 2 2 
 -บุคคลภายนอก 4 เดือน 1 1 2  
2 การจัดการบรหิารหอพัก       
 -คาจางชั่วคราว 12 เดือน 3 3 3 3 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 การบริการหอพกั - - - -  
2 การบริหารจดัการหอพัก 710,500 177,626 177,625 177,625 177,625 
 รวมทั้งส้ิน 710,500     

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมหลกัที่ 1 งานบริการ
และพัฒนาหอพักนักศกึษา 

 710,500 

 คาจางชั่วคราว       397,440 
 -เจาหนาท่ีธุรการ 1 คนๆละ 12 เดือนๆ ละ 8,270 บาท 99,240 
 -พนักงานทําความสะอาดหอพัก 1 คนๆละ 12 เดือนๆ ละ 5,250 บาท 63,000 
 -พนักงานทําความสะอาดหอพัก 1 คนๆละ 12 เดือนๆ ละ 5,100 บาท 61,200 
 -พนักงานทําความสะอาดหอพัก 1 คนๆละ 12 เดือนๆ ละ 5,000 บาท 60,000 
 -พนักงานภาคพื้นดิน 1 คนๆละ 12 เดือนๆ ละ 4,800 บาท 57,600 
 -พนักงานภาคพื้นดิน 1 คนๆละ 12 เดือนๆ ละ 4,700 บาท 56,400 
 คาปฏิบัติงานลวงเวลา    60,000 
 -คาตอบแทนลวงเวลาวันจันทรพุธ 

ศุกร 
1 คนๆละ 68 วัน ๆ  ละ 100 บาท 6,800 

 -คาตอบแทนลวงเวลาเสาร-อาทิตย 5 คนๆละ 62 วัน ๆ ละ 170 บาท 53,200 
 คาตอบแทนใชสอยวัสดุ    148,568 
 -คาวัสดุสํานักงาน/งานบาน/งานสวน 4 คร้ัง ๆ ละ 4 เดือนๆ ละ 12,172 บาท 48,688 
 -คาวัสดุไฟฟา/ ประปา 4 คร้ัง ๆ ละ 4 เดือนๆ ละ 7,500 บาท 30,000 
 -คาซอมแซมครุภัณฑ 4 คร้ัง ๆ ละ 4 เดือนๆ ละ 2,500 บาท 10,000 
 -คาจางเหมาบริการ 4 คร้ัง ๆ ละ 4 เดือนๆ ละ 10,000 บาท 40,000 
 -คาประกันสังคมลูกจางชั่วคราว 1 คร้ัง ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 1,656 บาท 19,872 
 5%(6คน*12เดือน)     
 คาสาธารณูปโภค    104,500 
 -คาบริการโทรศัพท 1 คร้ัง ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 250 บาท 3,000 
 -คาสาธารณูปโภค(ของ

มหาวิทยาลัย) 
   101,500 

 *ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ   
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  710,500 
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ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษาไดรับบริการหอพักทีมี่มาตรฐาน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. นักศึกษาไดรับบริการจํานวน 269 คน 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการ 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี  

 
 

4.1.5    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1.5.1 งานบริหารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน,งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 3,040,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  : นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษา 

ระดับปริญญาและเปนนิติบุคคล เพ่ือทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและ
ภาระหนาที่ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น  
ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล  เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี  สรางสํานึกใน
คุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน  และ
เทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม  สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม สอดคลอง
กับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 
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จากเปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) ไดมุงผลสัมฤทธ์ิเม่ือสิ้นสุด
แผนในป พ.ศ. 2565 คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน  สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย  โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล 
การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา  บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  ความหลากหลาย  และ
เอกภาพเชิงระบบ” ซึ่งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 น้ี ไดคํานึงถึงมิติบูรณาการและองครวมของการพัฒนา
อุดมศึกษาเพ่ือกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategies direction) ประกอบดวยภาพฉายปจจุบันและอนาคต (scenario) 
เปนการวิเคราะหภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเราสงผลกระทบตอมนุษยและโลก ประเทศไทยจนถึง
อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ตองดําเนินงานตามภาระหนาที่ที่
กําหนดไวตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตองดําเนินงานใหบรรลุตามเจตนารมณของกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2  ดังกลาวขางตน  รวมทั้งการดําเนินงานใหเปนไปตามบริบทตาง ๆ  ที่เก่ียวของ  เชน 
ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร จากผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. ปการศึกษา 2548-2549 มหาวิทยาลัยตอง
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือสามารถใชฐานขอมูลตาง ๆ มาประกอบการ
ตัดสินใจ ฐานขอมูลที่ดีจะนําผลสูการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูองคการแหงการเรียนรูไออยางเปนรูปธรรม เปนตน  จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองมีการพัฒนางานในดานตาง ๆ อยางตอเน่ืองและใหเกิดพัฒนาการใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไป  โดยตองเริ่มจากการมีเปาหมายที่ชัดเจน  มีนโยบายที่สอดคลองกับสภาพการณปจจุบันทา
ทายสูอนาคต  และไมละเลยตอผลงานในอดีตที่ตองคงคุณคาในสิ่งที่ดีไว  และปรับปรุงพัฒนาในสิ่งที่ยังขาดตก
บกพรองใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

ในสวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานสนับสนุนดานแหลงเรียนรู และดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุค
ปจจุบันจําเปนตองมีแหลงการเรียนรูหรือคลังปญญาที่หลากหลายเพื่อเปนการปฎิรูปการศึกษาและสรางสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิต  และเปนการพัฒนาชุมชนทองถิ่น  ซึ่งจําเปนตองจัดทํา  จัดหา  จัดการและบริหารงาน  ทั้งสิ่งตีพิมพ
และไมตีพิมพ  รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส  วัสดุ  ครุภัณฑ  ตางๆ ที่ดีทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ือใชในการบริหารและ
พัฒนางานในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  ใหสอดคลอง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย      ที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นและใหไดตามความตองการและเปน
มาตรฐานสากล 
 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในงานบรหิารจดัการและใหบริการ 
2. เพ่ือจัดหาหนังสือตําราวชิาการและสื่ออิเล็กทรอนิกสทีด่ีและทันสมัย 
3. เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชวีิตใหนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลยัและชุมชนทองถิ่น 
4. เพ่ือสนับสนุนนกัศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนในทองถิ่น สรางนิสัยการเรียนรู การศึกษา

คนควาดวยตนเอง 
5. เพ่ือใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ไดมาตรฐานคุณภาพ 
6. เพ่ือสนับสนุนและเพิ่มประสทิธิภาพดานการเ รยีนการสอน 
7. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักใหมีศักยภาพสงูข้ึนแ  ละมีความรูเพ่ิมข้ึน 
8. เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่ของสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความเหมาะสมกับการ

เปนแหลงเรียนรูในสภาพปจจบัุนมากขึ้น 
9. เพ่ือเผยแพรเกียรติประวตัิของบุคคลสําคัญและนําเสนอ/จัดแสดงทางวิชาการตางๆที่มีประโยชน 

 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 บํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS   1 ระบบ 
1.2 บํารุงรักษาลฟิต  1 หอง 
1.3 บํารุงรักษา domain name aru.ac.th 1 ชื่อ 
1.4 วัสดดุําเนินการ     200 รายการ 
1.5 สาธารณูปโภค  10 รายการ 
1.6 ซอมแซมครภุณัฑ        20 รายการ 
1.7 พัฒนาบุคลากร  45 คน 
1.8 เครื่องพิมพเลเซอร   2 เครื่อง 
1.9 เครื่องคอมพิวเตอร 10 เครื่อง 
1.10 สมาชิก it academy  12 เดือน 
1.11 บํารุงรักษา UPS     12 เดือน 
1.12 บํารุงรักษาเครือ่งปรับอากาศหอง server  12 เดือน 
1.13 บํารุงรักษาเครือ่งกําเนิดไฟฟา  12 เดือน 
1.14 หนังสือและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  1,000 รายการ 
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ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.15 คาวสัดุนํ้ามันในการขอใชรถมหาวิทยาลยั              12 เดือน 
1.16 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ                                      1 ระบบ 
1.17 จัดนิทรรศการหมุนเวียนและบริการวชิาการ             6 โครงการ 
1.18 จัดนิทรรศการถาวรเฉลมิพระเกยีรต ิ   1 โครงการ 
1.19 ประชุมกรรมการบริหารสํานัก                              12 เดือน 
1.20 ประชุมกรรมการประกันคุณภาพสํานัก                   12 เดือน 

 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. ผูใชบริการมองเห็นถึงความสําคัญของสารสนเทศตอการปฏบัิติงาน 
2.2. ความสําคญัของทรัพยากรสารสนเทศที่มีตอนักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอก 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. ผูใชบริการพึงพอใจกับระยะเวลาการใหบริการ 
3.2. การดํา เนินกิจกรรมแลวเสร็จตามเวลา 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 ดําเนินการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS             
2 ดําเนินการบํารุงรักษาลิฟต             
3 ดําเนินการบํารุงรักษา domain name aru.ac.th             
4 สํารวจและซอมแซมครุภัณฑ             
5 พัฒนาบุคลากร             
6 ดําเนินการเรื่องการเปนสมาชิก it academy             
7 ดําเนินการบํารุงรักษา UPS             
8 ดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศหอง server             
9 ดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา             
10 จัดนทิรรศการหมุนเวียนและบริการวชิาการ             
11 จัดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ             
12 จัดการประชุมกรรมการบริหารสํานัก             
13 จัดการประชุมกรรมการประกันคุณภาพสํานัก                         
14 สํารวจและจัดหาวัสดุดําเนินการ             
15 จัดหาหนังสือและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส             
16 คาวัสดุนํ้ามันในการขอใชรถมหาวิทยาลัย             
17 สาธารณูปโภค             
18 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร             
19 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร             
20 ดําเนินการจดัทาํระบบหองสมดุอัตโนมัต ิ             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 บํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
VTLS 

1 ระบบ 1    

2 บํารุงรักษาลิฟต 1 หอง 1    
3 บํารุงรักษา domain name 

aru.ac.th 
1 ชื่อ 1    

4 ซอมแซมครุภัณฑ 100 รายก
าร 

40 30 30  

5 พัฒนาบุคลากร 45 คน 15 15 15  
6 สมาชิก it academy 12 เดือน 3 3 3 3 
7 บํารุงรักษา UPS 12 เดือน 3 3 3 3 
8 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศหอง 

server 
12 เดือน 3 3 3 3 
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พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

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

9 บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา 12 เดือน 3 3 3 3 
10 จัดนทิรรศการหมุนเวียนและบริการ

วิชาการ 
6 โครง

การ 
 2 2 2 

11 จัดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1 โครง
การ 

 1   

12 ประชุมกรรมการบริหารสํานัก 12 เดือน 3 3 3 3 
13 ประชุมกรรมการประกันคุณภาพสํานัก   12 เดือน 3 3 3 3 
14 วัสดุดําเนินการ 200 รายก

าร 
100 50 50  

15 หนังสือและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 1,000 รายก
าร 

400 300 300  

16 ค า วั ส ดุ นํ้ า มั น ใ น ก า ร ข อ ใ ช ร ถ
มหาวิทยาลัย 

12 เดือน  4 4 4 

17 สาธารณูปโภค 12 เดือน 3 3 3 3 
18 เครื่องพิมพเลเซอร 2 เครื่อง 2    
19 เครื่องคอมพิวเตอร 10 เครื่อง 10    
20 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 1 ระบบ 1    

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 บํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 256,800 256,800  
2 บํารุงรักษาลิฟต 29,960 29,960  
3 บํารุงรักษา domain name aru.ac.th 856 856  
4 ซอมแซมครุภัณฑ 140,000 50,000 50,000 40,000 
5 พัฒนาบุคลากร 120,000 40,000 40,000 40,000 
6 สมาชิก it academy 85,000 85,000  
7 บํารุงรักษา UPS 69,550 17,389 17,387 17,387 17,387
8 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศหอง server 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000
9 บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา 17,120 4,280 4,280 4,280 4,280
10 จัดนทิรรศการหมุนเวียนและบริการ

วิชาการ 
79,514 30,000 30,000 19,514

11 จัดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ 100,000 100,000  
12 ประชุมกรรมการบริหารสํานัก 37,500 9,375 9,375 9,375 9,375
13 ประชุมกรรมการประกันคุณภาพสํานัก       4,200 1,050 1,050 1,050 1,050
14 วัสดุดําเนินการ 400,000 200,000 100,000 100,000 
15 หนังสือและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 1,000,000 400,000 300,000 300,000 
16 ค า วั ส ดุ นํ้ า มั น ใ น ก า ร ข อ ใ ช ร ถ

มหาวิทยาลัย 
30,000 10,000 10,000 10,000

17 สาธารณูปโภค 26,500 6,625 6,625 6,625 6,625
18 เครื่องพิมพเลเซอร 10,000 10,000  
19 เครื่องคอมพิวเตอร 285,000 285,000  
20 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 300,000 300,000  
 รวม 3,040,000 1,708,335 680,717 570,717 80,231
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 บํ า รุ ง รั ก ษ า ร ะ บ บห อ ง ส มุ ด
อัตโนมัติ VTLS 

1 ระบบ 1 ระบบละ 256,800 บาท 256,800

2 บํารุงรักษาลิฟต 1 หอง 1 หองละ 29,960 บาท 29,960
3 บํารุงรักษา domain name 

aru.ac.th 
1 ชื่อ 1 ชือละ 856 บาท 856

4 ซอมแซมครุภัณฑ       140,000
5 พัฒนาบุคลากร     120,000
6 สมาชิก it academy 1 รายการ  1 รายการละ 85,000 บาท 85,000
7 บํารุงรักษา UPS 1 รายการ  1 รายการละ 69,550 บาท 69,550
8 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศหอง 

server 
1 รายการ  1 รายการละ 48,000 บาท 48,000

9 บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา 1 รายการ  1 รายการละ 17,120 บาท 17,120
10 จัดนทิรรศการหมุนเวียนและ

บริการวชิาการ 
    79,514

11 จัดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระ
เกียรติ 

      100,000

12 ประชุมกรรมการบริหารสํานัก     37,500
13 ประชุมกรรมการประกันคุณภาพ

สํานัก             
   4,200

14 วัสดุดําเนินการ     400,000
15 ห นั ง สื อ แ ล ะ ฐ า น ข อ มู ล

อิเล็กทรอนิกส 
    1,000,000

16 คาวัสดุ นํ้ ามันในการขอใช รถ
มหาวิทยาลัย 

    30,000

17 สาธารณูปโภค     26,500
18 เครื่องพิมพเลเซอร 2 เคร่ือง  1 เคร่ืองละ 5,000 บาท 10,000
19 เครื่องคอมพิวเตอร 10 เคร่ือง  1 เคร่ืองละ 28500 บาท 285,000
20 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 1 รายการ  1 รายการละ 300,000   บาท 300,000
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   3,040,000 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพ่ิมมากขึ้น 
2. ผูใชบริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่สาํนักมีใหบริการ 
3. บุคลากรของสาํนักไดรับการพฒันาเพื่อเพ่ิมพูนความรูและประสบการณทางดานวิชาการเพิม่มากขึ้น 
4. สํานักมีครุภัณฑที่มีประสทิธิภาพใชงาน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศใหมๆในแตละเดอืนที่นําออกใหบริการ 
1.2. จํานวนผูเขารับบริการใชหองสมุด และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. สถติิการเขามาใชบริการในสํานักทุกประเภทของผูใชบริการ 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ 
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การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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 ี  

4.1.5.2 โครงการบริการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 1,850,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  : นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษา 

ระดับปริญญาและเปนนิติบุคคล เพ่ือทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและ
ภาระหนาที่ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น  
ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล  เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี  สรางสํานึกใน
คุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน  และ
เทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม  สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม สอดคลอง
กับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

จากเปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) ไดมุงผลสัมฤทธ์ิเม่ือสิ้นสุด
แผนในป พ.ศ. 2565 คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน  สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย  โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล 
การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา  บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  ความหลากหลาย  และ
เอกภาพเชิงระบบ” ซึ่งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 น้ี ไดคํานึงถึงมิติบูรณาการและองครวมของการพัฒนา
อุดมศึกษาเพ่ือกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategies direction) ประกอบดวยภาพฉายปจจุบันและอนาคต (scenario) 
เปนการวิเคราะหภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเราสงผลกระทบตอมนุษยและโลก ประเทศไทยจนถึง
อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ตองดําเนินงานตามภาระหนาที่ที่
กําหนดไวตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตองดําเนินงานใหบรรลุตามเจตนารมณของกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2  ดังกลาวขางตน  รวมทั้งการดําเนินงานใหเปนไปตามบริบทตาง ๆ  ที่เก่ียวของ  เชน 
ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร จากผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. ปการศึกษา 2548-2549 มหาวิทยาลัยตอง
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือสามารถใชฐานขอมูลตาง ๆ มาประกอบการ
ตัดสินใจ ฐานขอมูลที่ดีจะนําผลสูการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูองคการแหงการเรียนรูไออยางเปนรูปธรรม เปนตน  จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองมีการพัฒนางานในดานตาง ๆ อยางตอเน่ืองและใหเกิดพัฒนาการใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไป  โดยตองเริ่มจากการมีเปาหมายที่ชัดเจน  มีนโยบายที่สอดคลองกับสภาพการณปจจุบันทา
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ทายสูอนาคต  และไมละเลยตอผลงานในอดีตที่ตองคงคุณคาในสิ่งที่ดีไว  และปรับปรุงพัฒนาในสิ่งที่ยังขาดตก
บกพรองใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

ในสวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานสนับสนุนดานแหลงเรียนรู และดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุค
ปจจุบันจําเปนตองมีแหลงการเรียนรูหรือคลังปญญาที่หลากหลายเพื่อเปนการปฎิรูปการศึกษาและสรางสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิต  และเปนการพัฒนาชุมชนทองถิ่น  ซึ่งจําเปนตองจัดทํา  จัดหา  จัดการและบริหารงาน  ทั้งสิ่งตีพิมพ
และไมตีพิมพ  รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส  วัสดุ  ครุภัณฑ  ตางๆ ที่ดีทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ือใชในการบริหารและ
พัฒนางานในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  ใหสอดคลอง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย      ที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นและใหไดตามความตองการและเปน
มาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในงานบรหิารจดัการศึกษาและใหบริการ 
2. เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชวีิตใหนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลยัและชุมชนทองถิ่น 
3. เพ่ือสนับสนุนนกัศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนในทองถิ่น สรางนิสัยการเรียนรู การศึกษา

คนควาดวยตนเอง 
4. เพ่ือใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ไดมาตรฐานคุณภาพ 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 คอมพิวเตอร 100 เครื่อง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักศึกษา อาจารย บุคลากร มีเครื่องมือทีมี่ประสทิธิภาพตอการพัฒนาทางการเรียน การสอน 

การศึกษา คนควาวิจัย 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. นักศึกษา อาจารย มีเครื่องสนบัสนุนการเรยีน การสอน และการวิจัย สามารถทํางานไดตาม
กําหนดเวลา 

3.2. ดําเนินการจดัหาคอมพิวเตอรแลวเสรจ็ตามเวลา 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดซื้อจดัจาง             
2 แตงตั้งคณะกรรมการ             
3 กําหนดคุณลักษณะ             
4 สอบราคา             
5 ตรวจรับ             
6 ทําการเบิกจาย             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดซื้อจดัจางคอมพิวเตอร 100 เครื่อง 100 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 เบิกจาย 1,850,000 1,850,000 
 รวม 1,850,000 1,850,000 
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. คอมพิวเตอร 100 เคร่ือง 1 เคร่ืองละ 18,500 บาท 1,850,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   1,850,000 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักเรียน นักศึกษา อาจารย บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก และประชาชนทั่วไป 
2. มีเครื่องมือทีท่นัสมัย สําหรับการเรียนการสอนและการคนควาวิจัย 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนผูใชคอมพิวเตอรในแตละภาคเรียน 
1.2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. สถติิจํานวนผูเขาใชบริการ 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
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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4.1.9 หนวยตรวจสอบภายใน 

4.1.9.1 งานสนับสนุนการดําเนินงานหนวยตรวจสอบภายใน 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน,งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 165,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยตรวจสอบภายใน  : นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ 
  

หลักการและเหตุผล 
 หนวยงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานที่จัดตั้งข้ึนใหมจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการจัดหาวัสดุ  

ครุภัณฑตาง ๆ  เพ่ือใชประกอบการปฏิบัติงานใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ  โดยมีการพัฒนาบุคลากร  ใหเกิดความรู
ความชํานาญในการตรวจสอบใหมีมาตรฐานงานดานการตรวจสอบและมีทักษะรวมทั้งสามารถพัฒนาศักยภาพทางงาน
ดานการตรวจสอบใหสามารถตรวจสอบหนวยงานตาง ๆ ไดอยางโปรงใสเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอมหาวิทยาลัย  จังหวัดและประเทศ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหบุคลากรไดรับการอบรม สัมมนา ที่เก่ียวของกับงานดานการตรวจสอบภายใน 
2. เพ่ือใหบุคลากรไดไปราชการที่เก่ียวของกับงานดานการตรวจสอบ 
3. เพ่ือใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีวัสดุ ครุภัณฑ  เพ่ือใชในหนวยงานอยางเพียงพอ 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีบุคลากรอบรม สัมมนา และการไปราชการที่เก่ียวของ1 ครั้ง/1 คน  4 ครั้ง 
   

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. หนวยงานตรวจสอบภายในมีงบประมาณเพียงพอที่จะดําเนินงานใหมีประสทิธิภาพ 
2.2. มหาวทิยาลัยมีการบริหารการจัดการที่มีคุณภาพ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนและตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 ซื้อวัสดุ ครภุัณฑและซอมแซมครภุัณฑ             
2 อบรม/สมัมนา             
3 ประชุมและไปราชการ             
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แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 ซื้อวัสดุ ครภุัณฑและซอมแซม
ครุภัณฑ 

4 ครั้ง 2 1 1

2 อบรม/สมัมนา 4 ครั้ง 1 1 2
3 ประชุมและไปราชการ 4 ครั้ง 1 1 2

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 ซื้อวัสดุ ครภุัณฑและซอมแซมครภุัณฑ 87,680 30,000 25,000 32,680
2 อบรม/สมัมนา 67,600 16,900 16,900 33,800
3 ประชุมและไปราชการ 9,720 2,430 2,430 4,860
 รวม 165,000 49,330 44,330 71,340

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. ซื้อวัสดุ ครุภัณฑและ
ซอมแซมครุภัณฑ 

    87,680 

1.1 คาใชสอย 2 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 29,840 บาท 59,680 
1.2 คาซอมแซมครภุัณฑ 2 คร้ัง ๆ ละ 1 รายการ ๆ ละ 1,500 บาท 3,000 
1.3 คอมพิวเตอร 1 คร้ัง ๆ ละ 1 รายการ ๆ ละ 25,000 บาท 25,000 
2 ประชุม/อบรม/สัมมนา/ไป

ราชการ 
    77,320 

2.1 คาเบี้ยเลี้ยง(4คน*10วัน*210
บาท) 

4 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 2,100 บาท 8,400 

2.2 คาที่พัก (4คน*9วัน*700บาท) 4 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 6,300 บาท 25,200 
2.3 คาพาหนะ(4คน*1,000บาท) 4 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 1,000 บาท 4,000 
2.4 คาลงทะเบียน 4 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 7,500 บาท 30,000 
2.5 คาเบี้ยเลี้ยง(4คน*3วัน*210

บาท) 
4 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 630 บาท 2,520 

2.6 คาที่พัก (4คน*2วัน*700บาท) 4 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 1,400 บาท 5,600 
2.7 คาพาหนะ (4คน*2วัน*200บาท) 4 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 400 บาท 1,600 

 *ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ       
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   165,000 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. มหาวทิยาลัยมีระบบการควบคมุภายในทีมี่คุณภาพ 
2. บุคลากรภายในหนวยตรวจสอบภายในมีความรู ความชํานาญในการตรวจสอบภายใน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนบุคลากรที่ผานการอนุมัติเขาอบรม  สัมมนา 
1.2. ความพึงพอใจของผลงานดานการตรวจสอบ 
1.3. จัดทาํแผนการตรวจสอบ/การดําเนินการตรวจสอบตรงตามกําหนดเวลา 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการการตรวจสอบภายใน 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานการควบคุมภายใน 
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การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ: นโยบายที่ 3 : สังคมและคุณภาพชวีติ 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

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

2.4. ความสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. ประจําปการศึกษา 2553 
3. ความพรอมของโครงการ  

ดําเนินการไดทนัท ี  

 

4.1.9.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 50,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยตรวจสอบภายใน  : นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ 
  

หลักการและเหตุผล 
 หนวยงานตรวจสอบภายในมีความจําเปนที่จะตองมีการมุงเนนใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความ

เขาใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบ โดยมีการอบรมใหแกตัวแทนของแตหนวยงาน 
 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความเขาใจเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
2. เพ่ือใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความเขาใจเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 บุคลากรซึ่งเปนตัวแทนของในหนวยงานตาง ๆ  เขารับการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
50 คน 

 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. บุคลากรที่เขารบัการอบรมสามารถนําความรูทีไ่ดไปเผยแพรยงัหนวยงานของตนเองได 
2.2. หนวยงานมรีะบบการควบคุมภายในที่มีประสทิธิภาพ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. หนวยงานสามารถสงรายงานการควบคุมภายในไดทันกําหนดเวลา 
3.2. หนวยงานมีการเตรียมพรอมทีจ่ะรับการตรวจและสอบทานตามกําหนดเวลา 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดวทิยากรบรรยายเรื่องเก่ียวกับการควบคุมภายใน             
2 จัดวทิยากรบรรยายเรื่องเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดวทิยากรบรรยายเรื่องเก่ียวกับการ
ควบคุมภายใน 

1 ครั้ง ๆ 
ละ 

1 

2 จัดวทิยากรบรรยายเรื่องเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

  1

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดวทิยากรบรรยายเรื่องเก่ียวกับการ

ควบคุมภายใน 
25,000 25,000 

2 จัดวทิยากรบรรยายเรื่องเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

25,000  25,000

 รวม 50,000 25,000 25,000

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 จัดวทิยากรบรรยายเรือ่ง
เกี่ยวกับการควบคมุภายใน 

      25,000 

1.1 คาตอบแทนวทิยากร 6 ชม. 1 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 3,600 บาท 3,600 
1.2 คาอาหารกลางวัน(60คน*1ม้ือ*

75บาท) 
1 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 4,500 บาท 4,500 

1.3 คาอาหารวาง(60คน*2ม้ือ*25
บาท) 

1 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 3,000 บาท 3,000 

1.4 คาวสัด ุ 1 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 13,900 บาท 13,900 
2 จัดวทิยากรบรรยายเรือ่ง

เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
      25,000 

2.1 คาตอบแทนวทิยากร 6 ชม. 1 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 3,600 บาท 3,600 
2.2 คาอาหารกลางวัน(60คน*1ม้ือ*

75บาท) 
1 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 4,500 บาท 4,500 

2.3 คาอาหารวาง(60คน*2ม้ือ*25
บาท) 

1 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 3,000 บาท 3,000 

2.4 คาวสัด ุ 1 คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 13,900 บาท 13,900 
 *ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ       
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   50,000 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. คณะและหนวยงานตาง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานที่โปรงใสดําเนินงานดวยหลกัธรรมาภิบาล 
2. คณะและหนวยงานตาง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยเขาใจถึงการควบคุมภายในและจดัสงรายงานการควบคุม

ภายในตามกําหนดเวลา 
3. คณะและหนวยงานตาง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยเขาใจถึงการตรวจสอบภายใน 
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การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนบุคลากรซึ่งเปนตัวแทนของในหนวยงานตาง ๆ  เขารับการอบรม 
1.2. หนวยงานตาง ๆ  ภายในมหาวทิยาลัยเขาใจถงึการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
1.3. รายงานการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเสนอตามกําหนดเวลา 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการควบคุมภายใน 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

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 

2.4. ความสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. ประจําปการศึกษา 2553 
3. ความพรอมของโครงการ  

ดําเนินการไดทนัท ี  
 

ผลผลิตที่ 3: ผลงานการใหบริการวิชาการ 

1. งานบริการวิชาการ 
1.5 งานบริหารจัดการศึกษา 

1.5.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.5.4.1 โครงการพัฒนาการใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: พัฒนาการบริการดานสุขภาพและการบริการวิชาการดานอ่ืนๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให

ครอบคลุมทุกกลุมประชากรและภาคสวนตางๆ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับการบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 93,100 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันวิจัยและพัฒนา  : ผศ.จินตนา  เวชมี 
  

หลักการและเหตุผล 
เปาหมายสําคัญของการปฏิรูประบบราชการ คือการปรับปรุงหนวยงานภาครัฐใหทํางานเพื่อประโยชนสูงสุด

ตอสาธารณชน ตอบสนองความตองการของประชาชนซึ่งเปนผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกที่ถูกตองตอ
การใหบริการประชาชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทบาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และสงเสริมวิทยฐานะครูสําหรับ
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ผูรับบริการของมหาวิทยาลัยตามนัยของพระราชบัญญัติดังกลาว จึงประกอบไปดวยนักศึกษา ประชาชน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ดังนั้น สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองใหความสําคัญตอการใหบริการ คือคุณภาพของการใหบริการ จึง
จําเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย แตทั้งนี้ตองใหความสําคัญตอสุขภาวะของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยดวย 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการใหบริการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา   
1 ครั้ง 

 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการของมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไม
นอยกวารอยละ  80 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพตอสังคมแลวเสร็จตามระยะเวลา  
 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการใหบริการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
            

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

1 ครั้ง 1  

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการใหบริการของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
93,100 93,100  

 รวม 93,100 93,100  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 จัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร        
 1) คาตอบแทน 3 คน ๆ ละ 16 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 28,800 
 2) คาใชสอย        
     - คาเดินทาง/ท่ีพักวิทยากร       8,000 
     - คาอาหารกลางวัน อาหารวาง

และเครื่องด่ืม 
65 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 150 บาท 42,000 

     - คาสถานที่จัดประชุมและ
โสตทัศนูปกรณ 

      9,600 

     - คาจางพิมพใบประกาศ 65 คน 65 ใบ ๆ ละ 14 บาท 910 
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

     - คาจางทําเลมเอกสาร 65 คน 65 เลม ๆ ละ 12 บาท 780
 3) คาวัสดุ     
     - คาถายเอกสาร    1,500
     - คาวัสดุสํานักงาน   1,510 
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ   
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   93,100 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูรับบริการไดรบัการบริการทีด่จีากบุคลากรของมหาวิทยาลยั 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพฒันาคุณภาพการใหบริการ 
1.2. รอยละของความพึงพอใจของบุคลากรที่ไดรบัการพัฒนาคณุภาพการใหบริการ 
1.3. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการบริการของบุคลากรมหาวิทยาลยั 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับการพฒันา 65 คน 
2.2. บุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ไดรับการพัฒนามีความพึงพอใจ รอยละ 82 
2.3. ผูรับบริการของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความพึงพอใจรอยละ 82 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. ผูรับบริการที่ไดรับการพฒันา 
3.2. แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร 
3.3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

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 

2.4. ความสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. ประจําปการศึกษา 2553 
3. ความพรอมของโครงการ  

ดําเนินการไดทนัท ี  
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1.5.4.2 บริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: พัฒนาการบริการดานสุขภาพและการบริการวิชาการดานอ่ืนๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให

ครอบคลุมทุกกลุมประชากรและภาคสวนตางๆ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผูไมมีวุฒิทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3. จํานวนผูเขารับการบริการ 
4. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูท่ีใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 68,400 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันวิจัยและพัฒนา  : ผศ.จินตนา  เวชมี 
  

หลักการและเหตุผล 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา  เปนสวนราชการที่จัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549  มีวัตถุประสงคของการจัดตั้ง  ในการสนบัสนนุ สงเสรมิการ
วิจัยของคณาจารย และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน  ศึกษา วิจัย ใหไดองคความรูในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในทุกดาน รวมถึงการวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ใหบริการวิชาการ หลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แกครู 
บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ชุมชน  และจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เปนสหวิทยากร 
ทั้งในระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา แกครู  บุคลากรทางการศึกษา  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ผูสนใจ 
  ในการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนานั้น มีความจําเปนเปนอยางยิ่งที่จะตองใชงบประมาณไปใน
การดําเนินการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน ติดตอประสานงานทั้งทางโทรศัพทและทางไปรษณีย   
รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในดานตาง ๆ เพ่ือตอบสนองเปาประสงคของการ
ปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  

 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือจัดซื้อวัสดุสํานักงานในการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
2. เพ่ือใชในการซอมครุภัณฑสํานักงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. เพ่ือใชจายเปนคาสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. เพ่ือใชในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน หมึกพิมพ กระดาษ ซอมครุภัณฑที่ชํารุด จํานวน  40 รายการ 
1.2 จายเปนคาสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา  จํานวน     

 
12 เดือน 

1.3 ใชในการสงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ไม
นอยกวา  

16 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. บุคลากรของสถาบันวิจยัและพัฒนาไดพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและไดรับประสบการณเพ่ิมเดิม

จากการเขารวมประชุมวิชาการ 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. สามารถดําเนินการจัดซื้อวัสดสุํานักงาน ซอมแซมครุภัณฑและสามารถเบิกจายไดทันตาม
ปงบประมาณ 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดซื้อวัสดุสํานักงานตามความจําเปนและขออนุญาตซอม

ครุภัณฑที่ชํารุด 
            

2 จายเปนคาสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา             
3 สงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
            

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดซื้อวัสดุสํานักงานตามความจําเปน
และขออนุญาตซอมครุภัณฑที่ชํารุด 

40 ราย 
การ 

10 10 10 10

2 จายเปนคาสาธารณูปโภคของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

12 ครั้ง 3 3 3 3

3 สงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

16 ครั้ง 4 4 4 4

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดซื้อวัสดุสํานักงานตามความจําเปนและ

ขออนุญาตซอมครุภัณฑที่ชํารุด 
30,000 7,500 7,500 7,500 7,500

2 จายเปนคาสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

14,400  3,600 3,600 3,600 3,600

3 สงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

24,000  6,000 6,000 6,000 6,000

 รวม 68,400 17,100 17,100 17,100 17,100

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานและซอม
ครุภัณฑ 

      30,000

 1) คาใชสอย        
 - คาซอมคอมพิวเตอร ปร้ินเตอรและ

เคร่ืองถายเอกสาร 
      15,000 

 2) คาวัสดุ       15,000
2 คาสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัย

และพัฒนา 
   14,400

   - คาโทรศัพท     12,000
   - คาแสตมป     1,000
   - คาจัดสงเอกสารทางไปรษณีย     1,400 
3 สงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
   24,000

 1) คาใชสอย    
   - คาลงทะเบียนเขารับการอบรม    10,000
   - คาพาหนะ    14,400
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ    
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   68,400 



178 
 

 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูไดรับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรบัความสะดวกจากการบริการ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนครั้งของการจัดซื้อวัสดสุํานักงานทันตามระยะเวลา 
1.2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพฒันาศักยภาพการปฏิบัติงาน 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชดจูากบัญชีวสัดุ/ครภุณัฑ  
3.2. การสํารวจขอมลู โดยดูจากรายงานผลการเขารวมประชุม อบรมสัมมนาของบุคลากร 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

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 

2.4. ความสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. ประจําปการศึกษา 2553 
3. ความพรอมของโครงการ  

ดําเนินการไดทนัท ี  
  

ผลผลิตที่ 4: ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู 

1. งานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู 
1.1 งานบริหารจัดการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.1.1.1 งานสนับสนุนและสงเสริมงานวิจัย  

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพรนําไปใชประโยชนเพ่ืมขึ้น 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดองคความรู 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการวิจัย 

2. จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ 
3. จํานวน/จํานวนของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและ
นานาชาต ิ
4. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 115,150 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันวิจัยและพัฒนา  : ผศ.จินตนา  เวชมี 
  

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษาระดับ

ปริญญาและเปนนิติบุคคล เพ่ือทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาที่
ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญา
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ไทยและภูมิปญญาสากล  เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี  สรางสํานึกในคุณคาของ
วัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย  
ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน  และเทคโนโลยีสมัยใหม
ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม    สืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม สอดคลองกับนโยบาย
การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

        นอกจากนี้พันธกิจสถาบันวิจัยและพัฒนาคือ พัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู และศักยภาพ
ทางดานการวิจัยและบริการวิชาการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพโดยใช
หลักธรรมาภิบาลภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิจัยสถาบัน สรางเครือขายดานการวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือ
การพัฒนาทองถิ่นอยางสมดุลและยั่งยนืดวยกระบวนการมีสวนรวม  

      ดังนั้นเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และพันธกิจของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดจัดทําโครงการสนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยข้ึน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู พัฒนาทักษะและประสบการณดานการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา 
2. เพ่ือสรางความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากรและนักศึกษา 
3. เพ่ือเสริมสราง สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมดานการวิจัยของนักศึกษา บุคลากรและประชาชน 
4. เพ่ือเสริมสรางและพฒันาเครอืขายการวิจยัและการบริการวชิาการในระดับชาตแิละระดับนานาชาติใน

การนําผลงานวชิาการไปใชประโยชน 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 สนับสนุนนักศึกษา บุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา เผยแพร

ผลงานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย  
10 ครั้ง 

1.2 จัดประชุม อบรม สัมมนา เผยแพรผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย จํานวน   10 ครั้ง 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีต่พิีมพเผยแพรในระดับชาตหิรอืระดับนานาชาติ หรืองานวจิัยหรือ  งาน
สรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชดัเจน โดยเปนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่เปนผลสืบเนื่องจาก
โครงการวิจัย  จํานวน  10  โครงการ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการที่จะแลวเสรจ็      จํานวน    10  โครงการ 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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  สนับสนุนนักศึกษา บุคลากรเขารวมประชุมอบรม สัมมนา 

เผยแพรผลงานวจัิยภายนอก                               
 มหาวิทยาลัย                                                                  

            

2 สนับสนุนนักศึกษา บุคลากรเขารวมประชุมอบรม สัมมนา 
เผยแพร ผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย                                 

            

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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  สนับสนุนนักศึกษา บุคลากรเขารวม
ประชุมอบรม สัมมนา เผยแพร
ผลงานวิจัยภายนอก                              

 มหาวิทยาลัย                                      

30 คร้ัง 

 

2 สนับสนุนนักศึกษา บุคลากรเขารวม
ประชุมอบรม สัมมนา เผยแพร  

 ผลงานวิจัยภายใน                               
 มหาวิทยาลัย                                       

10 คร้ัง 
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แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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  สนับสนุนนักศึกษา บุคลากรเขารวมประชุม

อบรม สัมมนา เผยแพรผลงานวิจัยภายนอก         
 มหาวิทยาลัย                                              

48,600 13,000 13,000 9,600 13,000 

2 สนับสนุนนักศึกษา บุคลากรเขารวมประชุม
อบรม สัมมนา เผยแพร  

 ผลงานวิจัยภายใน                                 
 มหาวิทยาลัย                                              

66,550 22,500 10,775 22,500 10,775 

 รวม 115,150 35,500 23,775 32,100 23,775 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 ประชุมชี้แจงการทําสัญญาขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยและขั้นตอน
การเบิก-จายทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

    1,750 

 1) คาใชสอย        
     - คาอาหาร 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 750 
 2) คาวัสดุ        
     - คาถายเอกสาร    1,000 

2 ประชุมราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 3 

   3,000 
 

 1) คาใชสอย     
     - คาอาหาร 25 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 2,500 
 2) คาวัสดุ     
     - คาถายเอกสาร    500 

3 ประชุมราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 4 

   3,000 

 1) คาใชสอย     
     - คาอาหาร 25 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 2,500 
 2) คาวัสดุ     
     - คาถายเอกสาร    500 

4 ประชุมราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 5 

   3,000 

 1) คาใชสอย     
     - คาอาหาร 25 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 2,500 
 2) คาวัสดุ     
     - คาถายเอกสาร    500 

5 ประชุมนําเสนอผลงานวิจัยทุน
วิจัย วช. ป 52 

   4,850 

 1) คาตอบแทน     
    - คาวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600 
 2) คาใชสอย     
     - คาอาหาร 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 750 
 3) คาวัสดุ     
     - คาถายเอกสาร    500 

6 ประชุมนําเสนอผลงานวิจัยทุน
วิจัย วช. ป 51 และ ป 52 

   4,850 

 1) คาตอบแทน     
    - คาวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600 
 2) คาใชสอย     
     - คาอาหาร 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 750 
 3) คาวัสดุ     
     - คาถายเอกสาร    500 

7 ประชุมราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 6 

   3,000 

 1) คาใชสอย     
     - คาอาหาร 25 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 2,500 
 2) คาวัสดุ     
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

     - คาถายเอกสาร    500
8 ประชุมราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 

ครั้งท่ี 7 
   3,000

 1) คาใชสอย    
     - คาอาหาร 25 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 2,500
 2) คาวัสดุ     
     - คาถายเอกสาร    500

9 ประชุมราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 8 

   3,000

 1) คาใชสอย    
     - คาอาหาร 25 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 2,500
 2) คาวัสดุ     
     - คาถายเอกสาร    500

10 ประชุมราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 9 

   3,000

 1) คาใชสอย    
     - คาอาหาร 25 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 2,500
 2) คาวัสดุ     
     - คาถายเอกสาร    500

11 ประชุมปฏิบัติการ (Work Shop)
การทําผลงานวชิาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   6,800

 1) คาตอบแทน    
    - คาวิทยากร 2 คน ๆ ละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  4,800
 2) คาใชสอย    
     - คาอาหาร 20 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 1,000
 3) คาวัสดุ     
     - คาถายเอกสาร    1,000

12 ประชุมปฏิบัติการ (Work Shop)
การทําผลงานวชิาการดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 
วิทยาการจัดการ 

   6,800

 1) คาตอบแทน    
    - คาวิทยากร 2 คน ๆ ละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  4,800
 2) คาใชสอย    
     - คาอาหาร 20 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 1,000
 3) คาวัสดุ     
     - คาถายเอกสาร    1,000

13 ประชุมปฏิบัติการ (Work Shop)
การทําผลงานวชิาการดาน
การศึกษา 

   6,800

 1) คาตอบแทน    
    - คาวิทยากร 2 คน ๆ ละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  4,800
 2) คาใชสอย    
     - คาอาหาร 20 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 1,000
 3) คาวัสดุ     
     - คาถายเอกสาร    1,000

14 ประชุมความกาวหนางานวิจัย วช. 
ป 53 

   4,850

 1) คาตอบแทน    
    - คาวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  3,600
 2) คาใชสอย    
     - คาอาหาร 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 750
 3) คาวัสดุ     
     - คาถายเอกสาร    500

15 ประชุมนําเสนอผลงานวิจัย
กองทุนมหาวิทยาลัย ป 53 

   4,850

 1) คาตอบแทน    
    - คาวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  3,600
 2) คาใชสอย    
     - คาอาหาร 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 750
 3) คาวัสดุ     
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

     - คาถายเอกสาร    500 
16 ประชุมกําหนดโจทยวิจัยเพื่อ

ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
กองทุนวิจัยครัง้ท่ี 1 

   1,000 
 

 
 1) คาใชสอย     
     - คาอาหาร 20 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 500 
 2) คาวัสดุ     
     - คาถายเอกสาร    500 

17 ประชุมกําหนดโจทยวิจัยเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก 
วช. ครัง้ท่ี 1 

   1,000 

 1) คาใชสอย     
     - คาอาหาร 20 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 500 
 2) คาวัสดุ     
     - คาถายเอกสาร    500 

18 ประชุมกําหนดโจทยวิจัยเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
กองทุนวิจัยครัง้ท่ี 2 

   1,000 

 1) คาใชสอย     
     - คาอาหาร 20 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 500 
 2) คาวัสดุ     
     - คาถายเอกสาร    500 

19 ประชุมกําหนดโจทยวิจัยเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก 
วช. ครัง้ท่ี 2 

   1,000 

 1) คาใชสอย     
     - คาอาหาร 20 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 500 
  

2) คาวัสดุ 
    

     - คาถายเอกสาร    500 
20 Thailand Research Expo 

2010 
   31,440 

 1) คาใชสอย     
   - คาเบ้ียเล้ียง       10,500 
   - คาทางดวน    800 
   - คาซอมบํารุงรถ    5,000 
 2) คาวัสดุ     
   - คาถายเอกสาร    12,640 
   - คาน้ํามัน       2,500 

21 ประชุมตามหนงัสือเชิญจาก
หนวยงานภายนอก 

   17,160 

 1) คาใชสอย     
   - คาเบ้ียเล้ียง    7,560 
   - คาทางดวน    600 
   - คาซอมบํารุงรถ       6,000 
 2) คาวัสดุ     
   - คาน้ํามัน    3,000 
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ     
 รวมทั้งส้ิน    115,150 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 216 คน 
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 2,000 คน 
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การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนครั้งของการสนับสนุนนกัศึกษาและบคุลากรเขารวมประชุมอบรม สัมมนา เผยแพร ผลงานวิจัย

ภายนอกมหาวทิยาลัย 
1.2. จํานวนครั้งของการสนับสนุนนกัศึกษาและบคุลากรเขารวมประชุมอบรม สัมมนา เผยแพร ผลงานวิจัย

ภายในมหาวทิยาลัย 
1.3. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรืองานวิจัยหรือ  งาน

สรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน โดยเปนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่เปนผลสืบเนื่อง
จากโครงการวิจัย  จํานวน 10  โครงการ 

1.4. โครงการที่จะแลวเสร็จ  จํานวน    10  โครงการ 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลูโดยใชแบบขออนุญาตไปราชการ 
3.2. การสํารวจขอมลูโดยใชแบบรายงานความกาวหนาของการวิจยั 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

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 

2.4. ความสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. ประจําปการศึกษา 2553 
3. ความพรอมของโครงการ  

ดําเนินการไดทนัท ี  
 

แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลผลิตที่ 1: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.1 งานบริหารจัดการศึกษา 

1.1.1 สถาบันอยุธยาศึกษา 

1.1.1.1 โครงการพัฒนาการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา  

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 27,900 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา  : นางพันทิพา  มาลา 
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หลักการและเหตุผล 
สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ จัดตั้งข้ึนตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ใหทําหนาที่ในดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และวิจัยศิลปวัฒนธรรม  จึงไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน โดย
มุงปลูกฝงคานิยม ใหนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และอนรุักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และ
เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายดังกลาว สถาบันอยุธยาศึกษาจึงไดจัดใหมีโครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือมุงเนนพัฒนา
ศักยภาพของ อาจารย และเจาหนาที่ไดพัฒนาศักยภาพในการทํางาน  ใหทันตอเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือให
สามารถดําเนินการตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษาไดอยางมีประสทิธิภาพ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาอาจารย  และ บุคลากร  เจาหนาที่ มีโอกาสเรียนรูสิ่ งที่ เปนนวัตกรรมทางดาน 

ประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น 
2. เพ่ือใหอาจารย  และ บุคลากร  เจาหนาที่ไดมีโอกาสศึกษาดูงาน  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางดาน

ประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

3. เพ่ือใหอาจารย และบุคลากร  เจาหนาที่ ไดมีโอกาสปรับปรุงงานบริการ  งานทางวชิาการ อยาง
ตอเนื่องและสม่าํเสมอ 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีการสงบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา  3 ครั้ง 
1.2 บุคลากรของสถาบันอยุธยาศกึษาไดรับการพัฒนา 10 คน 
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการประจาํสถาบันอยุธยาศึกษา 4 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. อาจารย  บุคลากร  และเจาหนาที่ในสํานักงานไดรับการพฒันาดานบุคลากร และสามารถนําความรูที่

ไดรับไปใชในการดําเนินงานไดอยางมีประสทิธิภาพ 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. อาจารย  บุคลากร และเจาหนาที่ในสํานักงานไดรับการพฒันาดานบุคลากร ตลอดทั้งป 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่จดักิจกรรม             
2 เสนอรายชื่อผูเขาประชมุ /อบรม / สมัมนา             
3 เดินทางไปรวมประชุม / อบรม / สัมมนา             
4 ทํารายงานผลการเดินทาง             
5 เบ้ียประชมุผูทรงคุณวุฒ ิ             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 คาเบี้ยเลี้ยง/คาลงทะเบยีน อบรม 
สัมมนา   3 ครั้ง  1 1 1 

2 คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิงใน
การอบรม/สัมมนา/ประสานงาน
ราชการ 

8 ครั้ง 2 2 2 2 

3 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน
อยุธยาศึกษา 4 ครั้ง 1 1 1 1 
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แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 คาเบี้ยเลี้ยง/คาลงทะเบยีน อบรม สัมมนา  13,500 4,500 4,500 4,500
2 คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิงในการ

อบรม/สมัมนา/ประสานงานราชการ 8,400 2,100 2,100 2,100 2,100

3 เบ้ียประชมุผูทรงคุณวุฒิประจําสถาบัน
อยุธยาศึกษา  6,000 1,500 1,500 1,500 1,500

 รวมทั้งส้ิน 27,900 3,600 8,100 8,100 8,100 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ  

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 คาเบี้ยเลี้ยง/คาลงทะเบยีน อบรม 
สัมมนา   

3 คร้ังๆละ 1 รายการๆละ 4,500 บาท 13,500 

2 คายานพาหนะและน้ํามัน
เชื้อเพลิงในการอบรม/สัมมนา/
ประสานงานราชการ 

8 คร้ังๆละ 1 รายการๆละ 1,050 บาท 8,400 

3 เบ้ียประชมุผูทรงคุณวุฒิประจํา
สถาบันอยุธยาศึกษา 

4 คร้ังๆละ 5 คนๆละ 300 บาท 6,000

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน    27,900

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. อาจารย  และ บุคลากร  เจาหนาที่ มีโอกาสเรียนรู และพัฒนา สิ่งที่เปนนวัตกรรมทางดาน ประวัตศิาสตร
ศิลปวฒันธรรม  และภมิูปญญาทองถิ่น  

2. อาจารย  และ บุคลากร  เจาหนาที่ไดมีโอกาสศึกษาดูงาน  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางดานประวัติศาสตร  
ศิลปวฒันธรรม และภมิูปญญาทองถิ่น 

3. อาจารย และบคุลากร  เจาหนาที่ ไดมีโอกาสปรับปรุงงานบรกิาร  งานทางวชิาการ อยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนบุคลากรของสถาบันอยธุยาศึกษาเขารวมประชุม / อบรม/สัมมนา ตามเปาหมายที่ตัง้ไว 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. แบบประเมินผลกอนการประชมุ / อบรม/สัมมนา 
3.2. แบบประเมินผลหลังการประชมุ / อบรม/สัมมนา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.1. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

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

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี  
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1.1.1.2 งานบริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา  

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 90,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา  : นางพันทิพา  มาลา 
  

หลักการและเหตุผล 
สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ จัดตั้งข้ึนตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ใหทําหนาที่ในดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และวิจัยศิลปวัฒนธรรมซึ่งในการดําเนินงานดังกลาว  สถาบันอยุธยา
ศึกษา จําเปนตองมีการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุงานบานงานครัวเพ่ือใชในการดําเนินงานในแตละฝายของสถาบัน
อยุธยาศึกษา  รวมทั้งการซอมแซมวัสดุ  ครุภัณฑที่ชํารุด เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการ
ดําเนินงานของสถาบันมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ ที่ใชในการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา 
2. เพ่ือใหสํานักงานมีวัสดุ  อุปกรณ ที่ทันสมัย และสะดวกในการดําเนินงานและเกิดความคลองตัว 
3. เพ่ือซอมแซม วัสดุ  ครุภัณฑ ที่ชํารุดใหอยูในสภาพที่ใชงานได 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในสํานักงาน 8 ครั้ง 
1.2 ซอมแซมวสัดุ ครุภัณฑ ประจาํสํานักงาน 2 ครั้ง 
1.3 จัดซื้อวสัดุงานบานงานครวั 4 ครั้ง 
1.4 คาโทรศัพท 12 เดือน 2 หมายเลข 24 รายการ 
1.5 คาบริการไปรษณีย(EMS/จดหมายลงทะเบียน/สงพัสดุฯลฯ) 10 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. มีวัสดสุํานักงานที่ใชดําเนินงานอยางเพียงพอกับภาระงานทีต่องปฏิบัตติลอดทั้งป 
2.2. มีวัสดสุํานักงานที่ไดคุณภาพ เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสทิธิภาพเพ่ิมยิ่งข้ึน 
2.3. มีวัสดุงานบานงานครัวใชในการทําความสะอาดสํานักงาน และศูนยทองเทีย่วฯ 
2.4. มีโทรศัพทไวตดิตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ 
2.5. ทําใหการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 บริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 บริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา 24 ครั้ง 6 6 6 6 
2 บริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา 24 รายการ 6 6 6 6 
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แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในสํานักงาน 47,000 11,750 11,750 11,750 11,750
2 ซอมแซมวสัดุ ครุภัณฑ ประจาํสํานักงาน 3,000 1,500 1,500
3 จัดซื้อวสัดุงานบานงานครวั 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000
4 คาโทรศัพท 12 เดือน 2 หมายเลข 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500
5 คาบริการไปรษณีย(EMS/จดหมาย

ลงทะเบียน/สงพัสดุฯลฯ) 2,000 500 500 500 500

 รวมทั้งส้ิน 90,000 21,750 23,250 21,750 23,250 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป ก รณ ที่ ใ ช ใ น
สํานักงาน 

8 คร้ังๆละ 1-30 รายการๆละ 5,875 บาท 47,000 

2 ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ ประจํา
สํานักงาน 

2 คร้ังๆละ 1-3 รายการๆละ 1,500 บาท 3,000 

3 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 4 คร้ังๆละ 1-20 รายการๆละ 5,000 บาท 20,000
4 คาโทรศัพท 12 เดือน  

2 หมายเลข 
24 คร้ังๆละ 1-80 รายการๆละ 750 บาท 18,000 

5 ค า บ ริ ก า ร ไ ป ร ษ ณี ย
(EMS/จดหมายลงทะเบียน/สง
พัสดุฯลฯ) 

10 คร้ังๆละ 1-50 รายการๆละ 200 บาท 2,000 

 *ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ       
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   90,000

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. มีวัสดุ  อุปกรณ ที่ใชในการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา 
2. สํานักงานมีวสัดุ  อุปกรณ ทีท่นัสมัย และสะดวกในการดาํเนินงานและเกิดความคลองตัว 
3. มี วัสดุ  ครภุัณฑ ที่ชํารุดใหอยูในสภาพที่ใชงานได 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. มีวัสดุอุปกรณ  และเครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนการตดิตอสือ่สารระหวางหนวยงานตางๆ อยางมี

ประสทิธิภาพ ทําใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่ตั้งไว 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1 แบบประเมินผลกอนการประชมุ / อบรม/สัมมนา 
3.2 แบบประเมินผลหลังการประชมุ / อบรม/สัมมนา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.4. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชวีิต 
2.5. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวทิยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 
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2.6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี  

1.1.1.3 โครงการสรางเครือขายนักศึกษา  

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 30,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา  : นางพันทิพา  มาลา 
  

หลักการและเหตุผล 
สถาบันอยุธยาศึกษามีพันธกิจ ประการหนึ่ง คือ การศึกษา คนควา วิจัย เผยแพรขอมูลเก่ียวกับ

ประวัติศาสตรอยุธยา และสรางเครือขาย ประสานความรวมมือทางวิชาการกับองคกรและผูเชี่ยวชาญทั้งในระดับทองถิ่น
และอ่ืนๆ เพ่ือสรางองคความรูและขอบขายการคนควาเก่ียวกับอยุธยาใหลึกซึ้งกวางขวาง และเผยแพรเพ่ือดํารงไวซึ่ง
เอกลักษณของทองถิ่น 

ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามพันธกิจดังกลาว สถาบันอยุธยาศึกษา จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมการสราง
เครือขายนิสิตนักศึกษา  ดานประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น   ของจังหวัดอยุธยา  เชน การเรียนรู
วิถีชีวิต  การศึกษา ระบบคิด ความรูภูมิปญญาทองถิ่นของอยุธยา เพ่ือเปนการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร ปลูกฝงคานิยม 
ความภูมิใจ แลกเปลี่ยนความรูดานประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของอยุธยา 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหนักศึกษาชวยกันทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นอยุธยา 
2. เพ่ือเปนการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร ปลูกฝงคานิยม ความภูมิใจ แลกเปลี่ยนความรูดาน

ประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของอยุธยา 
3. เพ่ือถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูระหวางคนในชุมชนและนักศึกษา 
4. เพ่ือใหนักศึกษาไดนําความรูในดานตางๆ ที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
5. เพ่ือสรางจิตสํานึกและตระหนักในคุณคาของประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดกิจกรรมเยี่ยมชมแหลงเรียนรูในชุมชน  1 ครั้ง 
1.2 จัดเวทีการถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณการเรยีนรู   1 ครั้ง 
1.3 นักศึกษาภายในมหาวทิยาลัย  40 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม  มีความรูความเขาใจไมต่ํากวารอยละ 85 
2.2. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม  มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80   
2.3. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม  สามารถนําความรูไปใชในชีวติประจําวันไดไมนอยกวารอยละ 75   

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 ดําเนินโครงการ             
4 ติดตามประเมินผล             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 กิจกรรมเยีย่มชมแหลงเรยีนรูในชุมชน ครั้ง 1   1  
2 จัดเวทีการถายทอดและแลกเปลี่ยน

ประสบการณการเรียนรู ครั้ง 1   1  

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 กิจกรรมเยีย่มชมแหลงเรยีนรูในชุมชน 15,000  15,000
2 จัดเวทีการถายทอดและแลกเปลี่ยน

ประสบการณการเรียนรู 
15,000  15,000

 รวม 30,000  30,000

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมหลกัที่ 1 กิจกรรม
เยี่ยมชมแหลงเรียนรูในชุมชน 

    15,000

1.1 คาตอบแทน        
    - คาวทิยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200 

1.2 คาใชสอย        
    - คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 2,000 
    - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,000 

1.3 คาวัสด ุ        
    - คาวสัดุนํ้ามนั/คายานพาหนะ/ 
คาบํารุงรถ 

      3,800 

2 กิจกรรมหลกัที่ 2 จัดเวทีการ
ถายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณการเรียนรู 

    15,000

1.1 คาตอบแทน        
    - คาวทิยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200 

1.2 คาใชสอย        
    - คาอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 2,000 
    - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,000 
    - คาปายประชาสมัพันธ 1 รายการๆละ 2 ผืนๆละ 800 บาท 1,600

1.3 คาวัสด ุ        
    - คาจดัทํารปูเลม 50 เลม     2,200 
 *ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ       
 รวมงบประมาณทัง้ส้ิน       30,000

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษามีจิตสํานึกและชวยกันสงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นอยุธยา 
2. นักศึกษาไดตระหนึกถึงการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร ปลูกฝงคานิยม ความภูมิใจ แลกเปลี่ยนความรูดาน

ประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของอยุธยา 
3. นักศึกษาสามารถถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูระหวางคนในชุมชนและนักศึกษา 

ตลอดจนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
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การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ

คุณภาพชีวิต 
2.2.  
2.3. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.4. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี  
 

1.1.1.4 โครงการเสวนาทางวิชาการเรือ่ง “เศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่ยกระดบัชุมชน” 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม 

2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4.งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 32,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา :ผศ.ธนู  บุญญานุวัตร 
  

 

หลักการและเหตุผล 
     เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีหนาที่โดยตรงในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสูชุมชนทองถิ่น และเพื่อสนับสนุนนโยบายของรับบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ในการยกระดับชุมชนในทองถิ่นและสังคม  ดังนั้น  สถาบันอยุธยาศึกษา  ไดพิจารณาเห็น
วา  ควรใหมีการจัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชน” ข้ึน   เพ่ือใหสามารถนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตประจําวัน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรับบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน 
2. เพ่ือสรางความรูและความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช 
3. เพ่ือสรางความเขาใจแนวทางพัฒนาชมุชน สงัคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ตามหลักปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือสรางเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงระหวางสถาบันการศึกษาของทองถิ่นกับชุมชนทองถิน่ในจังหวดั

พระนครศรีอยุธยา 
5. เพ่ือใหสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตในการปฏิบัติงานและการดําเนินชวีิตประจําวัน 
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เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน” 1 ครั้ง 
1.2 นักเรียน  นักศึกษา  นักวิชาการ  ครู  อาจารย   ประชาชนในทองถิ่น  และ

ผูสนใจทั่วไป  
150 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ผูเขารวมเสวนา  มีความรูความเขาใจไมต่ํากวารอยละ 85   
2.2. ผูเขารวมเสวนา  มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80   
2.3. ผูเขารวมเสวนา  สามารถนําความรูไปใชในชวีติประจําวันไดไมนอยกวารอยละ 75 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา:  เดือนกรกฎาคม  2553 วันสิ้นสุด:  เดือนสิงหาคม  2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 ประชาสัมพันธโครงการ             
3 ดําเนินโครงการ             
4 ติดตามประเมินผล             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดเสวนาทางวิชาการ เร่ือง 
“เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับ
ชุมชน” 

คร้ัง 1    1 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดเสวนาทางวิชาการ เร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือยกระดับชุมชน” 
32,000    32,000 

 รวม 32,000    32,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดเสวนาทาง
วิชาการ เร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือยกระดับชุมชน” 

    32,000

1.1 คาตอบแทน        
    - คาวิทยากร 5 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 9,000 

1.2 คาใชสอย        
    - คาอาหารกลางวัน    10,500 
    - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม    7,500 
    - คาจางทําปายประชาสัมพันธ    2,400 
    - คาจางทําดอกไมประดับเวที    1,000 

1.3 คาวัสดุ     
    - คาถายเอกสาร    1,600 
 *ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ    
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   32,000
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ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูเขารวมกิจกรรมไดมีความรูและความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภมิูพลอดุลยเดชมหาราช 

2. ผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจและสามารถนาํไปพัฒนาชมุชน สังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและวฒันธรรม 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

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 ี  

1.1.1.5 โครงการอนุรักษ สืบสานศิลปวฒันธรรมและประเพณีไทย 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม 

2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4.งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 100,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา :นางพันทิพา  มาลา 
  

หลักการและเหตุผล 
     สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ จัดตั้งข้ึนตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

ใหทําหนาที่ในดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และวิจัยศิลปวัฒนธรรม  อีกทั้งยังเปนหนวยงานที่ปลูกฝงคานิยม 
คุณธรรม จริยธรรมใหนักศึกษาและชุมชนอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย  เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย
ดังกลาว  ทางสถาบันอยุธยาศึกษา  ไดพิจารณาเห็นวา  ควรที่จะไดมีโครงการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย เพ่ือเผยแพร ปลูกจิตสํานึก และสงเสริมใหเยาวชน ชุมชน ไดตระหนักถึงคุณคา ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีไทย  พรอมทั้งสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือปลูกฝงการอนุรักษ สืบสานศิลปวฒันธรรมและประเพณีไทยใหกับเยาวชนและชุมชน 
2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณคา และความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่กําลังจะ

สูญหายไป 
3. เพ่ือใหเยาวชนและชมุชนสามารถนําความรูทีไ่ดรับไปปรับใชในการดาํเนินชวีิตประจําวันได 
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เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ 50 คน/ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ  85    
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ  80 
2.3. ความสามารถนาํความรูไปใชของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  รอยละ 75    

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 เมษายน 2552 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 จัดทาํเอกสารประชาสัมพันธโครงการ             
4 ดําเนินการ             
5 ติดตามประเมินผล             

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 จัดกิจกรรมเสวนาทางวชิาการดาน
ประเพณีไทย  
(สถาบันอยุธยาศึกษา) 

1 ครั้ง 
 

  1 

2 จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย (คณะครุศาสตร) 1 ครั้ง 

 
  1 

3 จัดกิจกรรมศลิปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย (คณะ
มนุษยศาสตรฯ) 

1 ครั้ง 
 

  1 

4 จัดกิจกรรมศลิปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย (คณะวทิยาศาสตร
ฯ) 

1 ครั้ง 
 

  1 

 จัดกิจกรรมศลิปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย  
(คณะวทิยาการจัดการ) 

1 ครั้ง 
 

  1 

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 จัดกิจกรรมเสวนาทางวชิาการดานประเพณี

ไทย (สถาบนัอยุธยาศึกษา) 20,000    20,000 

2 จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
(คณะครุศาสตร) 20,000    20,000 

3 จัดกิจกรรมศลิปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
(คณะมนุษยศาสตรฯ) 20,000    20,000 

4 จัดกิจกรรมศลิปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
(คณะวทิยาศาสตรฯ) 20,000    20,000 

5 จัดกิจกรรมศลิปวัฒนธรรมและประเพณีไทย  
(คณะวทิยาการจัดการ) 20,000    20,000 

 รวม 100,000    100,000
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จดักิจกรรม
เสวนาทางวชิาการดานประเพณี
ไทย (สถาบนัอยุธยาศึกษา) 

    20,000 

1.1 คาตอบแทน        
 คาวทิยากรบรรยาย 3 คนละ 3 ชม.ละ 600 บาท 5,400 

1.2 คาใชสอย       
 คาอาหารกลางวัน 80 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 50 บาท 4,000 
 คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 80 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 25 บาท 4,000 

1.3 คาวัสด ุ       
 คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 รายการๆละ 3 ผืนละ 800 บาท 2,400 
 คาวสัดและอุปกรณในการจดั

กิจกรรม 
1 รายการๆละ 1 ชุดละ 1,500 บาท 2,000 

 คาถายเอกสารประกอบการอบรม 1 รายการ 80 ชุด  2,200 
2 กิจกรรมหลักท่ี 2  จดักิจกรรม

ศิลปวฒันธรรมและประเพณีไทย 
(คณะครศุาสตร) 

     20,000 

2.1 คาตอบแทน      8,000 
2.2 คาใชสอย      8,000 
2.3 คาวสัด ุ      4,000 
3 กิจกรรมหลักท่ี 3  จดักิจกรรม

ศิลปวฒันธรรมและประเพณีไทย 
(คณะมนุษยศาสตรฯ) 

     20,000 

3.1 คาตอบแทน      8,000 
3.2 คาใชสอย      8,000 
3.3 คาวสัด ุ      4,000 
4 กิจกรรมหลักท่ี 4  จดักิจกรรม

ศิลปวฒันธรรมและประเพณีไทย 
(คณะวทิยาศาสตรฯ) 

     20,000 

4.1 คาตอบแทน      8,000 
4.2 คาใชสอย      8,000 
4.3 คาวสัด ุ      4,000 
5 กิจกรรมหลักท่ี 5 จดักิจกรรม

ศิลปวฒันธรรมและประเพณีไทย  
(คณะวทิยาการจัดการ)  

     20,000 

5.1 คาตอบแทน      8,000 
5.2 คาใชสอย      8,000 
5.3 คาวสัด ุ      4,000 

 *ถัวเฉลลี่ยจายทุกรายการ       
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน   100,000 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. เยาวชนและชุมชนไดรูจักการอนุรักษ สืบสานศิลปวฒันธรรมและประเพณีไทยมากยิ่งข้ึน 
2. นักศึกษาไดรับการสงเสริมใหตระหนักถึงคุณคา และความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่

กําลังจะสูญหายไป 
3. เยาวชนและชุมชนสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการดําเนินชีวติประจําวันได 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนผูเขารวมโครงการ  จํานวน  300 คน 

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

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1 การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลขอมูลจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
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3.2 การสํารวจขอมลู โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
3.3 การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 

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 ี  
 

1.1.1.6 โครงการสัมมนานานาชาติ เรื่อง พระนครศรอียุธยา-สยาม-กับโลกตะวันตก: ๒๐๕๔-๒๕๕๔ 
Ayutthaya-Siam Meet the West and the World: 1511-2011 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม 

2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4.งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 243,990 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา :นางพันทิพา  มาลา 
  

หลักการและเหตุผล 
สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ทําหนาที่เปนศูนยกลาง 

การเรียนรูดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือสรางองคความรูของวิถีชีวิตในแหลงมรดกโลก  
ซึ่งพันธกิจของสถาบันฯ ประการหนึ่ง คือ สรางเครือขายและประสานความรวมมือทางวิชาการกับองคกรและผูเชี่ยวชาญ 
เพ่ือสรางองคความรูและขยายขอบขายการศึกษาคนควาเก่ียวกับอยุธยาทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ  ซึ่งควรไดมี
เวทีในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและบูรณาการความรูเพ่ือการพัฒนาและอนุรักษมรดกโลก และสิ่งแวดลอมในการ
ตระหนักถึงคุณคาประวัตศิาสตรในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

ดวยที่ตั้งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปจจุบัน ในอดีตคือเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนเมืองหลวงของ 
กรุงศรีอยุธยาเปนเวลายาวนานถึง 417 ป ในชวงเวลาระหวางคริสตศตวรรษที่ 14-18 

เมืองพระนครศรีอยุธยา สถาปนาขึ้นเมื่อวันศุกรที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 1893 / ค.ศ. 1351 โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
และลมสลายลงดวยการโจมตีของกองทัพพมา เม่ือวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2310 / ค.ศ. 1767 ในสมัยสมเด็จพระเจา- 
เอกทัศน 

เมืองพระนครศรีอยุธยาตั้งอยูบนแมนํ้า 3 สายมาบรรจบกัน คือ แมนํ้าเจาพระยา แมนํ้าปาสัก และแมนํ้าลพบุรี 
ทําใหตัวเมืองมีสภาพเปนเกาะ มีแมนํ้าลอมรอบเหมาะในการปองกันศัตรู ขณะเดียวกันยังเหมาะแกการเพาะปลูก และ 
ทําการคา เมืองพระนครศรีอยุธยาตั้งอยูหางจากทะเลประมาณ 90 กิโลเมตรทางตอนบนของอาวไทย ไมหางไกลจาก
เสนทางเดินเรือทะเลของนานาชาติ เมืองพระนครศรีอยุธยาจึงเปนทั้งเมืองหลวง และเมืองทานานาชาติทางทะเล 
บนเสนทางการคาที่รูจักกันวา “เสนทางแพรไหม” หรือ “เสนทางเครื่องเทศ” ทําใหกรุงศรีอยุธยาเปนอาณาจักรที่ม่ังคั่ง 
และมั่นคงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงเวลานั้น 

จากหลักฐานทั้งดานโบราณคดีและประวัติศาสตรบงบอกวากลุมเมืองที่รวมตัวอยูในกรุงศรีอยุธยา ทําการคา 
กับจีน ญี่ปุน หมูเกาะริวกิว เวียดนาม เขมร ลาว หมูเกาะในทะเลจีนใต หัวเมืองมอญ อินเดีย ลังกา อิหราน และอาหรับ 
มาตั้งแตตนคริสตศตวรรษเรื่อยมา 

นับตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 15 เปนตนมา เม่ือยุโรปกาวสู " สมัยใหม " ความเจริญดานตางๆเกิดข้ึนที่เดนๆ คือ 
การออกสํารวจเสนทางเดินเรือ การขยายตัวทางการคา การคนควาทดลองทางวิทยาศาสตร การศึกษา วรรณกรรม  
การปฏิรูปคริสตศาสนา การขยายดินแดน และการเผยแพรคริสตศาสนา เปนตน โปรตุเกสเปนชาวยุโรปชาติแรกที่ 
แลนเรือเขามาคาขายและแผอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เริ่มตนดวยการยึดครองมะละกา และสงทูตเขามายัง
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เมืองพระนครศรีอยุธยาในป พ.ศ. 2054 / ค.ศ. 1511 หลังจากนั้นชาติยุโรปอ่ืนๆ ตามมา คือ สเปน ฮอลันดา อังกฤษ 
และฝรั่งเศส เรื่องราวของกรุงศรีอยุธยาในมิติตางๆอยูในบันทึกจดหมายเหตุของชาวยุโรปมากมาย ซึ่งมีทั้งที่คนพบและ
นํามาศึกษาวิเคราะหแลว และยังรอคอยการคนพบอีกมากมาย ทัศนียภาพดานกายภาพของเมืองพระนครศรีอยุธยาก็ยัง
ปรากฏอยูในแผนที่ของฝรั่งเศสจํานวนมาก ในชื่อของ อูเดีย (Iudea) โอเดีย (Odia) จูเดีย (Judea, Judai หรือ Juthia) 
และสยาม แผนที่เหลานี้รอคอยใหมีการศึกษาคนควา และศึกษาเปรียบเทียบกับโบราณสถานที่ยังปรากฎอยู 

กลาวไดวา ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 16-17 เปนชวงเวลาที่อยุธยา-สยามพบปะสังสรรคกับชาวตะวันตกและ
ชาวโลก ทั้งมิติทางการคา การเมือง การถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี และการเผยแพรคริสตศาสนา สงผลใหเกิด
ความเจริญรุงเรืองทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และศิลปวิทยาการ แมเมืองพระนครศรีอยุธยาจะลมสลายลงแลว  
แตรองรอยซากโบราณสถานที่หลงเหลือ เรื่องราวที่ปรากฏอยูในหลกัฐานทางประวัติศาสตร บงบอกถึงความเจรญิรุงเรอืง 
และอารยธรรมของกรุงศรีอยุธยา  จนองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือยูเนสโกประกาศ 
ข้ึนทะเบียนเปน มรดกโลก ใน พ.ศ. 2534 / ค.ศ. 1991 

สําหรับการศึกษาคนควาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางกรุงศรีอยุธยากับโลกตะวันตกในมิติตางๆ เทาที่ผานมายัง
ไมกวางขวางและลุมลึกนัก สวนใหญเปนภาพกวางเก่ียวกับการเขามาติดตอ บทบาททางการคา และการเมืองของ 
ชาวยุโรปแตละชาติ ยังขาดการคนควาในอีกหลากแงมุม เชน ในเรื่องบริบทของยุคสมัยที่ชักนําใหชาวตะวันตกเขามาใน
กรุงศรีอยุธยา เรื่องการถายทอดศิลปวิทยาการ เรื่องชีวิตความเปนอยูรวมกันในชุมชนชาวตะวันตก ปฏิสัมพันธที่มีกับ
ชาวตะวันตกดวยกันและกับชาวสยาม เปนตน ทั้งนี้เพ่ือเปนการขยายองคความรูเก่ียวกับกรุงศรีอยุธยาเพ่ิมมากขึ้น 

อีกทั้งในความเปนเมืองมรดกโลกของเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีคุณคาทั้งในแงประวัติศาสตรชาติ และในแง
การทองเที่ยว แตก็ยังพบวาความเขาใจของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผูคนทั่วไปที่มีตอเน้ือหาสาระ การทํานุ
บํารุงรักษาความเปนมรดกโลกของพระนครศรีอยุธยา ก็ยังมีนอยมาก มีการรุกล้ํา รื้อทําลายโบราณสถาน และวัฒนธรรม
สถานทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเผยแพรความรูเก่ียวกับความเจริญรุงเรืองและอารยธรรม
ของกรุงศรีอยธุยาในวงกวาง เพ่ือสรางจิตสํานึกในการรวมกันดูแลรักษา ทํานุบํารุงมรดกโลกแหงนี้ใหมีความยั่งยืนสืบไป 

ใน พ.ศ. 2554 / ค.ศ. 2011 เปนวาระครบรอบ 500 ป แหงสัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทย /สยามกับ
โ ป ร ตุ เ ก ส  จึ ง เ ป น โ อ ก า ส อั น ดี ที่ ส ถ า บั น อ ยุ ธ ย า ศึ ก ษ า  ซึ่ ง เ ป น ห น ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด มห า วิ ท ย า ลั ย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทําหนาที่เปนศูนยกลางการเรียนรูดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
เพ่ือสรางเครือขายและประสานความรวมมือทางวิชาการกับองคกรและผูเชี่ยวชาญ เพ่ือสรางองคความรูและขยาย
ขอบขายการศึกษาคนควาเก่ียวกับอยุธยาทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติรวมกับหนวยงานสวนราชการในทองถิ่น และ
ภาคเอกชน จะจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่องพระนครศรีอยุธยา-สยาม-กับโลกตะวันตก  
พ.ศ. 2054-2554 / ค.ศ. 1511-2011 เพ่ือใหนักวิชาการไทย ไดพบปะกับนักวิชาการนานาชาติ และรวมมือกันศึกษา
คนควาเรื่องความสัมพันธที่มีตอกันในมิติตางๆ เพ่ือเพ่ิมพูนองคความรูในเรื่องนี้ และยังเปนการสรางเครือขายทาง
วิชาการดานอยุธยาศึกษาดวย 

วัตถุประสงค   
 1. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาคนควา และศึกษาวิจัย องคความรูเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง 
กรุงศรีอยุธยากับชาวตะวันตกในมิติดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และศิลปวัฒนธรรม 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเขาถึงองคความรูเก่ียวกับอยุธยา ทั้งที่มีอยูแลวและผลงานในขอ 1  
ในรูปการจัดทําเว็บไซด และหองสมุดอิเล็กทรอนิคส เพ่ือสรางฐานขอมูลและสารสนเทศ ดานอยุธยาศึกษา ใหแก
สังคมไทย 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานศึกษาคนควาเก่ียวกับอยุธยาในขอ 1. ในรูปหนังสือ  
เพ่ือเปนการสรางฐานความรูใหแกสังคมไทย 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยใชวิธีการจัดอบรม อภิปราย สัมมนา ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่องอยุธยาศึกษาในแงมุมตางๆ เพ่ือกระตุนใหเกิดความสนใจในองคความรูเก่ียวกับอยุธยา ในกลุม
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย นักวิชาการ ขาราชการ นักการเมือง นักธุรกิจ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเปน
พ้ืนฐานในการสรางจิตสํานึกในความรัก ความหวงแหน และเกิดความรวมมือในการดูแลรักษาทํานุบํารุงมรดกโลกแหงนี้ 

5. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางเครือขายในหมูนักวิชาการดานอยุธยาศึกษาทั้งระดับทองถิ่น ระดับประเทศ 
และระดับสากล 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  ยอนรอยอารยธรรมสยาม-โลกตะวันตก 1 ครั้ง 
 - อาจารย  นักวิชาการ  นักวิจัย  นักศึกษา  ประชาชนในทองถิ่น และ

ผูที่สนใจทั่วไป 
200 คน 

1.2 โครงการจัดทําเว็บไซตอยุธยาและหองสมุดอิเล็กทรอนิคส  
(Ayutthaya Website and E - library)   ดานประวัตศิาสตรอยุธยา 

10 เรื่อง 

1.3 โครงการประชมุเตรียมความพรอม  วางแผน  ดําเนินงานจัดสัมมนา
นานาชาติ ป 2555 (งบมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 

3 ครั้ง 

1.4 โครงการบรรยายใหความรูเรื่อง “สังคมนานาชาตใินสมยัอยธุยา” กับอาจารย
ในมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัด
สัมมนานานาชาติ (งบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา)         
 

1 ครั้ง 
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2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ  85    
2.2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ  80 
2.3. ความสามารถนาํความรูไปใชของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  รอยละ 75    

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มตน: 1 เมษายน 2552 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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 โครงการสัมมนาทางวชิาการเรือ่ง ยอนรอยอารยธรรม

สยาม-โลกตะวนัตก 
            

2 โครงการจัดทําเว็บไซตอยุธยาและหองสมุดอิเล็กทรอนิคส 
(Ayutthaya Website and E - library) ดาน
ประวัตศิาสตรอยุธยา 

            

3 โครงการประชมุเตรียมความพรอม วางแผน  ดําเนินงาน 
จัดสมัมนานานาชาติ ป 2555 

            

4 โครงการบรรยายใหความรูเรื่อง “สังคมนานาชาตใินสมยัอยุธยา”
กับอาจารยในมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เพ่ือเตรียมความพรอมในการจดัสัมมนานานาชาต ิ

            

แผนการดาํเนินงาน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
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 โครงการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง ยอนรอยอารยธรรมสยาม-
โลกตะวันตก 

1 ครั้ง    1 

2 โครงการจัดทําเว็บไซตอยุธยา
และหองสมุดอิเล็กทรอนิคส 
(Ayutthaya Website and E - 
library)  ด านป ร ะ วั ติ ศ าสต ร
อยุธยา 

10 เรื่อง  5 5  

3 โครงการประชุมเตรียมความพรอม
วางแผน  ดําเนินงานจัดสัมมนา
นานาชาติ ป 2555 

3 ครั้ง  1 1 1 

4 โครงการบรรยายใหความรูเรื่อง
“สังคมนานาชาติในสมัยอยุธยา”
กับอาจารยในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเตรียม
ความพรอมในการจัดสัมมนา
นานาชาติ 

1 ครั้ง  1   

แผนการใชจายเงิน 

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

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 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 โครงการสมัมนาทางวิชาการเรือ่ง  ยอนรอย

อารยธรรมสยาม-โลกตะวนัตก   107,450     107,450 

2 ปงบประมาณ 2553  โครงการจัดทาํ
เว็บไซตอยุธยาและหองสมุดอิเล็กทรอนิคส 
(Ayutthaya Website and E - library)  
ดานประวัตศิาสตรอยุธยา 

100,000  50,000 50,000  

3 ปงบประมาณ 2553 โครงการประชุมเตรยีม
ความพรอม  วางแผน  ดาํเนินงานจัด 11,790   3,930 3,930 3,930 
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พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สัมมนานานาชาติ ป 2555   

4 ปงบประมาณ 2553   โครงการบรรยายให
ความรูเรื่อง “สงัคมนานาชาตใินสมัย
อยุธยา” กับอาจารยในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเตรยีมความ
พรอมในการจัดสัมมนานานาชาต ิ

24,750   24,750   

 รวม 243,990  78,680 53,930 111,380

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 กิจกรรมหลกัที่ 1 โครงการสมัมนา
ทางวชิาการเรื่อง ยอนรอยอารยธรรม
สยาม-โลกตะวนัตก 

      
107,450 

1.1 คาตอบแทน        
    - คาวทิยากร 11 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 19,800 

1.2 คาใชสอย        
    - คาอาหารกลางวัน 200 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท 40,000 
    - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 200 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 10,000 
    - คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 รายการๆละ 10 ผืนๆละ 800 บาท 3,200 
    - คาจางทําดอกไมประดับเวท ี      2,000 

1.3 คาวสัด ุ        
    - คาทาํรูปเลมเอกสาร       18,950 
    - คายานพาหนะและน้าํมันเชื้อเพลิง       13,500 

2 กิจกรรมหลกัที่ 2 โครงการจดัทํา
เว็บไซตอยุธยาและหองสมุด
อิเล็กทรอนิคส (Ayutthaya 
Website and E - library) ดาน
ประวัตศิาสตรอยุธยา                    

      

100,000 

1.1 คาใชสอย        
  - ค าดํ า เนินการในการ เก็บ

รวบรวมขอมูล           
-  คาจางแปลงตนฉบับลงดิจติอล 

ไฟล (ภาพ เสยีง เอกสาร)  

      50,000 
 

50,000  

3 กิจกรรมหลกัที่ 3 โครงการประชุม 
เตรียมความพรอม  วางแผน  
ดําเนินงานจัดสมัมนานานาชาติ ป 
2555                      

      

11,790 

1.1 คาใชสอย        
    - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 3 คร้ังๆละ 30 คนๆละ 35 บาท 3,150 
    - คาพาหนะและคาน้ํามันเชือ้เพลิง 1 รายการๆละ 3 คร้ังๆละ 2,880 บาท 8,640 

4 กิจกรรมหลกัที่ 4 โครงการ
บรรยายใหความรูเรื่อง “สังคม
นานาชาติในสมยัอยุธยา” กับอาจารย
ในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือเตรียมความ
พรอมในการจดัสัมมนานานาชาติ        

      

24,750 

1.1 คาตอบแทน        
    - คาวทิยากร 1 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 1,800 

1.2 คาใชสอย        
    - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 1 รายการๆละ 280 คนๆละ 25 บาท 7,000 
    - คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 รายการๆละ 2 ผืนๆละ 800 บาท 1,600 
    - คาจางทําดอกไมประดับเวท ี 1 รายการ    1,000 
    - คาบํารุงรถ คาน้ํามันเชื้อเพลิง

และคาทางดวน 
      2,150 
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ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย ลํา 

ดับ รายการ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1.3 คาวสัด ุ        
 - คาทาํรูปเลมเอกสาร       11,200 
 *ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ       

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  243,990

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. สรางองคความรูใหมเก่ียวกับอยุธยาศึกษาเพ่ิมข้ึน และเผยแพรในรูปสื่อสิ่งพิมพในหมูอาจารย  นักวิชาการ  
นักวิจัย  นักศึกษา  ประชาชนในทองถิ่น  และผูสนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 

2. สรางเครื่องมือชวยคนในรูปสือ่อิเล็กทรอนิคสเพ่ือเขาถึงองคความรูเก่ียวกับอยุธยาศึกษาไดอยางรวดเร็ว 
และในวงกวาง 

3. สรางบุคลากรที่มีความเขาใจเรื่องอยุธยาศึกษาเพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
4. สรางจิตสํานึกใหม กระบวนทัศนใหมใหเกิดข้ึนในหมูชาวอยุธยาและประชาชนทั่วไป เพ่ือรวมกันดูแลรักษา

ทํานุบํารุงความเปนเมืองมรดกโลกของเมืองพระนครศรีอยุธยา 
5. สรางเครือขายและการประสานความรวมมือทางวิชาการกับผูเชี่ยวชาญและองคกรในระดับทองถิ่น 

ระดับประเทศ และระดับนานาชาต ิ
6. เปนการแสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งในแงการบริหารจัดการประชุม

นานาชาติ และการเผยแพรผลงานทางดานวิชาการดานอยุธยาศึกษาในระดับนานาชาติ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.4. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.5. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.6. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1 การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

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

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

คุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

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

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี  
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ภาคผนวก 
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 1: การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสงัคม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนด 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว 
ผลผลิต: โครงการการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 

2. คาใชจายท่ีผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 5,493,600 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร: โรงเรียนสาธิต(มัธยม)  : ผศ.สุวัฒน ทับทิมเจือ 
  

 
รายละเอียดรายการหมวดคาครุภัณฑ คาทีด่นิและสิ่งกอสราง 

 
ลําดับ 
ที ่ รายการ จํานวน/ 

หนวยนับ 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 เครื่องพิมพเลเซอรส ี 2  เครื่อง 19,800 39,600 คุณลักษณะ 
     1. พิมพขาด-ดํา/สี 8 แผน/นาท ี
     2. ความเร็วในการพิมพแผนแรก 
         26 วินาท ี
     3. ความละเอียด 600x600 
         Dpi สูงสุด 3600 dpi 
     4. หนวยความจํา 160MB,  
        รองรับการพมิพตอเดือน 
        30,000  แผน 
     5. สแกน ความละเอียด  
        1200ป1200 dpi 
     6. ถายเอกสารความละเอียด 
        600ป600 dpi ถายเอกสาร 
        ขาว-ดํา 12 สี / แผน/นาท ีA4 
2 เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง 10,000 10,000 คุณลักษณะ 
     -  จํานวนแผนการตัด 8-10แผน/
        ตอครั้ง A4/70 แกรม 
     -  ทําลายเอกสารเปนเสนตรง 
     -  ขนาดเอกสารทีท่ําลาย 4 มม. 
     -  คามกวางของชองใสกระดาษ 
        230 มม. 
     -  ถังจุกระดาษที่ถูกทําลาย 26  
        ลิตร 
     - ความเร็วในการตดั 2.4 เมตร/ 
        นาท ี
     - ทําลายลวดเย็บกระดาษได 
     - ไมสามารถทาํลายบตัรเครดติ 
     -  ไมสามารถทาํลาย CD ได 
     - มีระบบหยดุอัตโนมัติเม่ือ 
       เอกสารหมด/มีสัญญาณบอก 
       เครื่องพรอมทาํงาน 
     - มีปุมยอนหลังเมื่อกระดาษตดิ 
     - มีสญัญาณบอกถังบรรจุเต็ม 
     -  รับประกันตัวเครื่อง  1  ป 
3 เครื่องพิมพสําเนาระบบ 1 เครื่อง 200,000 200,000 คุณลักษณะ 
 ดิจิตอล    1.  เปนเครื่องพิมพสําเนาระบบ 
        ดิจิตอลแบบอัตโนมัติพรอมตู  
        รองเครื่อง 
     2.  ใหความละเอียดในการรับ 
        ภาพไมนอยกวา 400x400 จุด 
        ตอ 1 ตารางนิ้ว 
     3.  สามารถใชตนฉบับที่เปน 
       ผานและเลมหนังสือพรอมพิมพ
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ลําดับ 
ที ่ รายการ จํานวน/ 

หนวยนับ 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

        พ้ืนที่ไดตั้งแต A6-A3 
     4.  ใชกระดาษใหญสุด A3 
     5. เน้ือที่การพิมพสําเนาสามารถ 
      พิมพไดขนาดใหญสุดไมเกินA3 
     6.  มีปุมสาํหรับเลือกใชให 
      เหมาะสมกับตนฉบับ 3 ลักษณะ 
       คือ ลายเสน รปูภาพ สายเสน 
       และรูปภาพในตนฉบับเดยีวกัน 
     7.  มีระบบ Memory/Class  
        Mode สามารถตั้งจํานวน 
        การพิมพลางหนาไดไมเกิน 
        25 – 99 โปรแกรม 
     8.  สามารถยอได 4 ระดับ คือ 
        93% 87% 82% 71%และขยาย 
       ไดไมนอยกวา 3 ระดับ 115% 
       122% 141% พรอมซูม50-200% 
     9.  สามารถทํามาสเตอรจาก 
       ตนฉบับ 2 แผนยอลงเพ่ือพิมพ 
       ลงกระดาษ A4  แผนเดยีวได 
       โดยอัตโนมตั ิหรือตนฉบับแผน 
       เดียวพิมพเปน 2 แบบ ลงใน 
       กระดาษ A4 แผนเดยีวได โดย 
       เพียงกดปุมเพียงครั้งเดยีว 
       10. มีระบบกาํหนดใหลูกโม 
       หมุนฟรี 2-9 รอบตอ 1 สําเนา 
       เพ่ือสะดวกในการพิมพสําเนา 
       ที่เปนพ้ืนทีท่บีหรือสอดแทรก 
       สําเนาอื่นขณะที่เคร่ืองทํางานอยู 
     10. มีระบบ Security Mode 
       Mode สําหรบัปองกันบุคคลอ่ืน 
       จะมาพิมพงานจากมาสเตอรเกา 
       ไดโดยไมตองสูญเสยีมาสเตอร
       เปลา 1 แผน 
     11.  มีระบบประหยดัหมึก 
       Economy Mode ซึ่งจะชวยให 
       การพิมพประหยัดหมึกไดอยาง 
       นอย  15% 
     12.  มีระบบ Tint Mode เพ่ือจะ 
       ชวยใหสาํเนาจางลงอยางนอย 
       50%  จากตนฉบับโดยเฉพาะ 
       ตนฉบับที่เปนรูปภาพ 
     13.  มีโปรแกรม 9 โปรแกรม 
       สําหรับบันทึกงานพิเศษท่ีใชเปน 
       ประจําโดยเรยีกมาใชอีกได 
       15. มีระบบ Energy Saving 
       Mode เพ่ือชวยประหยดักระแส 
       ไฟในกรณีเครื่องไมไดใชงาน 
       ชวงระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะตัด
       กระแสไฟใหลดลงอัตโนมตัซิึ่ง 
       สามารถตั้งเวลาไดตั้งแต1-120 
       นาท ี
     14.  สามารถตัง้ล็อกจํานวนการ 
       พิมพสําเนาขัน้ต่ําสดุและสูงสุด 
       ตอ 1 มาสเตอรได 
     15.  มีปุม Edge Erase/Center 
       Erase สําหรับลบเงาจากตนฉบับ 
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ลําดับ 
ที ่ รายการ จํานวน/ 

หนวยนับ 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

       โดยการเพิ่มชดุ Interface  
       Controller (Option) สามารถ 
       ใชไดทั้ง PC  และ Macintosh 
       พรอมระบบ Image Overlay ที่
       สามารถใชคูกับคอมพิวเตอร 
       โดยรับภาพจากตนฉบับบน 
       เครื่องพรอมขอมูลจากคอมพวิ 
       เตอรในการทาํมาสเตอรเพียง 
       ครั้งเดียว 
     16.  ถาดปอนกระดาษสามารถ 
       รับกระดาษไดอยางนอย700แผน 
       และปอนสาํเนาเองอัตโนมัต ิ
     17.  สามารถปอนกระดาษทีมี 
       ความหนาไดตั้งแต 47-210 G 
     18.  สามารถตัง้จํานวนการพิมพ 
       ไดต้ังแต 1-9,999 แผนและเมื่อ 
       ครบจํานวนเครื่องจะหยุด 
       และปอนสาํเนาเองอัตโนมัต ิ
     18.  สามารถปอนกระดาษทีมี 
       ความหนาไดตั้งแต 47-210 G 
     19.  สามารถตัง้จํานวนการพิมพ 
       ไดต้ังแต 1-9,999 แผนและเมื่อ 
       ครบจํานวนเครื่องจะหยุดโดย 
       อัตโนมัต ิ
     20. ความเร็วในการพิมพสาํเนา 
       ปรับไดตั้งแต 60-120 แผนตอ 
       นาที โดยปรับได 5 ระดับ คือ 
       60/75/90/105/120 แผนตอ 
       นาท ี
     21. สามารถเปลี่ยนสีไดถึง 12 ส ี
       คือ แดง นํ้าเงนิ เขียว นํ้าตาล 
       เหลือง นํ้าเงินเขม สม เขียวหัว 
       เปด แดงเลือดหมู มวง ทอง 
     22. มีสญัญาณแจงใหทราบเมือ่ 
       เครื่องขัดของ เชน หมึกหมด 
       มาสเตอรหมด กระดาษหมด 
       กระดาษติด  

รวม 249,600  
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม                                                                              
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 86,370 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  : รศ.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ 
  

 
รายละเอียดรายการหมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

ลําดับ
ที ่ รายการ จํานวน/

หนวยนับ 
ราคาตอ

หนวย (บาท) 
รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1. เครื่องพิมพเลเซอร 1 เครื่อง 13,500 13,500 คุณลักษณะ                           
1 พิมพขาว-ดํา ไมต่ํากวา 18 แผน/นาท ี
2. ความเร็วในการพิมพแผนแรกไมต่ํา
กวา 8 วินาท ี
3. ความละเอียดไมต่ํากวา 600600 dpi 
4. หนวยความจําไมต่ํากวา 16 MB 
 

รวม 13,500  
 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน,งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 300,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร  : นางอมรรัตน  สนั่นเสียง 
  

 
รายละเอียดรายการหมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

ลําดับ
ที ่ รายการ จํานวน/

หนวยนับ 
ราคาตอ

หนวย (บาท) 
รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1. เครื่องพิมพเลเซอร 1 เครื่อง 13,500 13,500 คุณลักษณะ                           
1 พิมพขาว-ดํา ไมต่ํากวา 18 แผน/นาท ี
2. ความเร็วในการพิมพแผนแรกไมต่ํา
กวา 8 วินาท ี
3. ความละเอียดไมต่ํากวา 600600 dpi 
4. หนวยความจําไมต่ํากวา 16 MB 

รวม 13,500  
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน,งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 362,270 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  : ผศ.วิชชุกร   นาคธน 
  

 
รายละเอียดรายการหมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

ลําดับ
ที ่ รายการ จํานวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําชีแ้จง 

1 เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค 

2 เครื่อง 25,000 50,000 คุณลักษณะ 
HP  ProBook  4310s Notebook PC 
Intel®  Pentium Dual-Core Processor 
T4300 
(2.1GHz, 800MHz FSB, 1MB L2 cache 
Intel®  Mobile GM45 Chipset 
HDD 250GB  7200RPM (WITH HP 3D 
DriveGuard) 
DVD-/-RW SuperMulti DL LightScribe 
Drive 
13.3-inch  diagonal UED-backlit HD 
BrightView (1366 x 768), webcam 
integrated 2MP 
Mobile Intel  Graphics  Media Accelerator 
4500MHD 
Intel 802.11a/b/g/n 12 Module & 
Bluetooth 
Marvell 10/100/1000 Ethernet Controller 
(10/100/1000 NIC), 56K v.92 modem 
High Definidon Audio, stereo speakers, 
stereo headphone/line out, stereo 
microphone in, integrated dual-
microphone array 
(1) ExpressCard/34 slot, Secure Digital 
slot (SD, MMC) 
(3) USB 2.0 ports, VGA, HDMI, stereo 
microphone in, stereo headphone/line 
out, power connector, RJ- 
11/modem, RJ-45/ethrnet 
Full-sized Sleek keyboard (new design) 
with Spill-resistant, touchpad with scroll 
zone 
Weight start at 1.97kg 4-cell (37 WHr) 
Lithium-Ion battery  (weight vary by 
configuration), 
65 W HP Smart AC Adepter, HP Fast 
Charge 
Limited Warranty 1 year (Parts/Labors), 
Primary Battery 1-year warranty 
Glossy Black 
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ลําดับ
ที ่ รายการ จํานวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําชีแ้จง 

HP Fingerprint sensor, Touch Sensitive 
Control, HP QuickLook 2, HP 
ProtectTools, Devics Access Manager, 
HP Sparc Key, HP Disk Sanitizer, HP File 
Sanitizer, Drive Encryption for HP 
ProtectTools 
 

เครื่องคอมพิวเตอร
ตั้งโตะ 

1 เครื่อง 20,000 20,000 คุณลักษณะ 
HP  Compaq  dx2310  Microtower  Base  Unit 
PC 
Intel Core 2 Duo E7500  processor 
(2.66GHz, 3MB L2 Cache, 800MHz  FSB) 
Intel G31 Express  chipset 
FreeDOS SW 
2GB   PC2-6400  (DDR2-800)  (2 DIMM slots) 
320GB  SATA NCQ HDD  SMART  IV 1 st HDD 
(7200rpm) 
SATA  16X  SuperMulti  LghtScribe 1 st No 
SW 
HP  USB  Standard  Keyboard 
HP  USB 2-Button  Optical  Scroll  Mouse 
6  USB  2.0 ports  (2 front, 4 rear, 2 internal), 
2PS/2, 1  RJ-45, 1 VGA, 1 paraltel, 1 sertal, 1 
audio in, 1 audio out, 1 MIC 
(2) full-height Pci 2.3 slots, (1) PCIc x1 slot, 
(1) PCIe x16 slot 
Intel  Graphics  Media  Accelerator  3100 
Integratd  Realtek 811 C-VB-R  Gigabit  
Ethernet  (10/100/100) 
HP  16-In-1  3  5  Media  Card  Reader 
250  watt 
HP W185 18.5”  Wide  Screen  LCD  with 
Integrated  speaker 
1-1-1  warranty  MT  (On  sitc  Service  by 
HP) 

2 

เครื่องคอมพิวเตอร
ตั้งโตะ 

2 เครื่อง 20,000 40,000 คุณลักษณะ 
M3800-752G7500m/C002 
Processor 
- ACER  Intel  Core 2 Duo E7500 

Processor Z2.93GHZ,3MbL2 
Cache,1066MHZFSB)  

Memory 
2 GB DDR3 up to 8GB 
Hard Disk 
      - 750GB S-ATA 7200RPM  HDD 
Optical Drive  

- DVD/16X SuperMulti  LablcFlash 
Function 

Media Reader 
- Multi-in-One Media Card Reader 

Chipset 
- Intel  G43  Express Chipsct 

Graphic 
- Intel G43  on-die  

IO Connect 
- PCI Express 2.0 X 16 graphics 

card support Embedded High-
definition with 7.1 –channel 
audio support Gigabit Eihemct, 
Wake-on-LAN ready 
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ลําดับ
ที ่ รายการ จํานวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําชีแ้จง 

OS  
- Linux X-Window Program 

Monitor 
- ACER  Wide Screen LCD 20” 

Crytal Bright 
Warranty 
      -     1 Year Parts & Labor    ( 1 Year 
on site Service) 
 

รวม 110,000  
 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน,งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 31,300 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  : ผศ.วิชชุกร   นาคธน 
  

 
รายละเอียดรายการหมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

ลําดับ
ที ่ รายการ จํานวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําชีแ้จง 

1 เครื่องปรับอากาศชนดิแขวนใต
เพดานยี่หอ ฮิมิเนนท  

1 ชุด 31,500 31,500 คุณลักษณะ 
ขนาด 25.262 BTU ประหยัดไฟเบอร 
5 ไดรับมาตรฐาน มอก. รีโมทไรสาย 
มีสวิงราคารวมคาตดิตั้ง 

รวม 31,500  
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน,งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 31,300 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  : ผศ.วิชชุกร   นาคธน 
  

 
รายละเอียดรายการหมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

ลําดับ 
ที ่

รายการ 
จํานวน/ 
หนวย
นับ 

ราคาตอหนวย
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1.   ชุดโตะเกาอ้ีสําหรับจดัรายการ 1  ชุด 9,700 9,700 คุณลักษณะ 
โตะกลางสี่เหลีย่มขนาด 
120x60x75 ซม. จํานวน 1 ตวั 
-เกาอ้ีลอเลื่อน หุมเบาะมีพนักและ
ที่เทาแขน 
 

รวม 7,900  
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:   207,040 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  : รศ.ลํายอง  ปล่ังกลาง 
  

รายละเอียดรายการครุภัณฑ   ทีด่ินและสิ่งกอสราง 

ลําดับ 
ที ่ รายการ 

จํานวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําชีแ้จง 

1 เครื่องคอมพิวเตอรแบบ
ตั้งโตะ 1  ชุด 

17,900 17,900 - CPU ไมต่ํากวา  Intel Core 2 
E7300 Pressot 

  
 

-  250 GB ASTA NCQ Hard drive 

     -  2 GB DDR RAM 
     -  SATA 16*DVD+/RW 

LightScribe 1 st Drive 
     -  HP Monitor Flat 15”  
     -  Warranty 1 year 
2 เครื่องคอมพิวเตอรแบบ

พกพา 
1 เครื่อง 16,900 16,900 - Intel Pentium Dual Core 

T600(1.66GBz) 
     -  ATI RC415ME Chipset  
     -  DOS Operating System 
     - 250 GB HDD,1024 MB DDR2  
     800 MHz 
     - DVD+-RW Driver(Super Multi 

DVD Write Dual format, Double 
Layer) 

     -  4 in 1 Media Reader 
     -  12.1 “WXGA” 
     -  802.11 b/g Wirelees LAN 

,Bluetooh 
     -  Weight 1.79kg 
     -  Warranty 1 year 
     =B28i;TCP/IP 

รวมเปนเงิน 34,800  
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:   180,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  : รศ.ลํายอง  ปล่ังกลาง 
  
 

รายละเอียดรายการครุภัณฑ   ทีด่ินและสิ่งกอสราง 
 

ลําดับ 
ที ่ รายการ 

จํานวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําชีแ้จง 

1 เครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง 100,000 100,000 คุณลักษณะ 
     -  เปนเครื่องถายเอกสาร 
     ระบบดจิิตอล พรอมตู 
     -  ความละเอียดของภาพ600 จุด/

ตารางนิว้ 
     -  ความเรว็ในการถายเอกสาร 20 

แผน/นาท ี
     -  ใชเวลาอุนเครื่อง 15 วินาท ีและ

สําเนาแผนแรก 6.5 วินาท ี
     -  สามารถถายเอกสารได 
     ตั้งแตขนาด A5-A3 (A6ปอนที่ 

BYPASS) 
     -  มีถาดปอนกระดาษ 2 ถาด 
     -  สามารถรองรบักระดาษ 
     ที่มีความหนาไดตั้งแต 
     60-90 แกรม 
     - สามารถปรับความเขมจาง 
     ของสําเนาได 5 ระดับ 
     -  มีหนวยความจํามาตรฐาน48 MB 
     - ถายสําเนาไดหลายสําเนาโดยอาน

ตนฉบับเพียงครั้งเดียว 
     - สามารถตั้งจาํนวนสูงสุดไดถงึ 99 

สําเนา 
  

 
-  มีปุมเลือกประเภทของตนฉบับ 
ตัวอักษร รูปภาพ 

     -  สามารถยอ-ขยายได 
     สูงสดุ 50% - 200% พรอมระบบซู

มทีละ 1% 
     -  สามารถจัดเรยีงหนาและจดัชุด

เอกสารไดถึง 99 ชุด 
     -  สามารถรวมตนฉบับ 2 แผน ลง

บนสําเนา 1 แผนได 
     -  สามารถถายเอกสารแยกหนา

กรณีตนฉบับเปนหนังสือได 
     -  สามารถสั่งพิมพงานผานหนา

จอคอมพิวเตอรไดโดยไมตองใช
ตนฉบับเปนหนงัสือได 

     -  มีระบบ USER CODE ปองกัน
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ลําดับ 
ที ่ รายการ 

จํานวน/ 

หนวยนับ 

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําชีแ้จง 

บุคคลอ่ืนมาใชเครื่อง 
     -  รับประกัน 1 ป หรือ100,000 

สําเนา 
2 ชุดเลคเชอรในหองสอน 2 ชุด 30,000 60,000 HP Compaq dx2310 
     Microtower Base Unit PC 
     - Intel Core Duo E7400  
     Processor (2.66GH2, 3MB 
     1.2 Cache,800MHZ FSB) 
     - Intel G31 Express Chipset 
     - 2GB PC2-6400(DDR2-800) (2 

DIMM slots) 
     - 320GB SATA NCQ  
     HDD SMART IV 1st HDD(7200 

rpm) 
     - SATA 16X SuperMulti 

LghtScribe 1st  No SW 
     - HP USB Standard Keyboard 
     - HP USB 2-Button Optical Scroll 

Mouse 
     - Intel Graphics Media 

Accelerator 3100 
     - Internal PC speaker 
     - 250 watt 
     - HP v185W Wide Screen LCD 

Monitor 18.5” 
     - 1-1-1 warranty MT (On Site 

Service by HP) 
     - โตะวางคอมพิวเตอร 
     - เกาอ้ีหนังเทียม มีที่เทา 
     แขน ปรับระดับได 
3 คอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 ชุด 20,000 20,000 HP Compaq dx2310 
     Microtower Base Unit PC 
     - Intel Core Duo E7400 

Processor (2.66GHz, 3MB L2 
Cache,800MHz  FSB) 

     - Intel G31 Express Chipset 
     - 2GB PC2-6400(DDR2- 
     800) (2 DIMM slots) 
     - 320GB SATA NCQ HDD 

SMART IV 1st HDD(7200 rpm) 
     - SATA 16X SuperMulti 

LghtScribe 1st  No SW 
     - HP USB Standard Keyboard 
     - HP USB 2-Button Optical Scroll 

Mouse 
     - Intel Graphics Media 

Accelerator 3100 
     - Internal (7200 rpm)PC 

speaker 
     - 250 watt 
     - HP v185W Wide Screen LCD 

Monitor 18.5” 
     - 1-1-1 warranty MT (On Site 

Service by HP) 
รวม 180,000  
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร,งบดําเนินงาน,งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:  26,949,860 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานอธิการบดี  :นางสุนทรี  โพธิกุล 
  

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง 

ลําดับ
ที ่ รายการ จํานวน/

หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 เครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล ยี่หอ RICOH 
รุน PC2030 

1  เครื่อง 99,000 99,000 คุณลักษณะ 

        
  -  พรอมชุมปอนตนฉบับ หนา-หลัง 
อัตโนมัติ(ARDF) 

        
  -  พรอมชดุกลับสําเนา หนา-หลัง
(Duplex) สําหรับการถายเอกสาร 2 หนา 

        

  -  ระบบจดัเรยีงสามารถจัดเรียงสําเนาเปน
ชุดอัตโนมตัิในตัว(Electronic Sorting)จัด
ชุด 

        
  -  สามารถเปนปริ้นเตอรและสแกนเอกสาร
ได 

        
  -  สามารถแซกคั่นหนาและพมิพขอความ
หมวดหมูเอกสารได 

   
-  ความเรว็ในการถายและพิมพ เอกสาร
ขาวดํา 20 หนา/นาท ี

   
-  รับประกัน 3 ป พรอมรับการบริการตลอด
อายุการใชงาน 

2 เคร่ืองพิมพระบบอิงคเจ็ท 
4 สี รุน CC7010 

1  เครื่อง 790,000 790,000 คุณลักษณะ 
1. เปนเครื่องพิมพระบบ Inkjet แยกสี
หัวพิมพเปน 4 ส ี
2. ความคมชัด มาตรฐาน 300*300,Fine 
300x600 Line smoothing 600*600 จุด
ตอตารางนิ้ว 
3. ความเร็ว 120 แผนตอนาที เม่ือพิมพ
หนาเดียวที่กระดาษขนาด A4 
4. ขนาดที่ปอนตั้งแต 90 มม.*148 มม.ถึง
340มม.*550 มม.บนถาดปอนตรง 
5. นํ้าหนักกระดาษบนถาดปอนตรง ตั้งแต 
46 แกรม ถึง 150 แกรม 
6. ขนาดพื้นทีพิ่มพสูงสุด ขนาด A3 
7. ถาดกระดาษบรรจกุระดาษได 1,000 
แผนและถาดรบักระดาษออก บรรจุ 500 
แผน 
8. สามารถสั่งพิมพจากคอมพิวเตอรได
โดยตรง รองรับระบบปฏิบัติการ 
Windows2000.window xp(32-bit 
version) window 2000 Server,Windows 
Server2003(32-bit verison),WINDOWS 
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ลําดับ
ที ่ รายการ จํานวน/

หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

Vista(32-bit version)และรองรับระบบ 
Network-ETHERNET 1000 BASE-
TX,10BASE-T(2ch) 
9. CPU-Intel Celeron-M440(1.86 GHz) 
10. หนวยความจําของเครื่อง 512 เมกกะ
ไบท,ฮารดสิก 160 กิกกะไบท,
ระบบปฏิบัติการบนเครื่องเปนระบบลนุก 
11. ภาษาที่ใชในเครื่องพิมพ ใชภาษา 
ORIGINAL PDL 
12. ใชไฟ AC100-127/220-240 V.50/60 
Hz,10.0/5..0A 

3 จ อ LCD( ป ร ะ จํ า ก อ ง
นโยบายและแผน) 

1  เครื่อง 13,200 13,200 คุณลักษณะ 
-จอไมต่ํากวา 32” 
-หนาจอ ASV ระดับ WXGA 
- LCD PANEL Black TFT ชวยลดแสง
สะทอนทีห่นาจอ ความสวาง 450cd/m 
-อัตราสวน Dynamic Contrast สูงถึง 
10,000:1 (Native 1,500:1) 
-เชื่อมตอคอมพิวเตอรดวย PC Terminal 
พรอม HDMI 2ชอง 
-ระบบ Advanced OPC ชวยปรับแสงสวาง
ของหนาจอโดย อัตโนมัต ิ

รวม 902,200  
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:  800,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  : นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท 
  
 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง 
ลําดับ
ที ่ รายการ จํานวน/

หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย  
(บาท) 

รวมเงิน    
(บาท) คุณลักษณะและคําชีแ้จง 

1 ระบบสารสนเทศการ
ประกันคุณภาพ 

1 ระบบ 800,000 800,000 คุณลักษณะ 
- เปนระบบจดัเก็บรวบรวมขอมูลประมวลผล
และรายงานผลเพื่อการติดตามการดําเนินงาน
ที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพ สมศ. กพร. 
และสกอ. 

รวม 800,000  
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:  700,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  : นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท 
  
 
 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง 
 

ลําดับ
ที ่ รายการ จํานวน/

หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย  
(บาท) 

รวมเงิน    
(บาท) คุณลักษณะและคําชีแ้จง 

1 ระบบสารสนเทศการ
ตัดสินใจ 1 ระบบ 

   
700,000   

   
700,000    คุณลักษณะ 

        
- เก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานที่จาํเปนตอการ
บริหารงานทั้งจากแหลง 

        ขอมูลภายในและภายนอก 

        
- ประมวลผลขอมูล ใหไดสารสนเทศและความรู
เพ่ือนําไปใชในการ 

        สนับสนุนการตดัสินใจของผูบริหารระดับสูง 

        
- สามารถสรางตัวแบบในการตดัสินใจไดหลาย
รูปแบบ 

        
- สามารถคาดการณ ผลลัพธจากขอมูลปอนเขา 
และเงื่อนไขตางๆ 

        
- แสดงผลขอมูลในเชิงมิตแิละความลับขอมูลได
หลายระดับ 

รวม 700,000  
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน/งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:  1,042,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานอธิการบดี  : ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 
  
 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง 
ลําดับ
ที ่ รายการ จํานวน/

หนวยนับ 
ราคาตอหนวย  

(บาท) 
รวมเงิน      
(บาท) คุณลักษณะและคําชีแ้จง 

1 จอภาพ LCD 1 ระบบ 500,000 500,000 คุณลักษณะ 

        
- ติดตั้งจอภาพ LCD แสดงขอมูล
ขาวสารจํานวนไมนอยกวา 10 จุด 

        
- มีระบบใหขอมูลขาวสารแบบสื่อผสม 
แยกตามกลุม และแพรขาวสาร 

        
ที่แตกตางกันในแตละกลมในเวลา
เดียวกันได 

        
- มีระบบควบคมุการทาํงานจาก
ศูนยกลางผานระบบเครือขาย 

รวม 500,000  
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:  1,990,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  : นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท 
  

 
รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง 

 

ลําดับ
ท่ี รายการ 

จํานวน/
หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย  
(บาท) 

รวมเงิน      
(บาท) คุณลักษณะและคําชี้แจง 

1 ระบบบริหารงบประมาณและ
การเงิน (SAP) 

1 ระบบ 1,990,000 1,990,000 คุณลักษณะ 

     1. SAP Production Server (App/DB)  1 
ชุด 

     ·       Sun SPARC Enterprise 
M4000 

     -      2 x 2.4GHz (US64-VII) 
     -      32 GB Memory 
     -      2x146GB Int.Disk 
     2 x 1 Port of 4 Gb FC-HBA 
     2. SAP Development/QA Server  1  ชุด 
     ·       Sun SPARC Enterprise 

M3000 
     -      1 x 2.5GHz (US64-VII) 
     -      16 GB Memory 
     -      2x146GB Int.Disk 
     2 x 1 Port of 4 Gb FC-HBA 
     3. External Storage for SAP  1  ชุด 
     ·       Sun StorageTek 2540 
     -      2 RAID Controller 
     -      Disk for Production 
     6 x 300GB SAS Disk with 

RAID-1 
     -      Disk for Develop & QA 
     6 x 300GB SAS Disk with RAID-5 
      1. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย สําหรับระบบงาน 
SAP จํานวน 1 ชุด  

     1.1  มี ห น ว ย ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก ล า ง ที่ มี
สถาปตยกรรมแบบ RISC 64-bit ทํางาน
แบบ Symmetric Multiprocessing (SMP) 
โดยมีจํานวน Physical Processor ไมนอย
กวา 2 หนวย โดยแตละ Physical 
Processors มีอยางนอย 4 cores และ
สามารถขยายไดรวมแลวไมนอยกวา 4 
หนวย 

     1.2  แต ล ะหน ว ยป ร ะมวลผลกลางมี
ความเร็วไมนอยกวา 2.4 GHz และมี L2 
Cache ไมนอยกวา 5 MB 
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ลําดับ
ท่ี รายการ 

จํานวน/
หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย  
(บาท) 

รวมเงิน      
(บาท) คุณลักษณะและคําชี้แจง 

     1.3  มีความเร็ว (Bandwidth) ในการรับสง
ขอมูลระหวาง  Processor กับ
หนวยความจําหลักหรือ System Bus ไม
นอยกวา 32 GB/Sec. (Peak) 

     1.4  มีหนวยความจําหลักแบบ ECC ขนาด
ไมนอยกวา 32 GB ความสามารถสูงสุด
ของเครื่องไมนอยกวา 128 GB 

     1.5  มี อุ ป ก รณ จั ด เ ก็ บ ข อ มู ล ภ า ย ใ น 
(Internal Hard disk) แบบ Hot-Plug 
หรือ Hot-Swap ความจุหนวยละไมนอย
กวา 140 GB เปนแบบ Serial Attached 
SCSI (SAS) หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
2 หนวย   

     1.6  มีเคร่ืองอาน DVD-ROM แบบติดต้ัง
ภายใน อยางนอย 1 หนวย 

     1.7  รองรับการติดต้ัง Tape Drive ชนิด 
DAT-72 ภายในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ท่ีเสนอได 

     1.8  รองรับการสราง Domain หรือ 
Physical Partition ไดจํานวนไมนอยกวา 
2 Domains หรือ Partitions 

     1.9  มี Slot แบบ PCI-E หรือแบบ PCI-X 
หรือดีกวา รวมแลวไมนอยกวา 5 Slots 
โดยไมตองติดต้ังอุปกรณเพ่ิมเติม 

     1.10 มี Gigabit Ethernet Network เปน
แบบ 10/100/1000 ไมนอยกวา 4 Port  

     1.11 มี HBA แบบ Fiber Channel ชนิด 1 
port โดยมีความเร็วไมนอยกวา 4Gbps 
จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย พรอมสาย 
Fiber แบบ LC-LC ท่ีมีความยาวอยางนอย 
5 เมตร จํานวนอยางนอย 2 เสน 

     1.12 หนวยจายไฟ (Power Supply) และ
พัดลม (Cooling Systems) เปนแบบ 
Redundant โดยมีความสามารถ Hot 
Swap  

     1.13 มีลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติการ UNIX 
ท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 

     1.13.1 เปนระบบปฏิบัติการ UNIX 
แบบ 64 bit ตามมาตรฐาน X/Open® 
UNIX 98 

     1.13.2 ระบบปฏิบัติการที่เสนอเปน
ผ ลิ ต ภั ณฑ ยี่ ห อ เ ดี ย ว กั น กั บ เ ค ร่ื อ ง
คอมพิวเตอรแมขายท่ีเสนอ 

     1.13.3 สนับสนุนการใชงาน
ภาษาไทย 

     1.13.4 ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ 
Application ท้ังแบบที่เปน 32-bit และ 
64-bit ได 

     1.13.5 สามารถสั่งงานผานทาง
บรรทัดคําสั่ง (Command Line) และ GUI 
(Graphic User Interface) ได 

     1.1.1  ส นั บ ส นุ น ก า ร ทํ า ง า น แ บ บ 
Multithread 

     1.1.2  สนับสนุนการเชื่อมตอเครือขายโดย
ใชโปรโตคอล TCP/IP 

     1.1.3  มี ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม ปลอดภั ย 
สามารถกําหนดสิทธิการเขาใชงานของ
ผูใช 

     1.1.4  มีความสามารถในการทํางานแบบ 
IP Multipathing เพ่ือปองกันการ Fail ของ 
Network 

     1.1.5  รองรับมาตรฐานทางดาน Internet 
ดังตอไปนี้ HTTP, DNS, SNMP, IPv6, 
IPSec 
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ลําดับ
ท่ี รายการ 

จํานวน/
หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย  
(บาท) 

รวมเงิน      
(บาท) คุณลักษณะและคําชี้แจง 

     1.2 ไดรับมาตรฐาน FCC, UL, และ 
EN เปนอยางนอย   

 
     คุณลักษณะและคําชี้แจง 

     1.3  มีหนังสือแตงต้ังเปนตัวแทน
จําหนายจากบริษัทผูผลิต 

     1.4  บริษัทผูเสนอราคาจะตองมี
เจาหนาท่ีของบริษัทท่ีไดรับ Certificate 
ของระบบปฏิบัติการที่เสนอจาก
บริษัทผูผลิตอยางนอย 1 คน 

      2. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย สําหรับระบบ 
Development/QA จํานวน 1 ชุด  

     2.1   มีหนวยประมวลผลกลางที่มี
สถาปตยกรรมแบบ RISC 64-bit ทํางาน
แบบ Symmetric Multiprocessing (SMP) 
โดยมีจํานวน Physical Processor อยาง
นอย 1 หนวย โดยแตละ Physical 
Processors มีอยางนอย 4 cores 

     2.2  แตละหนวยประมวลผลกลางมี
ความเร็วไมนอยกวา 2.4 GHz และมี L2 
Cache ไมนอยกวา 5 MB 

     2.3   มีความเร็ว (Bandwidth) ในการ
รับสงขอมูลระหวาง Processor กับ
หนวยความจําหลักหรือ System Bus ไม
นอยกวา 17 GB/Sec. (Peak) 

     2.4  มีหนวยความจําหลักแบบ ECC ขนาด
ไมนอยกวา 16 GB ความสามารถสูงสุด
ของเครื่องไมนอยกวา 32 GB 

     2.5  มีอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายใน 
(Internal Hard disk) แบบ Hot-Plug 
หรือ Hot-Swap ความจุหนวยละไมนอย
กวา 140 GB เปนแบบ Serial Attached 
SCSI (SAS) หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
2 หนวย   

     2.6  มีเคร่ืองอาน DVD-ROM แบบติดต้ัง
ภายใน อยางนอย 1 หนวย 

     2.7    มี Slot แบบ PCI-E จํานวนไมนอย
กวา 4 Slots โดยไมตองติดต้ังอุปกรณ
เพ่ิมเติม 

     2.8    มี Gigabit Ethernet Network 
จํานวนไมนอยกวา 4 Port  

     2.9   มี HBA แบบ Fiber Channel ชนิด 1 
port โดยมีความเร็วไมนอยกวา 4Gbps 
จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย พรอมสาย 
Fiber แบบ LC-LC ท่ีมีความยาวอยางนอย 
5 เมตร จํานวนอยางนอย 2 เสน 

     2.10  หนวยจายไฟ (Power Supply) และ
พัดลม (Cooling Systems) เปนแบบ 
Redundant โดยมีความสามารถ Hot 
Swap  

     2.11   มีลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติการ 
UNIX ท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 

     2.11.1  เปนระบบปฏิบัติการ UNIX 
แบบ 64 bit ตามมาตรฐาน X/Open® 
UNIX 98 

     2.11.2    ระบบปฏิบัติการท่ีเสนอ
เปนผลิตภัณฑยี่หอเดียวกันกับเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายท่ีเสนอ 

     2.11.3      สนับสนุนการใชงาน
ภาษาไทย 

1.11.4       สามารถรองรับ 
Application ท้ังแบบที่เปน 32-bit และ 
64-bit ได 
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ลําดับ
ท่ี รายการ 

จํานวน/
หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย  
(บาท) 

รวมเงิน      
(บาท) คุณลักษณะและคําชี้แจง 

     คุณลักษณะและคําชี้แจง 

     2.11.5       สามารถสั่งงานผาน
ทางบรรทัดคําสั่ง (Command Line) และ 
GUI (Graphic User Interface) ได 

     2.11.6        สนับสนุนการทํางาน
แบบ Multithread 

     2.11.7        สนับสนุนการเชื่อมตอ
เครือขายโดยใชโปรโตคอล TCP/IP 

     2.11.8        มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย สามารถกําหนดสิทธิการเขาใช
งานของผูใช 

     2.11.9        มีความสามารถในการ
ทํางานแบบ IP Multipathing เพ่ือปองกัน
การ Fail ของ Network 

     2.11.10     รองรับมาตรฐาน
ทางดาน Internet ดังตอไปนี้ HTTP, 
DNS, SNMP, IPv6, IPSec 

     2.12    มีหนังสือแตงต้ังเปนตัวแทน
จําหนายจากบริษัทผูผลิต 

     2.13     บริษัทผูเสนอราคาจะตองมี
เจาหนาท่ีของบริษัทท่ีไดรับ Certificate 
ของระบบปฏิบัติการที่เสนอจาก
บริษัทผูผลิตอยางนอย 1 คน 

     2.14     เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีเสนอ
มียี่หอเดียวกันกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแม
ขายสําหรับระบบงาน SAP ท่ีเสนอ 

     3. คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณจัดเก็บ
ขอมูลภายนอก (External Storage 
Subsystem) สําหรับระบบ SAP จํานวน 1 
ชุด 

     3.1  รองรับการตอเชื่อมกับคอมพิวเตอร
แพล็ทฟอรมตางๆไดดังตอไปนี้ Sun 
Solaris, Microsoft Windows 2003 และ 
Linux ไดเปนอยางนอย 

     3.2  มีจํานวน Channel ท่ีเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอรโดยใชมาตรฐานการตอเชื่อม
แบบ Fiber Channel   หรือดีกวา โดยแต
ละ Channel มีอัตรารับสงขอมูลท่ีความเร็ว
สูงสุดไมนอยกวา 4Gb จํานวนไมนอยกวา 
4 ports 

     3.3  ชุดควบคุมหนวยเก็บขอมูล(RAID 
Controller) จํานวน 2 หนวย สามารถจัด
แบบการใชงาน (RAID) ของหนวยเก็บ
ขอมูลไดในระดับ 0,1,3,5 หรือ ดีกวา 

     3.4  ชุดควบคุมหนวยเก็บขอมูลมี
หนวยความจําภายใน (Cache Memory) 
ไมนอยกวา 1 GB ตอ Controller 

     3.5  มีแบตเตอรี่สําหรับ Backup Cache 
Memory ในกรณีไฟฟาดับ สามารถใชงาน
ไดสูงสุดไมนอยกวา 70 ชั่วโมง 

     3.6  มีหนวยเก็บขอมูล (Hard Disk) แบบ 
SAS หรือดีกวา ท่ีมีความเร็วรอบไมนอย
กวา 15,000 rpm ขนาดไมนอยกวา 300 
GB จํานวนไมนอยกวา 12 หนวย 
3.7  อุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอกที่เสนอ
รองรับการขยายรวมไดไมนอยกวา 48 
หนวย 
 

     คุณลักษณะและคําชี้แจง 

     3.8  รองรับการเปลี่ยนหนวยเก็บขอมูล 
(Hard Disk) ในแบบ Hot-Swap  

     3.9  สนับสนุนการทํา Hot Spare ท่ี
ความสามารถสูงสุดไมนอยกวา 15 หนวย 
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ลําดับ
ท่ี รายการ 

จํานวน/
หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย  
(บาท) 

รวมเงิน      
(บาท) คุณลักษณะและคําชี้แจง 

     3.10  มี Power Supply และ Cooling   
เปนแบบ Hot-swap และ Redundant   

     3.11  ซอฟตแวรบริหารจัดการท่ีมาพรอม
กับ Storage Subsystem สําหรับ Monitor 
และ Configuration เปนแบบ Wed-based 
เพ่ือชวยใหผูดูแลระบบบริหารจัดการได
งาย 

     3.12  สามารถติดต้ังบน Rack มาตรฐาน
ขนาด 19 นิ้วได โดยมีขนาดไมเกิน 2U 

     3.13  ไดรับมาตรฐาน FCC และ NEBS 
Level 3 เปนอยางนอย 

     3.14   อุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอกที่
เสนอเปนยี่หอเดียวกันกับเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายท่ีเสนอ 

รวม 1,990,000  
 
 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน/งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:  500,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน (กลุมงานวิเทศสัมพันธ) : นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท 
  

 
รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง 

ลําดับ
ที ่ รายการ จํานวน/

หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 เครื่องคอมพิวเตอร 2  เครื่อง 25,000 50,000 คุณลักษณะ 

        
  -  หนวยประมวลผลความเร็วไมนอยกวา  
2.0 GHz 

          -  หนวยความจําหลัก  3  GB 
          -  หนวยเก็บขอมูลไมนอยกวา  320 GB 
          -  จอภาพแบบ  LCD 
        คําช้ีแจง 
          -  ใชที่หนวยงานตรวจสอบภายใน 

รวม 50,000  
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน,งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:  317,200 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา :นางสุนทรี  โพธิกุล 
  

   
รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง 

ลําดับ
ที ่ รายการ จํานวน/ 

หนวยนับ 
ราคาตอ

หนวย(บาท) 
รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําชีแ้จง 

1 Printer HP Laser Jet 
P2015 

2 เครื่อง 16,000 32,000 คุณลักษณะ 

     -  พิมพขาว-ดํา 26 แผน/นาที 
(A4) 

     -  RMPV 500-1,500  แผนตอ
เดือน 

     -  ความละเอียด 1200x1200dpi 
     -  หนวยความจาํ 32 MB (ขยาย

สูงสดุ 288 MB) 
     -  ความเรว็ในการพิมพแผนแรก 

8.5 วินาที (Sleep Mode) 
     -  Hi-Speed USB 2.0 
     -  Manual two-sided printing 
     -  รองรับปริมาณการพิมพตอ

เดือน 15,000  แผน 
     คําช้ีแจง 
     - แทนเครื่องเดมิที่รุนเกาใชงาน

มาหลายป  เสยีบอยซอมแลวไม
คุมคา 

2 เครื่องคอมพิวเตอร 1  เครื่อง 29,500 29, 500 HP Paviltion  
     Intel® CoreTM2Quad 

procdssor Q8400 2.66GHz, 
4MB L2 Cache, 1333MHz FSB 

     nVidia nForce 
630inchipset,640 GB 3G SATA 
hard drive at 7200RPM 

     DVD+RW/R super mulri Drive 
, Double Layer (8.5GB) 16X 
DVD+RW/+R Drive 

     4GB RAM DDR2 with 800 MHz 
FSB 

     Integrated Intel High 
Definition Audio,7.1 Surround 
Sound Ready 

     nVidia Geforce GT220 PCI-
Express Graphics card 1GB 
dedicated 

     Integrated10/100 Base-T 
Ethernet,56k ITU v.92 
Modem, 15 in l media reader 
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ลําดับ
ที ่ รายการ จํานวน/ 

หนวยนับ 
ราคาตอ

หนวย(บาท) 
รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําชีแ้จง 

6 USB 2.0 Port Z2 Front 4 
Rear) 

     2 PCI Express (xl) 
     HP Deluxe Multimedia 

keyboard, Optical Scrolling  
Mouse 

     Free DOS, PC Dotor program 
preloaded 

     1-year limited on-stie 
warranty 

     W 185 HP Pavilion 18.5” W 
LCD with speaker 

3 เครื่องพิมพสําเนาระบบ
ดิจิตอล 

1 เครื่อง 96,500 96,500 คุณลักษณะ 

     -  ใหความละเอียดในการรับภาพ 
     -  ความเรว็ในการพิมพตั้งแต 

90/100/130 แผนตอนาท ี
     -  มีระบบ Economy Mode  ชวย

ประหยัดหมึกจะไดสําเนามากขึ้น 
     -  สามารถใชกับกระดาษที่มีความ

หนาไดตั้งแต 47-210 แกรม 
     -  ถาดปอนกระดาษสาํเนา

อัตโนมัติไดตั้งแตขนาด A6-A3 
บรรจสุูงสุด 1,000 แผนตอครั้ง 

     -สามารถตั้งจาํนวนการพิมพได
ตั้งแต 1-9,999  และเมื่อครบ
จํานวนเครื่องจะหยดุเอง 

     -  สามารถวางตนฉบับไดสูงสดุที่ 
กระดาษ A3 

     คําช้ีแจง 
     - แทนเครื่องเดมิที่รุนเกาใชงาน

มาหลายป  เสยีบอยซอมแลวไม
คุมคา 

รวม 158,000  
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 130,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา  : นายสุนทร  โภชฌงค 
  

 
รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง 

ลําดับ
ที ่ รายการ จํานวน/

หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตูลําโพงพรอมขาตั้งลําโพง  2  ตู 25,000 50,000
คุณลักษณะ 
-ลําโพง Passive ขนาด 15 น้ิว 2 
ทาง Bass-Reflex Design 
-ทํางานยานความถี่ 50 Hz-18kHz 
-250 วัตต (Continuous) 
-มีมุมกระจายเสียง 100 องศา x 60 
องศา 
-กําลังขับ 300 วัตต  
คําช้ีแจง 
เพ่ือใชในกิจกรรมของกองพัฒนา
นักศึกษา 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร  2  เครื่อง 30,000 60,000
คุณลักษณะ 
-CPU Intel Core 2 Duo 
-RAM DDR3  2GB. 
-DVD+RW /+R Super 
multiDrive   
-512 Mb dedicated up to 
- 6 USB 2.0 Port 
-Monitor LCD 20 inch 
คําช้ีแจง 
ใชในงานสํานักงานของกองพัฒนา
นักศึกษา 
 

รวม 110,000  
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 15,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา  : นายสุนทร  โภชฌงค 
  

 
รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง 

ลําดับ
ที ่

รายการ จํานวน/ 
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

คุณลักษณะและคําชีแ้จง 

1 เครื่องซักผา 1 เครื่อง 15,000 15,000 คุณลักษณะ 
- ขนาด 10 KG. (ฝาบน)  
- ถังซักสแตนเลส ความจะ 10 กก. 
- Hydro Twin Power สรางกระแสน้ํา
วนรอบทศิทางเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขจัดคราบสกปรกทีฝ่งแนนใหสะอาดทุก
ใยผา 

- นํ้าหนักสทุธิ 40 กก. 
 

รวม 15,000  
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน,งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 3,040,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  : นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท 
  
 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง 
ลําดับ
ท่ี รายการ จํานวน/

หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย
(บาท) 

รวมเงิน      
(บาท) คุณลักษณะและคําชี้แจง 

1 เคร่ืองพิมพเลเซอร 2 เคร่ือง 
      

5,000       10,000    คุณลักษณะ 
         - ความละเอียดของการพิมพไมตํ่ากวา 1200 dpi 

        
- ความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา  17 แผน
ตอนาที (A4) 

        - หนวยความจําไมนอยกวา  2  MB 
        - รองรับการเชื่อมตอผานพอรต Hi Speed USB 2.0 

 
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร 10 เคร่ือง     28,500   285,000    คุณลักษณะ 
 

      
- หนวยประมวลผล Core 2 Quad  ความเร็วไมนอย
กวา 2.6 GHz หรือดีกวา 

       -  หนวยความจําหลัก 2 GB 
       - หนวยเก็บขอมูล ไมนอยกวา 500 GB 
       - จอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา  19 นิ้ว 
3 ระบบหองสมุด

อัตโนมัติ 
1 ระบบ 300,000 300,000 

คุณลักษณะ 
       - ระบบจัดการดานนโยบาย 

        - ระบบทํารายการ Cataloging 
        - ระบบบริการยืม - คืน 
        - ระบบดานออนไลน (OPAC) 

        
- Hardware 1 ระบบ ท่ีสามารถรองรับงานของ
หองสมุดไดไมนอยกวา 5 ป 

รวม 595,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



227 
 

 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 1,850,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  : นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท 
  

 
รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง 

ลําดับ
ที ่ รายการ จํานวน/

หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย  
(บาท) 

รวมเงิน     
(บาท) คุณลักษณะและคําชีแ้จง 

1 เครื่องคอมพิวเตอร 100  เครื่อง 
   
18,500    

    
1,850,000   คุณลักษณะ 

         
 - Intel Core 2 Duo E7400processor 
(2.8GHz, 3MB 1.2 Cache, 1066MHz 

            FSB) 
          - Intel G45 Wxpress Chipser 

         
 - 2x 1GB PC2-6400 (DDR2-800) 
Memory (4 DIMM slots up to 16GB) 

         
 - 250 GB SATA NCQ HDD SMART IV 1 
st Drv 

          - 22-in-1 3.5 in Media Card Reader 

         
 - Front I/O : (3) USB 2.0 ports, (1MIC-
(1) audio out (Headphone),(1) 1394 

          - PCIc x1 slots, (1) PCIex16 slot 

         
 - Rear I/O: (4) USB 2.0 ports, (2) PS/2, 
(1)RJ-45, (1)1394,(1) VGA,(1) 

         
DVI, (1)SPDIF in-(1) SPDIF out, (1) 
audio in -(1) audio out-(1)MIC 

         
 - Integrated dual monitor support with 
VGA and DVI-D connectors 

         
 - Intel Graphics Media Accelerator 
X4500HD With DX10 support 

          - Credential Manager 2.5 for dx Scries 

         
 - Intel Integrated 82567LM Gigabit 
Network Conncetion 

          - USB Standard Keyboard 
          - USB 2-Button Optical Scroll Mousc 
          - 18.5" LCD Wide Screen 
          - 3 Years Warranty Onsite Service  

รวม 1,850,000  
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ

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

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน,งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 165,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยตรวจสอบภายใน  : นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ 
  

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง 

ลําดับ
ที ่ รายการ จํานวน/

หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 เครื่องคอมพิวเตอร 1  เครื่อง 25,000 25,000 คุณลักษณะ 

        
  -  หนวยประมวลผลความเร็วไมนอยกวา  
2.0 GHz 

          -  หนวยความจําหลัก  3  GB 
          -  หนวยเก็บขอมูลไมนอยกวา  320 GB 
          -  จอภาพแบบ  LCD 
        คําช้ีแจง 
          -  ใชที่หนวยงานตรวจสอบภายใน 

รวม 25,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


