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 แผนการใช๎จํายงบประมาณ (งบบํารุงการศึกษา)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จัดทําขึ้นภายใต๎วงเงินงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยเป็นแผนท่ีระบุ

ความเชื่อมโยงระหวํางประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักของแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552– 2554  ประเด็น
ยุทธศาสตร์กระทรวง  เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง กับ เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน กลยุทธ์หนํวยงาน  ผลผลิต        

ตัวชี้ วัดและกิจกรรมหลัก  โดยประกอบด๎วย 5 ผลผลิตและ 1  โครงการ งบประมาณรายจํายประจําปีรวมท้ังส้ิน 

55,290,560 บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอยํางยิ่งวํา แผนการใช๎จํายงบประมาณ (งบบํารุงการศึกษา) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์   ตํอผ๎ูบริหารทุกระดับ ผ๎ูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข๎อง และผ๎ูรับผิดชอบ
ในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตํอไป 
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบบ ารุงการศึกษา)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง เปูาหมายการ
ให๎บริการหนํวยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

งบประมาณแผํนดิน งบประมาณรวมท้ังส้ิน 55,290,560 บาท 
 

นโยบายตาม
แผนการบริหาร
ราชการแผนํดนิ 

 
นโยบายที ่1 

เรํงดวํนที่จะเริ่ม
ดําเนนิการในปีแรก 

 

นโยบายที ่3 นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 

นโยบายที ่6 
นโยบาย

วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี การ

วิจัย และ
นวตักรรม 

ประเด็น 
นโยบายยํอย 



 

ประเด็นนโยบายที ่
1.3 การลดภาระคํา

ครองชีพของ
ประชาชน 

 

ประเด็นนโยบายที ่3.1 นโยบายการศึกษา 

ประเด็นนโยบาย
ที ่3.4 นโยบาย
ศาสนา ศิลปะ
และวฒันธรรม 

ประเด็นนโยบาย
ที ่6.1 สํงเสริม
และสนบัสนุน
โครงการวิจัย

ตามแนว
พระราชดาํร ิการ

วิจัยและการ
พัฒนาทาง

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ทั้งงานวิจัยขั้น
พืน้ฐาน และ

งานวจิัยประยุกต ์

       

ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ 



 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
สร๎างความเช่ือมัน่

ของประเทศ 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่3: การพัฒนาสังคม คณุภาพชีวติ และลดความเหลื่อมล้าํทาง
สังคม 

ยุทธศาสตรท์ี ่6: 
การพฒันา

วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี การ

วิจัย และ
นวตักรรม 

แผนงาน 
สนับสนนุการจัด

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
15 ป ี

 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

แผนงานสํงเสริม
และพฒันา

ศาสนา ศิลปะ
และวฒันธรรม 

แผนงานวิจัย
เพื่อพัฒนา
ประเทศ 

       

เปาูหมายการ
ให๎บริการกระทรวง 



 

ประชาชนไดร๎ับ
โอกาสทาง

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ตามสิทธทิี่กําหนด

ไว ๎

 

ประชาชนไดร๎ับ
การศึกษาและ

การเรียนรู๎ตลอด
ชีวิตทีม่ี

มาตรฐาน
คุณภาพ 

คนไทยได๎รบัการพฒันาให๎มี
ศักยภาพในการดาํรงชีวิต ประกอบ
อาชีพและเสริมสร๎างการแขํงขนั

ของประเทศ 

ประชาชนไดร๎ับ
ความรู๎ความ

เขา๎ใจและเหน็
ความสําคัญของ
ศิลปวฒันธรรม

ไทย 

มีผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่

ได๎รับการ
เผยแพรํ
นําไปใช๎
ประโยชน์
เพิม่ขึน้ 

เปาูหมายการ
ให๎บริการหนวํยงาน 

 

นักเรียนในสังกัด
มหาวิทยาลัยได๎รบั

โอกาสทาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ตามสิทธทิี่กําหนด

ไว ๎

 เพื่อบริการ
วิชาการแกํ
หนวํยงาน/
ประชาชนใน

ชุมชนและสังคม
ให๎มคีวามรู๎

ความสามารถใน
การพฒันา

ตนเองเพื่อเพิม่
ศักยภาพในการ

แขํงขันของ
ประเทศ 

เพื่อขยายการ
ผลติกําลังคน

ด๎าน
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
และสาขาที่

ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองตํอ
ความต๎องการ
ในการพัฒนา

ประเทศ 

เพื่อผลิต
กําลังคนที่มี
คุณภาพตาม
ความต๎องของ

ประเทศ 

ปลูกฝงัคาํนิยม
ให๎นิสิตนักศึกษา
และชุมชนในการ
พัฒนาภูมปิัญญา

ท๎องถิ่น และ
อนุรักษ์ ทํานุ

บํารงุ
ศิลปวฒันธรรม

ไทย 

เพื่อวจิัยและ
พัฒนารวมทัง้
ถํายทอดองค์

ความรู๎และสรา๎ง
นวตักรรมที่
นําไปสํูการ

พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของ
ท๎องถิ่นและ

ประเทศ 

กลยุทธ์หนวํยงาน  

สํงเสริมและ
สนับสนนุการจัดการ

เรียนการสอนขัน้
พืน้ฐานทีมุ่ํงเนน๎

คุณภาพ มีมาตรฐาน 

  

พัฒนาการบริการ
ด๎านสุขภาพและ

การบริการ
วิชาการดา๎นอ่ืนๆ 

ในเชิงรุกและ
ครบวงจรให๎

ครอบคลมุทุก
กลุํมประชากร
และภาคสํวน

ตํางๆ 

พัฒนาและจดั
การศึกษาโดย

มุํงเนน๎
สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ที่เปน็ความ
ต๎องการของ

ประเทศและให๎
เกิดความเสมอ
ภาคในโอกาส
ทางการศึกษา 

พัฒนาและจดั
การศึกษาโดย
มุํงเนน๎สาขาที่

เปน็ความ
ต๎องการของ

ประเทศและให๎
เกิดความเสมอ
ภาคในโอกาส
ทางการศึกษา 

มุํงเนน๎การผลติ
บัณฑิตภมูิ

ปัญญาไทยสํู
สากล 

สํงเสริมการวิจัย
ที่เปน็ความ
ต๎องการของ
ประเทศใน
ลักษณะมุํง

เปาูหมายและ
งานวจิัยที่

มหาวิทยาลัยมี
ศักยภาพและ

นําไปใช๎
ประโยชน ์

ผลผลติ  
การสนบัสนนุการจดั
การศึกษาโดยไมํ

เสียคําใช๎จําย 
  

ผลงานการ
ให๎บริการ
วิชาการ 

ผู๎สําเร็จ
การศึกษาด๎าน
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

ผู๎สําเร็จ
การศึกษาด๎าน
สังคมศาสตร ์

ผลงานทาํนบุาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 

ผลงานวจิัยเพื่อ
สร๎างองค์ความรู ๎

งบประมาณ  8,053,290  - 2,519,380 44,267,890 200,000 200,000 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่าย(งบบ ารุงการศึกษา) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

 

ผลผลิต/
งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

โครงการการจัด
การศึกษา 15 ปี 
งบประมาณ 
8,053,290 บาท 

1. จํานวนนักเรียนที่
ได๎รับการสนับสนุน
ตามโครงการ 

1,412 
คน 

1. คําใช๎จํายที่ผ๎ูปกครอง
สามารถลดคําใช๎จําย
ตามรายการที่ได๎รับการ
สนับสนุน 

ร๎อยละ 
100 

  

ผ๎ูสําเร็จการศึกษา
ด๎านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
งบประมาณ  
2,159,380บาท 

1. จํานวนนักศึกษาคง
อยํู 

1,017 
คน 

1. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎
งานทําหรือศึกษาตํอ
ภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจากจบ 

ร๎อยละ 
60 

1. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาที่
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

ร๎อยละ 
80 

2. จํานวนนักศึกษาที่
เข๎าใหมํ 

535 คน 2. ความพึงพอใจของ
นายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จ

การศึกษา 

ร๎อยละ 
80 

3. จํานวนผ๎ูสําเร็จ
การศึกษา 

135 คน 3. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

ร๎อยละ 
80 

ผ๎ูสําเร็จการศึกษา
ด๎านสังคมศาสตร์
งบประมาณ  
44,267,890 บาท 

1. จํานวนนักศึกษาที่
เข๎าใหมํ 

1,455 
คน 

1. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎
งานทําหรือศึกษาตํอ
ภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจบ 

ร๎อยละ 
84 

1. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาที่
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

ร๎อยละ 
87 

2. จํานวนนักศึกษาที่
คงอยํู 

3,322 
คน 

2. ความพึงพอใจของ
นายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จ
การศึกษา 

ร๎อยละ 
82 

3. จํานวนผ๎ูสําเร็จ
การศึกษา 

996 คน 3. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

ร๎อยละ 
87 

ผลงานการให๎บริการ

วิชาการงบประมาณ 
- บาท 

1. จํานวนครูผ๎ูไมํมีวุฒิ

ทางการศึกษาที่
เข๎ารับการพัฒนา 

60 คน 1. ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎า

รับการพัฒนาและ
หนํวยงานผ๎ูที่ใช๎ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร๎อยละ 

85 

1. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา
สําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

ร๎อยละ 

95 

2. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการแกํสังคม 

76 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

2. ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎า
รับบริการในกระบวนการ
ให๎บริการ 

ร๎อยละ 
85 

2. งานบริการวิชาการ
แล๎วเสร็จตาม
ระยะเวลา 

ร๎อยละ 
85 

3. จํานวนผ๎ูเข๎ารับ
บริการ 

2,700 
คน 

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณ 
200,000 บาท 

1. จํานวนโครงการ/ 
กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

20 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

1. โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ร๎อยละ 
85 

1. งานโครงการ/
กิจกรรมที่แล๎วเสร็จ
ตามเวลา 

ร๎อยละ 
85 

2.จํานวนผ๎ูเข๎ารํวม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

3,000 
คน 

ผลงานวิจัยเพื่อ
ถํายทอดองค์ความรู๎ 
งบประมาณ 
200,000 บาท 

1. จํานวนโครงการวิจัย 10
โครงการ 

1. จํานวน/จํานวนของ
งานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพรํในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

ร๎อยละ 8 1. จํานวนโครงการวิจัย
ที่แล๎วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 

ร๎อยละ 
80 

2. จํานวนโครงการ 
วิจัยที่แล๎วเสร็จ 

10
โครงการ 

2. จํานวนผลงานวิจัย
เป็นไปตามมาตรฐานที่
กําหนด 

10
ผลงาน 

 



จ 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบบ ารุงการศึกษา)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจําย(งบบํารุงการศึกษา) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
งบประมาณรายจํายที่ได๎รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 55,240,560  บาท 

สรุปงบประมาณรายจําย(งบบํารุงการศึกษา) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน 

ยุทธศาสตร ์แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจําย รวมทั้งสิ้น(บาท) ร๎อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสรา้งความเชือ่มั่นและการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ 8,053,290 14.57 

แผนงาน : เสริมสร๎างรายได๎พัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงด๎านสังคม 8,053,290  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 46,987,270 84.98 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 46,837,270  
แผนงาน : สํงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 200,000  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 200,000 0.36 

แผนงาน : วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ 200,000  
รวมทั้งสิน้ 55,240,560 100 

สรุปงบประมาณรายจําย(งบบํารุงการศึกษา) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจําย 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจําย 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจําย
อื่น 

รวมทั้งส้ิน ร๎อยละ 
เงินเดือน 

คําจ๎าง

ประจํา 

คําจ๎าง

ช่ัวคราว 

พนักงาน

ราชการ 

คําตอบแทน
ใช๎สอยและ

วัสดุ 

สาธารณูปโภค คําครุภัณฑ์ 
คําที่ดินและ

ส่ิงกํอสร๎าง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การสร้างความเช่ือมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ   7,398,380  634,910 20,000     8,053,290 14.57 

แผนงาน: เสริมสร๎างรายได๎พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด๎านสังคม   7,398,380  634,910 20,000     8,053,290  

ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเํสียคําใช๎จําย 15 ปี   7,398,380  634,910 20,000     8,053,290  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   15,219,820  16,794,860 7,032,690 2,994,220 600,000  4,345,680 46,987,270 84.98 

แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   15,219,820  16,612,860 7,014,690 2,994,220 600,000  4,345,680 46,787,270  

ผลผลิตที่ 2: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     1,161,810 15,000 1,342,570    2,519,380  
ผลผลิตที่ 3: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์   15,219,820  15,451,050 6,999,690 1,651,650 600,000  4,345,680 44,267,890  

ผลผลิตที่ 4: ผลงานการให๎บริการวิชาการ             

แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม     182,000 18,000     200,000  

ผลผลิตที่ 5: ผลงานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม     182,000 18,000     200,000  

ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม     186,000 14,000     200,000 0.36 

แผนงาน : วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ     186,000 14,000     200,000  

ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพ่ือถํายทอดองค์ความร๎ู     186,000 14,000     200,000  
รวมท้ังส้ิน   22,618,200  17,615,770 7,066,690 2,994,220 600,000  4,345,680 55,240,560 100 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจําย(งบบํารุงการศึกษา) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกตามงบรายจํายและหมวดรายจําย 
งบรายจําย/หมวดรายจําย งบประมาณ (บาท) ร๎อยละ 

งบบุคลากร 22,618,200 40.94 

เงินเดือนและคําจ๎างประจํา -  

คําตอบแทนพนักงานราชการ -  

คําจ๎างช่ัวคราว 22,618,200  

งบด าเนินงาน 24,682,460 44.68 

คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 17,615,770  

คําสาธารณูปโภค 7,066,690  

งบลงทุน 3,594,220 6.51 

คาํครุภัณฑ์ 2,994,220  

คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง 600,000  

งบเงินอุดหนุน -  

งบรายจ่ายอื่น 4,345,680 7.86 

รวม 55,240,560 100 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต  
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจําย 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจําย
อื่น 

รวมทั้งส้ิน ร๎อยละ 
เงินเดือน 

คําจ๎าง

ประจํา 

คําจ๎าง

ช่ัวคราว 

พนักงาน

ราชการ 

คําตอบแทน
ใช๎สอยและ

วัสดุ 

สาธารณูปโภค คําครุภัณฑ์ 
คําที่ดินและ

ส่ิงกํอสร๎าง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การสร้างความเช่ือมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ   7,398,380  634,910 20,000     8,053,290  

แผนงาน: เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม   7,398,380  634,910 20,000     8,053,290  

ผลผลิตท่ี 1 : สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี   7,398,380  634,910 20,000     8,053,290  

1. งานจัดการศึกษา   7,398,380  634,910 20,000     8,053,290  

1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย   1,045,000  54,980      1,099,980  

1121111001 งานสนับสนนุการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปฐมวัย   1,045,000  54,980      1,099,980  

1020108 โรงเรียนประถมสาธิต   2,334,580  154,550      2,489,130  

1121111002 งานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา   2,334,580  154,550      2,489,130  

1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม   4,018,800  425,380 20,000     4,464,180  

1121111003 งานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา   4,018,800  425,380 20,000     4,464,180  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   15,219,820  16,794,860 7,032,690 2,994,220 600,000  4,345,680 46,987,270  

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   15,219,820  16,612,860 7,014,690 2,994,220 600,000  4,345,680 46,787,270  

ผลผลิตท่ี 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์     1,161,810 15,000 1,342,570    2,519,380  

1. งานจัดการศึกษา     1,161,810 15,000 1,342,570    2,519,380  

1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     1,161,810 15,000 1,342,570    2,519,380  

1123221001 งานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     181,705 15,000     196,705  

1123221002 งานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต     745,400      745,400  

1123221003 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     40,000      40,000  

1123221004 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน     30,000      30,000  

1123221005 โครงการพัฒนานักศึกษาให๎เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความ
ต๎องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน 

    164,705  1,342,570    1,507,275  

ผลผลิตท่ี 3 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์   15,219,820  15,451,050 6,999,690 1,651,650 600,000  4,345,680 44,267,890  

1. งานจัดการศึกษา     4,6815,640 44,120 530,250    5,256,010  

1020000 คณะครุศาสตร์     1,593,370 14,000 265,800    1,873,170  

1123231001 งานพัฒนาการเรียนการสอน     659,300  75,000    734,300  

1123231002 โครงการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     40,000      40,000  

1123231003 โครงการปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการจัดการเตรียม
ดําเนินงานพัฒนาการศึกษา 

    192,400 14,000     206,400  

1123231004 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์     222,500      222,500  

1123231005 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สําหรับห๎องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์       190,800    190,800  

1123231006 โครงการพัฒนาคณะครุศาสตร์สํูสากล     100,000      100,000  

1123231007 โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเปน็ครู และเสริมประสบการณ์

วิชาชีพ 

    379,170      379,170  

1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     1,227,430 19,000 188,500    1,434,930  

1123231008 งานจัดซ้ือครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       125,730    125,730  

1123231009 งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     337,805      337,805  

1123231010 โครงการเสริมสร๎างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์     259,830  62,770    322,600  

1123231011 งานสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์     202,215 13,000     215,215  

1123231012 โครงการจัดทําห๎องสมุดกฎหมายสาขาวิชานิติศาสตร์     153,730      153,730  

1123231013 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     254,250      254,250  

1123231014 งานบริหารจัดการศูนย์ภาษา     19,600 6,000     25,600  

1040000 คณะวิทยาการจัดการ     1,860,840 11,120 75,950    1,947,910  

1123231015 โครงการจัดประสบการณ์การเรียนร๎ูในรูปแบบทีห่ลายหลาย  
(8 สาขาวิชา) 

    192,580      192,580  

1123231016 งานจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร (8 สาขา)     34,420  18,000    52,420  

1123231017 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ     185,000      185,000  

1123231018 งานจัดซ้ือวัสดุฝึกปฏิบตัิและโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

    370,000      370,000  

1123231019 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน     223,840 11,120     234,960  

1123231020 งานบริหารจัดการการเรียนการสอน (วิทยกรเสริมรายวิชา)     40,000      40,000  

1123231021 งานจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน       57,950    57,950  
 



 
 

 

ช 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจําย 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจําย
อื่น 

รวมทั้งส้ิน ร๎อยละ 
เงินเดือน 

คําจ๎าง
ประจํา 

คําจ๎าง
ช่ัวคราว 

พนักงาน
ราชการ 

คําตอบแทน
ใช๎สอยและ

วัสดุ 

สาธารณูปโภค คําครุภัณฑ์ 
คําที่ดินและ
ส่ิงกํอสร๎าง 

1123231022 โครงการเตรียมการจัดการศึกษาตามโครงการความรํวมมือระหวําง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 
และการประชาสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน 

    60,000      60,000  

1123231023 โครงการพัฒนาและเตรียมการงานสหกิจศึกษา (คร้ังที่ 1)     5,000      5,000  

1123231024 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาไปสํูการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยหรือองคก์รในตํางประเทศ 

    250,000      250,000  

1123231025 โครงการสนับสนุนนักศกึษาคณะวิทยาการจัดการสํูความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

    200,000      200,000  

1123231026 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสํูนักวิจัยช้ันนํา     300,000      300,000  

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา   15,219,820  10,769,410 6,955,570 1,121,400 600,000  4,345,680 39,011,880  

1010100 ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง)   14,850,220  5,539,780 6,905,070 232,400   4,345,680 31,873,150  

1123232027 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย   14,850,220  4,009,280 6,905,070 232,400   4,345,680 30,342,650  

1123232028 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ      1,530,500      1,530,500  

1010200 ส านักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)     682,500 27,500 40,000    750,000  

1123232029 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554     210,200      210,200  

1123232030 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน      61,020 27,500 40,000    128,520  

1123232031 โครงการพัฒนาระบบโครงสร๎างการบริหารจัดการด๎านวิเทศสัมพันธ์ให๎
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล 

    411,280      411,280  

1010300 ส านักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)     569,170 20,000     589,170  

1123232032  งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ     80,000 20,000     100,000  

1123232033  งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ     489,170      489,170  

1010400 ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)   369,600  1,722,490 3,000 139,000    2,234,090  

1123232034  งานสํงเสริมพลานามัยและนันทนาการ     794,030      794,030  

1123232035  งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา     681,200      681,200  

1123232036  งานสํงเสริมสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล     100,000      100,000  

1123232037  งานจัดซ้ือครุภัณฑ์งานพยาบาล       15,000    15,000  

1123232038  งานบริหารหอพักนักศึกษา   369,600  147,260 3,000     519,860  

1123232039  งานจัดซ้ือครุภัณฑ์หอนกัศึกษา       124,000    124,000  

1000100 หน่วยตรวจสอบภายใน     120,000      120,000  

1123232040  งานบริหารจัดการหนํวยตรวจสอบภายใน     60,000      60,000  

1123232041  โครงการบุคลากรอบรม สัมมนาและการไปราชการ     50,000      50,000  

1123232042  โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการของหนํวยตรวจสอบภายใน     10,000      10,000  

1080000 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     2,135,470  710,000 600,000   3,445,470  

1123232043  การบริหารและพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ       710,000    710,000  

1123232044  งานบริหารและพัฒนางานวิทยบริการ     1,771,470      1,771,470  

1123232045  งานพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     200,000      200,000  

1123232046  โครงการวิทยวิชาการ     164,000      164,000  

1123232047  โครงการจัดทําห๎องนิทรรศการถาวร        600,000   600,000  

แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม     182,000 18,000     200,000  

ผลผลิตท่ี 5 : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     182,000 18,000     200,000  

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา     182,000 18,000     200,000  

1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา     182,000 18,000     200,000  

1123352001  โครงการการบริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา     127,000 18,000     145,000  

1123352002  โครงการปรับปรุงเผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์     15,000      15,000  

1123352003  โครงการอบรมให๎ความร๎ูเพ่ือเสริมสร๎างและสืบสานแนวพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

    40,000      40,000  

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยละนวัตกรรม     186,000 14,000     200,000  

แผนงาน : วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ     186,000 14,000     200,000  

ผลผลิตท่ี 6 : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้     186,000 14,000     200,000  

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา     186,000 14,000     200,000  

1060000 สถาบันวิจยัและพฒันา     186,000 14,000     200,000  

1126462001 งานบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา     186,000 14,000     200,000  

รวมท้ังส้ิน   22,618,200  17,615,770 7,066,690 2,994,220 600,000  4,345,680 55,240,560  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเช่ือมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 

แผนงาน: เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวติและความมั่นคงด้านสังคม 

ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 

1. งานจัดการศึกษา 

1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  

1121111001   โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดบัปฐมวยั 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร๎างความเชื่อมั่นและการกระตุ๎นเศรษฐกิจของประเทศ 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: เสริมสร๎างรายได๎พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด๎านสังคม 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปฐมวัย) ตามสิทธิ   

 ที่กําหนดไว๎ 

ผลผลิต: โครงการการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 
2. คําใช๎จํายที่ผ๎ูปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ได๎รับการสนับสนุน 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน , งบบุคลากร 

วงเงินงบประมาณ: 1,099,980 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์: โรงเรียนสาธิตปฐมวัย : ดร.สุภัทรา   คงเรือง 

  

หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เป็นหนํวยงานท่ีสํงเสริมและสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ท่ีมุํงเน๎นคุณภาพ มีมาตรฐาน โดยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย เป็นแหลํง

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นแหลํงค๎นคว๎าวิจัยและพัฒนาเด็กท่ี
สอดคล๎องกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎เต็มตามศักยภาพและ

สอดคล๎องกับพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด๎าน  
 

เพื่อให๎การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เกิดประสิทธิภาพจึงต๎องมีการดําเนินการหลาย ๆ ด๎านด๎วยกันได๎แกํ   

การดําเนินการจ๎างอาจารย์อัตราจ๎าง  ครูพี่เลี้ยง  แมํบ๎าน และการจัดซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน  
รํวมท้ังการสนับสนุนการสอนและการเพิ่มพูนความรู๎ให๎กับบุคลากร  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  จึงจําเป็นต๎องดําเนินการ

ตามภารกิจดังกลําว ข๎าวต๎น 
 

วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู๎สําหรับเด็กปฐมวัย 

2. เป็นคําใช๎จํายในการจ๎างอาจารย์ ครูพี่เลี้ยง แมํบ๎าน   

3. เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
4. เป็นแหลํงค๎นคว๎าวิจัยและพัฒนาข๎อมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับชั้นเตรียมปฐมวัย–อนุบาล 3 จํานวน 193 คน 

1.2 การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎กับ   

 เด็กนักเรียนปฐมวัยจํานวน 4 ระดับชั้น 

1.3 บุคลากรได๎รับคําจ๎าง  สวัสดิการ และได๎รับการพัฒนา 10 คน 

1.4 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ใช๎เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 160 คน 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ  

2.1 พัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด๎าน และให๎สอดคล๎องกับหลักการศึกษาปฐมวัย 
2.2 อาจารย์ ครูพี่เลี้ยง แมํบ๎าน  ได๎รับคําตอบแทน  สวัสดิการ และได๎รับการพัฒนา 

2.3 เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

      2.4 เป็นแหลํงค๎นคว๎าวิจัยและพัฒนาข๎อมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย 
 ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 เตรียมการนําเสนอโครงการ             

2 จัดจ๎างบุคลากรประจําโรงเรียน             

3 ดําเนินการ              

4 ประเมินผล             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 คําจ๎างชั่วคราวบุคลากร 12 เดือน 3 3 3 3 

2 จัดหาส่ือวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อใช๎ใน 5 ช้ิน     1  

 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู๎ในการจัด       

 การเรียนการสอน       

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 คําจ๎างชั่วคราว 1,098,090 305,078 305,078 305,078 182,826 

2 จัดหาส่ือวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียน 1,890   1,890  

 รวม 1,099,980 305,078 305,078 306,968 182,968 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 

ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1. กิจกรรมหลักที่  1 การบริหารและ       1,098,090  

 การจัดการศึกษาของโรงเรียน         

 งบบุคลากร         

1.1 คําจ๎างชั่วคราว       1,045,000  

 *คําจ๎างอาจารย์อัตราจ๎าง         

 -จํานวน 1 คน ๆ ละ 11,650*12 เดือน 1 คน 10 เดือน 11,650 บาท 116,500  

 -จํานวน 2 คน ๆ ละ 11,060*12 เดือน 2 คน 11 เดือน 11,060 บาท 243,320  

 -จํานวน 1 คน ๆ ละ 10,660*12 เดือน 1 คน 11 เดือน 10,660 บาท 117,260  

 -จํานวน 3 คน ๆ ละ 10,420*12 เดือน 3 คน 11 เดือน 10,420 บาท 343,860  

 -จํานวน 1 คน ๆ ละ 8,700*12 เดือน 1 คน 10 เดือน 8,700 บาท 87,000  

 *คําจ๎างครูพ่ีเลี้ยง         

 -จํานวน 1 คน ๆ ละ 6,690*12 เดือน 1 คน 11  เดือน 6,690 บาท 73,590  

 *คําจ๎างแมํบ๎าน         

 -จํานวน 1 คน ๆ ละ 5,770*12 เดือน 1 คน 11  เดือน 5,770 บาท 63,470  

 งบด าเนินงาน         

1.2 *เงินสมทบประกันสังคม 5% 10 คน     53,090  

 งบด าเนินงาน         

2. คําวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียน-สอน 1  คร้ัง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 1,890 บาท 1,890  

 เชํน  กระดาษ  ดินสอ  ยางลบ  สีเทียน          

 กระดาษเทาขาว ฟิวเจอร์บอร์ด แฟูม ฯลฯ         
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,099,890  

ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได๎พัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด๎าน และให๎สอดคล๎องกับหลักการศึกษาปฐมวัย 

2. อาจารย์ ครูพี่เลี้ยง แมํบ๎าน  ได๎รับคําตอบแทน  สวัสดิการ และได๎รับการพัฒนา 
3. ได๎เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

4. ไดเ๎ป็นแหลํงค๎นคว๎าวิจัยและพัฒนาข๎อมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1. จํานวนนักเรียนปฐมวัยเข๎าใหมํ   จํานวน   50 คน 
1.2. จํานวนนักเรียนปฐมวัยคงอยูํ   จํานวน 143 คน 

1.3. ร๎อยละของผ๎ูปกครองได๎รับความพึงพอใจตามโครงการ ร๎อยละ   100   
1.4. จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร   จํานวน   1     กิจกรรม 

1.5. ร๎อยละของบุคลากรได๎รับการพัฒนาและสามารถนํามานําไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับเด็กปฐมวัย ร๎อยละ  100 (ภาคบังคับ) 

1.6. จํานวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน  100      คน 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. ใช๎แบบสรุปและแบบสอบถามผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 

3.2. ใช๎แบบรายงานสรุปนักเรียนสําเร็จการศึกษา 
3.3. ใช๎แบบสรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียน 

 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การสร๎างความเชื่อมั่นและการกระตุ๎นเศรษฐกิจของประเทศ 

 
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายเรํงดํวนท่ี 1: 
นโยบายเรํงดํวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปีแรก 

2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2553-2555 
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

   มาตรฐานที่  3  ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 
   ตัวบํงชี้ท่ี  3.1  ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อ

ชุมชนท๎องถิ่นและสังคม 

   ตัวบํงชี้ท่ี  3.3  ระดับความสําเร็จของการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข็มแข็งของชุมชน 
   ตัวบํงชี้ท่ี  3.5  ระดับความสําเร็จในการเสริมสร๎างความเข็มแข็งของวิชาชีพครูและ

ประสิทธิผลของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสมกับการเป็นผ๎ูประกอบการ
วิชาชีพชั้นสูง 

 2.4    ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

  องค์ประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑิต 

   ตัวบํงชี้ท่ี  2.5  ห๎องสมุดอุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎  
   ตัวบํงชี้ท่ี  2.6  ระบบและกลไกลการจัดการเรียนการสอน 

   ตัวบํงชี้ท่ี  2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให๎ นศ. 
 2.5 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ  

   ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวนนักเรียนท่ีได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 

   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คําใช๎จํายท่ีผ๎ูปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการท่ีได๎รับการ
สนับสนุน 

 
3. ความพร๎อมของโครงการ   :   ดําเนินการได๎ทันท ี
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1020108 โรงเรียนประถมสาธิต  

1121111002  งานจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดบัประถมศกึษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3:การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหล่ือมล้ําทางสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลผลิต: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยสําเร็จการศึกษาตามระดับชั้นอยํางมีมาตรฐานและคุณภาพ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.หลักสูตรการเรียนรู๎และสภาพแวดล๎อมท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มตามศักยภาพ 

2.การพัฒนาผ๎ูบริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอยํางเป็นระบบและมี
คุณภาพ   

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินบํารุงการศึกษาโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรียุธยา ปี 54 

วงเงินงบประมาณ: 2,489,130 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์: โรงเรียนประถมสาธิต  : ผศ.ศิรพร เหลําเมือง 

หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหนํวยงานท่ีจัดการศึกษาสําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเรียน

ระดับประถมศึกษาให๎เต็มตามศักยภาพ และสอดคล๎องกับพัฒนาของเด็กโดยเน๎นการบูรณาการด๎านความรู๎และ
เน๎นหนักด๎านความคิดสร๎างสรรค์ รวมท้ังมุํงส่ังสมให๎เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีความสุขสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์  

และเป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ให๎เป็นแหลํงค๎นคว๎าวิจัยให๎สอดคล๎องกับ

หลักการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาท้ังยังเป็นบริการให๎แกํชุมชนและท๎องถิ่น 

โรงเรียนประถมสาธิตเปิดการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาตั้งแตํปีการศึกษา 2548 โดยรับนักเรียน

เข๎าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน   2 ห๎องเรียน มีนักเรียนจํานวน   69  คน จนถึงปัจจุบันปีงบประมาณ  2554   
( ปีการศึกษา  2553)  โรงเรียนประถมสาธิต มีนักเรียนครบชั้นเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งแตํประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  

มีจํานวนนักเรียนท้ังส้ิน 436  คน ดังนั้นในภาคเรียนท่ี 2/ 2553 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จํานวน 70 คน จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษารุํนที่ 1 ของโรงเรียน ดังนั้นในปีการศึกษา 2554  โรงเรียนจึงไดดําเนินการรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 เข๎าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน  2   ห๎องเรียน โดยรับนักเรียน  74  คน และรับนักเรียน

สํวนที่ขาดจํานวนในแตํละชั้นเรียนเพิ่มเติมอีก  2 คน รวมนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตในปีการศึกษา 2554 มีจํานวน
ท้ังหมด  442  คน 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให๎โอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษากับประชาชนในท๎องถิ่น 

2. เพื่อเป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์และยังเป็นโรงเรียนต๎นแบบใน

การศึกษาหาความรู๎ของโรงเรียนตํางๆ 
3. เพื่อเป็นแหลํงบริการวิชาการด๎านการศึกษาระดับประถมศึกษาแกํชุมชน และท๎องถิ่น 

4. เพื่อเป็นการศึกษาวิจัยทางด๎านการศึกษาของคณะครุศาสตร์ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

เปูาหมาย / กิจกรรมหลัก หนํวยนับ เปูาหมาย/ปริมาณ/จํานวน 

1. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 1,2,3,4,5,6 ภาค

เรียนท่ี 2/2553 

2. ในภาคเรียนท่ี 1/2554 รับนักเรียนชั้นป.1 จํานวน 74 
คนและชั้นอื่น อีก 2 คน 

คน 

คน 

 

436 

76 

2. สํงเสริมพัฒนาบุคลากร 

    2.1 พัฒนาบุคลากร 
    2.2 คําวัสดุ 

 

คน 
ครั้ง 

 

 

29 
2 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

2.2. มีสภาพแวดล๎อมท่ีรํมรื่นสวยงามสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาตามธรรมชาติ 
2.3. ผ๎ูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 

2.4. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ผํานเกณฑ์ตามหลักสูตรอยํางมี

มาตรฐานและคุณภาพขั้นต่ําของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ตลอดปีการศึกษา 

3.2. มีสภาพแวดล๎อมท่ีรํมรื่นสวยงามสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาตามธรรมชาติ ตลอดปีการศึกษา 
3.3. ผ๎ูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ตลอดปีการศึกษา 

3.4. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สําเร็จการศึกษาปี 2553 มีผลสัมฤทธิ์ผํานเกณฑ์ตามหลักสูตร

อยํางมีมาตรฐานและคุณภาพขั้นต่ําของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเดือนมีนาคม 2554 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 งบบุคลากรการบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียน

ประถมสาธิต  เดือน/ครั้ง 

            

2 สํงเสริมพัฒนาบุคลากร 4 ครั้ง             

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 งบบุคลากรบริหารและจัดการศึกษา 

โรงเรียนประถมสาธิต  (เดือน/ครั้ง) 

เดือน/ครั้ง 12 3 3 3 3 

2 สํงเสริมพัฒนาบุคลากร ครั้ง 4  2  2 

        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 งบบุคลากรบริหารและจัดการศึกษา  
โรงเรียนประถมสาธิต เดือน/ครั้ง 

2,451,310 612,830 612,830 612,830 612,820 

2 สํงเสริมพัฒนาบุคลากร 37,820  20,000  17,820 

 รวมท้ังส้ิน 2,489,130 612,830 632,830 612,830 630,640 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 

ปริมาณ

รายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 งบบุคลากรบริหารและจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1,2,3,4,5,6 

            2,451,310  

 งบบุคลากร         

1.1 คําจ๎างชั่วคราว 28 อัตรา              2,334,580  

 - อาจารย์อัตราจ๎าง 4 อัตรา 10 เดือน 9,080 บาท 363,200  

  - อาจารย์อัตราจ๎าง 2 อัตรา 10 เดือน 8,910 บาท    178,200   

  - อาจารย์อัตราจ๎าง 6 อัตรา 10 เดือน 8,530 บาท   511,800   

  - อาจารย์อัตราจ๎าง 5 อัตรา 10 เดือน 8,150 บาท   407,500   

  - ลูกจ๎างชั่วคราว 5 อัตรา 10 เดือน 7,940 บาท    397,000   
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ลํา 
ดับ 

รายการ 

ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

  - คําจ๎างคนงาน 1 อัตรา 10 เดือน 7,240 บาท      72,400   

  - คําจ๎างคนงาน 1 อัตรา 12 เดือน 5,520 บาท      66,240   

  - คําจ๎างคนงาน 1 อัตรา 12 เดือน 5,390 บาท      64,680   

  - คําจ๎างคนงาน 3 อัตรา 12 เดือน 5,200 บาท    187,200   

  -  คําจ๎างคนงาน 1 อัตรา 12 เดือน 5,080 บาท      60,960   

  -  คําจ๎างคนงาน 1 อัตรา 5 เดือน 5,080 บาท      25,400   

 งบด าเนินงาน         

1.2  คําใช๎สอย                

  - เงินสมทบประกันสังคม 5% 30 อัตรา 10 เดือน        116,730   

2    ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร                37,820   

 งบด าเนินงาน         

2.1 คําวัสดุ                    2,820   

 2.2 คําใช๎สอย                  24,200   

 2.3 คําตอบแทน     18 ชม.ๆละ 600 บาท 10,800  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       2,489,130  

ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ขยายโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษากับประชาชนในท๎องถิ่น 

2. เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์และยังเป็นโรงเรียนต๎นแบบใน
การศึกษาหาความรู๎ของโรงเรียนตํางๆ 

3. เป็นแหลํงบริการวิชาการด๎านการศึกษาระดับประถมศึกษาแกํชุมชน และท๎องถิ่น 
4. เป็นแหลํงการศึกษาวิจัยทางด๎านการศึกษาของคณะครุศาสตร์ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักเรียนท่ีเข๎าใหมํโรงเรียนประถมสาธิตตามเปูาหมาย ร๎อยละ 100 

1.2. จํานวนนักเรียนท่ีคงอยูํของโรงเรียนประถมสาธิต ตามเปูาหมาย ร๎อยละ 100 
1.3. กิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการของนักเรียนเต็มตามศักยภาพ 

1.4. ผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากรได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 

1.5. บุคลากร นักเรียนและผ๎ูท่ีเก่ียวข๎องมีความพึงพอใจในการให๎บริการ 
1.6. อาจารย์คณะครุศาสตร์ใช๎เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. ใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนนักเรียนท่ีเข๎าใหมํ คงอยูํ และสําเร็จการศึกษา 
3.2. ใช๎แบบบันทึกข๎อมูล และแบบสอบถามความพึงพอใจของผ๎ูปกครองท่ีได๎รับการสนับสนุนการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน15 ปี โดยไมํเสียคําใช๎จําย 
3.3. แบบบันทึกข๎อมูลและแบบสอบถามความพอใจในการรํวมกิจกรรมการพัฒนาตามศักยภาพและการ

พัฒนาการเรียนการสอน 

3.4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผ๎ูปกครอง 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3:การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

 

2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554 
 2.1.1  นโยบายท่ี 1: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ   
 พ.ศ. 2553-2555 

 2.2.1  ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของ

ท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 
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2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(สมศ.) 

 2.3.1  มาตรฐานท่ี 1: คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ ท้ังในฐานะพลเมืองและ 
พลเมืองโลก 

  ตัวบํงชี้ท่ี 1.1 : กําลังใจ กําลังกายท่ีสมบูรณ์ 
  ตัวบํงชี้ท่ี 1.2 : ความรู๎และทักษะท่ีจําเป็นและเพียงพอในการดํารงชีวิต  

และพัฒนาสังคม 

 2.3.2  มาตรฐานท่ี 2: แนวการจัดการศึกษา 
  ตัวบํงชี้ท่ี 2.1 : การจัดหลักสูตรการเรียนรู๎และสภาพแวดล๎อมท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
  ตัวบํงชี้ท่ี 2.2 : มีการพัฒนาผ๎ูบริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอยํางเป็น

ระบบและมีคุณภาพ 
2.4. องค์ประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑิต 

  ตัวบํงชี้ท่ี  2.5  ห๎องสมุดอุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎  

  ตัวบํงชี้ท่ี  2.6  ระบบและกลไกลการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวบํงชี้ท่ี   2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให๎ นศ. 

2.5 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ  
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวนนักเรียนท่ีได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 

  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คําใช๎จํายท่ีผ๎ูปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการท่ีได๎รับการ

สนับสนุน 
 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
ดําเนินการได๎ทันที  
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1020109 โรงเรียนสาธิตมธัยม 

1121111003 งานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร๎างความเชื่อมั่นและการกระตุ๎นเศรษฐกิจของประเทศ 

แผนงบปะมาณ: แผนงาน : เสริมสร๎างรายได๎พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด๎านสังคม 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กําหนด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กําหนด 

ผลผลิต:  งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จํานวนนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 
2.  นักเรียนและผู๎ปกครองพึงพอใจการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบอุดหนุน 

วงเงินงบประมาณ: 4,464,180 บาท   

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :คณะครุศาสตร์ : โรงเรียนสาธิต (มัธยม) ผ๎ูรับผิดชอบ : ผศ.สุวัฒน์  ทับทิมเจือ 

  

หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานชํวงชั้นท่ี 3 และ 4  ถือเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนสาธิต (มัธยม) ดําเนินการ
เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎  มีคุณภาพ  มีพัฒนาการความก๎าวหน๎า  สามารถสร๎างความเชื่อมั่นและการกระตุ๎นเศรษฐกิจ

ของประเทศ  เสริมสร๎างรายได๎พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด๎านสังคม นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้น

พื้นฐานตามสิทธิ์ท่ีกําหนดไว๎  โรงเรียนจึงจําเป็นต๎องรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จาก 2 
ห๎องเรียนเป็น  3  ห๎องเรียน  รวมท้ังจัดกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎  จัดหาส่ือ

วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือท่ีทันสมัย  จัดกิจกรรม  ทัศนศึกษา  ดูงานตามแหลํงเรียนรู๎ท่ีสอดคล๎องกับแตํละกลุํมสาระการ
เรียนรู๎  จัดหาบุคลากรท่ีมีความรู๎ความสามารถเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและได๎มาตรฐานให๎

นักเรียนได๎รับการพัฒนาศักยภาพทางด๎านวิชาการ  ผ๎ูปกครองได๎รับความเชื่อมันและความพึงพอใจ 

ดังนั้นโรงเรียนสาธิต (มัธยม) จึงจําเป็นต๎องขยายห๎องเรียน จัดหาส่ือวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และบุคลากรท่ี
มีความรู๎ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนรวมท้ังจัดกิจกรรมทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงานจากแหลํงเรียนรู๎ท่ี

เหมาะสมกับระดับชั้น  
โรงเรียนสาธิต (มัธยม) จึงจัดทํางานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นกรอบทิศทาง   

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาท่ีมุํงเน๎นคุณภาพและสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู๎ความสามารถ 

2. เพื่อจัดหาส่ือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์   
3. เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นคุณภาพและสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.  เพื่อให๎นักเรียนมีกิจกรรมทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงานจากแหลํงเรียนรู๎ท่ีเหมาะสม 
5. เพื่อให๎นักเรียนจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 จ๎างบุคลากรประจําโรงเรียน 36 คน 

1.2 จัดหาส่ือวัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 500 ช้ิน 

1.3 จัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นคุณภาพและมีมาตรฐาน 6 ระดับชั้น 

1.4 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงาน 1 ครั้ง 

1.5 นักเรียนจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 2 ระดับชั้น 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความรู๎ความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

2.2. โรงเรียนมีส่ือวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ 
2.3. นักเรียนได๎รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นคุณภาพและสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  
2.4. นักเรียนได๎รํวมกิจกรรมทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงานจากแหลํงเรียนรู๎ท่ีเหมาะสม 

2.5. นักเรียนจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความรู๎ความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตลอดปี

การศึกษา 
3.2 โรงเรียนมีส่ือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดปี

การศึกษา 
3.3 นักเรียนได๎รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมุํงเน๎นคุณภาพและสอดคล๎องกับมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดปีการศึกษา 

3.4 นักเรียนได๎รํวมกิจกรรมทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงานจากแหลํงเรียนรู๎ท่ีเหมาะสมตามระยะเวลา 
ท่ีกําหนด 

3.5 นักเรียนจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดคิดเป็นร๎อยละ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30  กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1. จ๎างบุคลากรประจําโรงเรียนสาธิต             

2 จัดหาส่ือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์             

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จ๎างบุคลากรประจําโรงเรียน 36/1 อัตรา/
เดือน 

36/1 36/1 36/1 36/1 

2 จัดหาส่ือวัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 500 ช้ิน 50 200 200 50 

        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จ๎างบุคลากรประจําโรงเรียน 4,219,740 1,054,935 1,054,935 1,054,935 1,054,935 

   1.1 อาจารย์อัตราจ๎าง        

   1.2 เจ๎าหน๎าที่ธุรการและคอมพิวเตอร์       

   1.3 เจ๎าหน๎าท่ีห๎องสมุด        

   1.4 นักการภารโรง      

   1.5 คําประกันสังคม 5%      

2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 244,440     

   2.1 คําวัสดุ 124,440 30,000 40,000 40,000 14,440 

   2.2 คําใช๎สอย 100,000 20,000 35,000 35,000 10,000 

   2.3 คําสาธารณูปโภค 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

 รวมทั้งสิ้น 4,464,180 1,109,935 1,134,935 1,134,935 1,084,375 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 

ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ย

เหตุ ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 กิจกรรมหลักที่ 1  จัดจ้างบุคลากร
ประจ าโรงเรียน 

      4,219,740  

1.1 ค่าจ้างชั่วคราว       4,018,800  

 1) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์อัตราจ้าง       3,477,720  

 - อาจารย์ 1 คน 12 เดือน 13,960 บาท 167,520  

 - อาจารย์ 1 คน 12 เดือน 12,530 บาท 150,360  

 - อาจารย์ 1 คน 12 เดือน 12,220 บาท 146,640  

 - อาจารย์ 1 คน 12 เดือน 13,110 บาท 157,320  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 

ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ย

เหตุ ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 - อาจารย์ 1 คน 12 เดือน 11,650 บาท 139,800  

 - อาจารย์ 2 คน 12 เดือน 11,060 บาท 265,440  

 - อาจารย์ 1  คน 12 เดือน 12,820 บาท 153,840  

 - อาจารย์ 2 คน 12 เดือน 10,420 บาท 250,080  

 - อาจารย์ 2 คน 12 เดือน 9,700 บาท 232,800  

 - อาจารย์ 2 คน 12 เดือน 9,940 บาท 238,560  

 - อาจารย์ 1 คน 12 เดือน 9,480 บาท 113,760  

 - อาจารย์ 14 คน 12 เดือน 8,700 บาท 1,461,600  

 2) ค่าจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ประจ า
ตามสัญญา 

      541,080  

 - เจ๎าหน๎าที่ธุรการและคอมพิวเตอร์  1 คน 12 เดือน 8,630 บาท 103,560  

 - เจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุด 1 คน 12 เดือน 6,880 บาท 82,560  

 - นักการภารโรง 1 คน 12 เดือน 6,390 บาท 76,680  

 - นักการภารโรง 1 คน 12 เดือน 6,330 บาท 75,960  

 - นักการภารโรง 1 คน 12 เดือน 6,200 บาท 74,400  

 - นักการภารโรง 1 คน 12 เดือน 5,580 บาท 66,960  

 - นักการภารโรง 1 คน 12 เดือน 5,080 บาท 60,960  

1.2 ค่าใช้สอย       200,940  

 - คําประกันสังคม 5% 32 คน 12 เดือน 16,745 บาท 200,940  

2 กิจกรรมหลักที่ 2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ 

      244,440  

 งบด าเนินงาน       244,440  

2.1 ค่าวัสด ุ       124,440  

 - เอกสารตํารา วารสาร นวนิยาย 
หนังสือพิมพ ์

      40,000  

 - วัสดุสํานักงาน       34,440  

 - วัสดุงานบ๎านงานครัว       20,000  

 - วัสดุเวชภัณฑ์ห๎องพยาบาล       15,000  

 - วัสดุการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์       15,000  

2.2 ค่าใช้สอย       100,000  

 - คําวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงในการใช๎รถ
มหาวิทยาลัยและรถสํวนตัว 

- ไปราชการและทัศนศึกษา 

      40,000  

 -  คําวัสดุซํอมแซมครุภัณฑ์       30,000  

 - คําวัสดุซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง       10,000  

 - คําจ๎างเหมาบริการตําง ๆ        20,000  

2.3 ค่าสาธารณูปโภค       20,000  

 - คําโทรศัพท์และไปรษณียภัณฑ์       20,000  

 รวม       4,464,180  

ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความรู๎ความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 

2. โรงเรียนมีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ท่ีสามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพและมี
มาตรฐานตลอดปีการศึกษา 

3. นักเรียนได๎รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมุํงเน๎นคุณภาพและสอดคล๎องกับการศึกษาขั้น

พื้นฐานตลอดปีการศึกษา 
4. นักเรียนได๎รํวมกิจกรรมทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงานจากแหลํงเรียนรู๎ท่ีเหมาะสม 

5. นักเรียนจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

1.1 จํานวนนักเรียนเข๎าใหมํ ม.1 และ ม.4       จํานวน    272   คน 
1.2 จํานวนนักเรียนท่ีคงอยูํ  ม. 2, 3, 5 และ 6     จํานวน    477  คน 

1.3 ร๎อยละของผ๎ูปกครองได๎รับความพึงพอใจ   ร๎อยละ    100   
1.4 กิจกรรมทัศนศึกษา    จํานวน       1 กิจกรรม 

1.5 ความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรม ร๎อยละ  100 
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1.6 ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถนําความรู๎ไปใช๎ในการพัฒนากิจกรรมเรียนการสอนได๎ร๎อยละ 

100 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบันทึกข๎อมูลจํานวนนักเรียนท่ีเข๎าใหมํ คงอยูํ และสําเร็จการศึกษา 
3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน 

3.3 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การสร๎างความเชื่อมั่นและการกระตุ๎นเศรษฐกิจของประเทศ 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1  นโยบายท่ี 1: นโยบายเรํงดํวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปีแรก 
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ   

  พ.ศ. 2553-2555 

 2.2.1  ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การสร๎างความเชื่อมั่นและการกระตุ๎นเศรษฐกิจของประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 1:   ให๎นักเรียนมีโอกาสได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว๎ 

2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 

  ตัวบํงชี้ท่ี 2 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อ 
2.4 องค์ประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑิต 

  ตัวบํงชี้ท่ี  2.5  ห๎องสมุดอุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎  

  ตัวบํงชี้ท่ี  2.6  ระบบและกลไกลการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวบํงชี้ท่ี   2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให๎ นศ. 

2.5 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ  
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวนนักเรียนท่ีได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คําใช๎จํายท่ีผ๎ูปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการท่ีได๎รับการ

สนับสนุนชุมชน  ท๎องถิ่น  และสังคม 
3. ความพร๎อมของโครงการ  

       สามารถดําเนินการได๎ทันที 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิตที่ 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 

1. งานจัดการศึกษา 

1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1123221001 งานบริหารคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกําลังคนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยํู 

2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ                                                                              
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 196,705 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  : รศ.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ 

  

หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจตามวัตถุประสงค์และภาระหน๎าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการ
ผลิตบัณฑิตทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา 

การปฏิรูปการศึกษา และความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาตําง ๆ  
ในปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัย สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา

อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ) สาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  รวมท้ังหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟูา (อิเล็กทรอนิกส์)  โดยคาดวําจะ
มีนักศึกษาท้ังส้ิน 949 คน 

จากภารกิจดังกลําวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจําเป็นต๎องใช๎งบประมาณในการบริหารจัดการคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให๎ดําเนินงานให๎บรรลุวัตถุประสงค์ในด๎านตําง ๆ  ในการผลิตบัณฑิตด๎าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนด๎านวิชาการแกํนักศึกษา และ

คณาจารย์ ให๎บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให๎มีวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็นและเหมาะสมในการดําเนินงานและสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. เพื่อให๎มีครุภัณฑ์ท่ีมีสภาพพร๎อมใช๎งาน 

3. เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. เพื่อชําระคําสาธารณูปโภคของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 จัดซื้อวัสดุ  20 รายการ 

1.2 จ๎างเหมาบริการและซํอมแซมครุภัณฑ์ 5 ครั้ง 

1.3 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 8 ครั้ง 

1.4 จํายคําสาธารณูปโภค 12 ครั้ง 
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2.    เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะตามกําหนด 

2.2. มีวัสดุ และครุภัณฑ์ในสภาพดี พร๎อมสําหรับการจัดการเรียนการสอนไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 
2.3. นักศึกษา คณาจารย์และผ๎ูเก่ียวข๎องมีความพึงพอใจไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 

3.    เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. สามารถดําเนินการด๎านการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให๎แล๎วเสร็จในภาคเรียน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดซื้อวัสดุ              

2 จ๎างเหมาบริการและซํอมแซมครุภัณฑ์             

3 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ             

4 จํายคําสาธารณูปโภค             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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  20 รายการ  8 8 4 

2 จ๎างเหมาบริการและซํอมแซม
ครุภัณฑ์ 

5 ครั้ง 1 1 2 1 

3 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 8 ครั้ง 2 2 2 2 

4 จํายคําสาธารณูปโภค 12 ครั้ง 3 3 3 3 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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  84,705  30,000 25,000 29,705 

2 จ๎างเหมาบริการและซํอมแซมครุภัณฑ์ 70,000 30,000 10,000 20,000 10,000 

3 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

4 จํายคําสาธารณูปโภค 18,000 4,000 4,000 5,000 5,000 

 รวม 196,705 40,000 50,000 56,000 50,705 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1  จัดซื้อวัสดุ       84,705  

 งบด าเนินงาน         

1.1 คําวัสดุสํานักงาน วัสดุการเกษตร 
วัสดุงานบ๎านงานครัว วัสดุ

ประชาสัมพันธ์ วัสดุกํอสร๎าง ฯลฯ 

      84,705  

2 กิจกรรมหลักท่ี 2  จ้างเหมา
บริการและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

      70,000  

 งบด าเนินงาน         

2.1 คําใช๎สอย         

 - คําซํอมแซมครุภัณฑ์และจ๎าง

เหมาบริการ 

      70,000  

 
2 

 
กิจกรรมหลักท่ี 2  ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ 

       
24,000 

 

 งบด าเนินงาน         

2.1 คําตอบแทน         

 - คําตอบแทนกรรมการประจํา

คณะ  

3 คนๆละ 8 ครั้งๆละ 3,000 บาท 24,000  

3 กิจกรรมหลักท่ี 3  จ่ายค่า

สาธารณูปโภค 

      18,000  

 งบด าเนินงาน         

3.1 คําสาธารณูปโภค         

 -คําโทรศัพท์       15,000  

 -คําแสตมป์,คําไปรษณีย์       3,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       196,705  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. การบริหารและการจัดการของคณะวิทยาศาสตร์เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
2. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในงานบริหารงานคณะ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1. มีวัสดุ และครุภัณฑ์ท่ีพร๎อมสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

1.2. จํานวนวัสดุ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของคณะ 
1.3. มีการจํายคําสาธารณูปโภคตรงตามเวลา 

1.4. มีหนังสือพิมพ์ไว๎บริการขําวสารในคณะ 
1.5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎รับข๎อเสนอแนะและข๎อคิดเห็นจากกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนนักเรียนท่ีเข๎าใหมํ คงอยํู และสําเร็จการศึกษา 
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการ

เรียนการสอน 

3.3. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน 
3.4. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน 

3.5. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของผ๎ูปกครอง 
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายท่ี 3 สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2553–2555 ของมหาวิทยาลัย: นโยบายท่ี 1: 
สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสํูความเป็นเลิศ เพื่อ

ตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องํถิน และ

ประเทศชาติ : กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

      2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพชีวิต 

              1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 2.4.1 มิติท่ี 1 มิติด๎านประสิทธิผล   
  ตัวชี้วัดท่ี 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต 

  4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 2.4.2 มิติท่ี 2 มิติด๎านคุณภาพ 
  ตัวชี้วัดท่ี 6 ข๎อ 6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผ๎ูใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต 

      ข๎ อ  6 . 2   ร๎ อยล ะข อง ร ะดั บค ว าม พึ ง พ อใจข อง นิ สิ ตนั กศึ กษ าตํ อ
สถาบันอุดมศึกษา 

2.5 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
องค์ประกอบท่ี 2 ข๎อ 2.6 ระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน 

    ข๎อ  2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ

บัณฑิต 
 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
     ดําเนินการได๎ทันที  
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1123221002 งานจัดการศึกษาและพฒันาคณุภาพการผลิตบณัฑิต 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกําลังคนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยํู 
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ                                                                              
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 745,400 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  : รศ.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ 

  

หลักการและเหตุผล 
งานการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม

วัตถุประสงค์และภาระหน๎าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิต

บัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูป
การศึกษา และความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่น เนี่องจากปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาตําง ๆ   
จากภารกิจดังกลําวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจําเป็นต๎องใช๎งบประมาณในการจัดการศึกษา เพื่อ

ดําเนินงานให๎บรรลุวัตถุประสงค์ในด๎านตําง ๆ  ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตด๎าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนด๎านวิชาการแกํนักศึกษา และ
คณาจารย์ ให๎บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น  การสอนในรายวิชาตําง ๆ ในความรับผิดชอบของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น ลักษณะจะเป็นวิชาท่ีเป็นเนื้อหาการเรียนรู๎  นอกจากจะได๎จากการสอนทฤษฎีแล๎ว 
จําเป็นต๎องฝึกปฏิบัติจากเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุตําง ๆ เพื่อให๎นักศึกษาเกิดความคิด วิเคราะห์อยํางเป็นระบบ และ

เกิดทักษะในการเรียนรู๎ จนสามารถนําไปใช๎ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันและในการทํางานได๎  นอกจากนี้นักศึกษา
ต๎องฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการฝึกทักษะในการทํางานกํอนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให๎คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถจัดการศึกษาและมีระบบการดําเนินงานการจัด
การศึกษาและพัฒนานักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2. เพื่อให๎นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์เพื่องพอในการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีภาคปฏิบัติในรายวิชาตําง ๆ  
3. เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการเรียนการสอน 

4. เพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะกํอนไปปฏิบัติงานจริง 

 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 จัดซ้ือวัสดุฝึกปฏิบัติ  90 รายวิชา 

1.2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  3 สาขาวิชา 

1.3 จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน 5 รายการ 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎รับการฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรทุกรายวิชาท่ีมีการ
ฝึกปฏิบัติ 

2.2. นักศึกษามีประสบการณ์ ทักษะ การเรียนรู๎และมีความพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู๎ตามหลักสูตร 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. มีวัสดุสําหรับฝึกปฏิบัติ เตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพได๎อยํางตํอเนื่องตลอดปี 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วัน

ส้ินสุด: 

30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 คําวัสดุฝึกปฏิบัติ              

2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              

3 วัสดุการเรียนการสอน             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ัง
ส้ิน 

หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 คําวัสดุฝึกปฏิบัติ  90 รายวิชา 20 30 30 10 

2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  3 สาขา  1 1 1 

3 คําวัสดุการเรียนการสอน 5 รายการ   5  

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 

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

1 คําวัสดุฝึกปฏิบัติ  655,800 60,000 250,000 200,000 145,800 

2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  39,600  10,000 19,600 10,000 

3 คําวัสดุการเรียนการสอน 50,000   50,000  

 รวม 745,400 60,000 260,000 269,600 155,800 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1  ฝึกปฏิบัติ         655,800  

 งบด าเนินงาน         

1.1 คําวัสดุ       655,800  

2 กิจกรรมหลักท่ี 2  การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

         39,600     

 งบด าเนินงาน         

 คําวัสดุ       39,600  

3 กิจกรรมหลักท่ี 3  วัสดุการ
เรียนการสอน 

      50,000  

 งบด าเนินงาน         

 คําวัสดุ       50,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       745,400  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. มีการฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามท่ีกําหนดไว๎ในหลักสูตร 

2. นักศึกษาได๎ออกฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพท่ีศึกษา 
3. นักศึกษาสําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
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การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1. มีวัสดุสําหรับฝึกปฏิบัติ เตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพได๎อยํางตํอเนื่องตลอดปี  
1.2. นักศึกษาภาคปกติได๎รับการเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1.3. นักศึกษา คณาจารย์และผ๎ูเก่ียวข๎องได๎มีสํวนรํวมและมีความพึงพอใจมากขึ้น 
1.4. นักศึกษาภาคปกติมีวัสดุใช๎ในการฝึกปฏิบัติ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของผ๎ูใช๎บัณฑิต 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายท่ี 3 สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2553–2555 ของมหาวิทยาลัย: นโยบายท่ี 1: สํงเสริม
สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสํูความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนอง

ความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องํถิน และประเทศชาติ : กลยุทธ์ท่ี 3 

ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน:  
กลยุทธ์ที่ 6 ด๎านการจัดส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู๎ 

               -จัดหาส่ือและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ท่ีมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
      2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพชีวิต 

              1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 2.4.1 มิติท่ี 1 มิติด๎านประสิทธิผล   

  ตัวชี้วัดท่ี 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต 
  4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 2.4.2 มิติท่ี 2 มิติด๎านคุณภาพ 
  ตัวชี้วัดท่ี 6 ข๎อ 6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผ๎ูใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต 

      ข๎ อ  6 . 2   ร๎ อยล ะ ข อง ร ะดั บค ว ามพึ ง พ อใจข อง นิ สิ ตนั กศึ กษ าตํ อ

สถาบันอุดมศึกษา 
2.6 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

องค์ประกอบท่ี 2 ข๎อ 2.6 ระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน 
    ข๎อ  2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ

บัณฑิต 
3. ความพร๎อมของโครงการ  

ดําเนินการได๎ทันที  
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1123221003 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกําลังคนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยํู 
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ                                                                              
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 40,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  : รศ.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ 

  

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดนโยบายพื้นฐานเก่ียวกับการจัดการศึกษา คือ 

“พัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ทั้งทางรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ คุณธรรม วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต 

และสามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอ่ืนได๎อยํางมีความสุข”  
เพื่อเป็นการสนองตอบตํอนโยบายตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จึงได๎ตระหนักถึงความสําคัญในกระบวนการจัดกิจกรรมตํางๆ ท่ีนอกเหนือไปจากการเรียนการสอนในห๎องเรียนเพื่อ
เป็นการพัฒนานักศึกษา ท้ังการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การอบรมความรู๎ใหมํๆ ท่ีไมํมีอยูํในหลักสูตร การพัฒนา

บุคลิกภาพ การเลํนดนตรี กีฬา ซึ่งกิจกรรมตํางๆ เหลํานี้จะเป็นการพัฒนานักศึกษาให๎เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังทางด๎าน

รํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ คุณธรรม วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต และสามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอ่ืนได๎อยํางมีความสุข 
จากภารกิจดังกลําวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจําเป็นต๎องใช๎งบประมาณในการจัดการศึกษา เพื่อ

ดําเนินงานให๎บรรลุวัตถุประสงค์ในด๎านตําง ๆ  ในการพัฒนาบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให๎เป็นคนท่ี
สมบูรณ์ท้ังทางด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ คุณธรรม วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต และสามารถอยูํรํวมกับ

ผ๎ูอ่ืนได๎อยํางมีความสุข 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของวิทยาศาสตรบัณฑิต ให๎เป็นที่ต๎องการของผ๎ูใช๎บัณฑิต 

2. เพื่อให๎นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรํวมทํากิจกรรมด๎าน 
ศาสนา ดนตรี กีฬารํวมกันเพื่อให๎เกิดความสามัคคีและมีความรักในสถาบันของตน 

3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให๎คงอยูํสืบตํอไป 
4. เพื่อให๎คณะกรรมการฝุายกิจการนักศึกษาของคณะได๎มีแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมให๎กับ

นักศึกษาในคณะ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 จัดคํายอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา   1/100 ครั้ง/คน 

1.2 
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรํวม

ทํากิจกรรมด๎าน ศาสนา ดนตรี กีฬารํวมกันอยํางตํอเนื่องตลอดปี  
1/100 ครั้ง/คน 

1.3 
จัดกิจกรรมอบรมความรู๎พื้นฐานท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนวิทยาศาสตร์หรือ
อบรมวิทยาการใหมํๆ สําหรับนักศึกษา  

1/100 ครั้ง/คน 

    

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ให๎ความรํวมมือในการทํากิจกรรมตํางๆ 
2.2 นักศึกษา คณาจารย์และผ๎ูเก่ียวข๎องได๎มีสํวนรํวมและมีความพึงพอใจมากขึ้น 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี สามารถดําเนินกิจกรรมให๎แล๎วเสร็จภายในวันระยะเวลาท่ีกําหนด 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ต.ค. 2553 วันส้ินสุด: 30 ก.ย. 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดคํายพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษานักศึกษาใหมํ 
   

            

2 นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรํวมทํากิจกรรมด๎าน 

ศาสนา ดนตรี กีฬารํวมกันอยํางตํอเนื่องตลอดปี 

            

3 จัดกิจกรรมอบรมความรู๎พื้นฐานท่ีจําเป็นสําหรับ
การเรียนวิทยาศาสตร์หรืออบรมวิทยาการใหมํๆ 

สําหรับนักศึกษา  

            

  
            

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1. 

คํายพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํและพิธี

บายศรีสํูขวัญ 

1/100 
ครั้ง/
คน 

  

1  

2. 
ดนตรี กีฬา ต๎านยาเสพติด 

1/100 
ครั้ง/

คน 

  
 1 

3. 

จัดกิจกรรมอบรมความรู๎พื้นฐานท่ี
จําเป็นสําหรับการเรียนวิทยาศาสตร์

หรืออบรมวิทยาการใหมํๆ 

1/100 
ครั้ง/

คน 

  
1  

        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1. 
คํายพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหมํและพิธีบายศรีสํูขวัญ 
   52,170  

2. ดนตรี กีฬา ต๎านยาเสพติด     25,000 

3. 

จัดกิจกรรมอบรมความรู๎พื้นฐานท่ีจําเป็น

สําหรับการเรียนวิทยาศาสตร์หรืออบรม
วิทยาการใหมํๆ 

   21,000  

       

 รวม    73,170 50,000 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1. กิจกรรมท่ี 1  ค่ายพัฒนา

บุคลิกภาพนักศึกษา 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และ

พิธีบายศรีสู่ขวัญ 

      14,000  

 งบด าเนินงาน         

      1) คําวัสดุ 5 รายการ 1 คร้ัง 5,000 บาท 5,000  

      2) คําตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 5 ชมๆละ 600 บาท 9,000  

          

2. กิจกรรมท่ี 2 ดนตรี กีฬา 
ต้านยาเสพติด 

      11,000  

 งบด าเนินงาน         

 1) คําวัสดุ 2 รายการ 1 คร้ัง 2,000 บาท 2,000  

 2) คําตอบแทนกรรมการ

ตัดสินกีฬาและการ

ประกวดร๎องเพลง 

2 คนๆละ 5 วันๆละ 400 บาท 4,000  

 3) เงินรางวัลการแขํงขัน 3 รางวัล     5,000  

3. กิจกรรมท่ี 3 จัดกิจกรรม

อบรมความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็น
ส าหรับการเรียน

วิทยาศาสตร์หรืออบรม
วิทยาการใหม่ๆ 

      15,000  

 งบด าเนินงาน         

      1) คําเอกสารประกอบการ

อบรม 

100 ชุดๆละ   50 บาท 5,000  

      2) คําตอบแทนวิทยากร 5 คนๆละ 4 ชม 500 บาท 10,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       40,000  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาใหมํมีบุคลิกภาพที่ดี ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2. นักศึกษาใหมํสามารถปรับตัวเข๎ากับส่ิงแวดล๎อมใหมํและเพื่อนใหมํได๎ 
3. นักศกึษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให๎ความรํวมมือในการทํากิจกรรม 

4. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู๎พื้นฐานท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนวิทยาศาสตร์อยําง
เพียงพอ 

5. คณะกรรมการฝุายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวทางใหมํๆ ในการจัดกิจกรรม
ให๎กับนักศึกษา 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1 นักศึกษาใหมํมีบุคลิกภาพที่ดี 

1.2 เกิดความสามัคคีในหมูํคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.3 นักศึกษาได๎รับความรู๎พื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการเรียนวิทยาศาสตร์หรือได๎รับวิทยาการใหมํๆ 

1.4 คณะกรรมการฝุายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาการจัดกิจกรรม

ให๎กับนักศึกษา 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1 นักศึกษาท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูํในระดับ 3.5 จากคะแนน 5 
2.2 นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 75 ของผ๎ูมีสิทธิ์เข๎ารํวมกิจกรรม 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. ประเมินผลการดําเนินการจากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา 

3.2. ประเมินผลการดําเนินการจากจํานวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม 
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3:การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายท่ี 3 : สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2553–2555 ของมหาวิทยาลัย:  
นโยบายท่ี 1 : สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสํูความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนาความเป็น

เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ :  
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให๎สามารถทํางานได๎หลากหลาย 

กลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรมและวิชาการแกํนักศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ 9 เสริมสร๎างสุขภาวะท้ัง 4 ด๎าน กาย จิต สังคม และปัญญา 

2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพบัณฑิต 

               1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
   2.4.1 มิติท่ี 1 มิติด๎านประสิทธิผล   

  ตัวชี้วัดท่ี 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต 
4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ปี 
 2.4.2 มิติท่ี 2 มิติด๎านคุณภาพ   

  ตั วชี้ วั ด ท่ี  6  ข๎ อ  6 .2  ร๎ อยละของระดับความพึ งพอใจของนิ สิตนั กศึ กษาตํ อ

สถาบันอุดมศึกษา 
2.5 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

  2.5.1 องค์ประกอบท่ี  2 ข๎อ 2.6 ระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน 
                                 ข๎อ  2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ

บัณฑิต 

       2.5.2 องค์ประกอบท่ี 6 ข๎อ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. ความพร๎อมของโครงการ  

     ดําเนินการได๎ทันที 
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1123221004 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยํู 
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ                                                                              
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 30,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 

  

หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนํวยงานหลักในการผลิตบัณฑิตทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ซึ่งการท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพได๎นั้น  การพัฒนาบุคลากรมีความจําเป็นอยํางยิ่ง  เพื่อเป็นการสนับสนุนให๎

บุคลากรได๎รับการพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว เพื่อให๎บุคลากรในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎รับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และไปราชการ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ ทัศนคติและมีทักษะ สามารถใช๎ศักยภาพในด๎านตํางๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน๎าท่ี และ
ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จังหวัดและประเทศ    

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให๎บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎มีความรู๎และประสบการณ์จากการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

2. เพื่อให๎บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจัดการเรียนรู๎เพิ่มขึ้นจากการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

3. เพื่อให๎บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎เข๎ารํวมการประชุมกับหนํวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข๎อง 

เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 บุคลากรได๎เข๎ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและไปราชการ 10 ครั้ง/ปี 

1.2 จํานวนผ๎ูเข๎ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและไปราชการ 15 คน/ปี 

    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. บุคลากรมีความรู๎และประสบการณ์เพิ่มขึ้น 

2.2. บุคลากรได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎อยํางตํอเนื่อง 

2.3. นักศึกษาได๎รับการถํายทอดความรู๎และประสบการณ์จากอาจารย์ 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. บุคลกรได๎เข๎ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานได๎ตามกําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วัน

ส้ินสุด: 

30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 ขออนุญาต              

2 ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน             

3 รายงานการเดินทาง             
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แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/

ไปราชการ 

10 ครั้ง/ปี 2 3 3 2 

        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ไป

ราชการ 

30,000 5,000 8,000 8,000 9,000 

       

 รวม 30,000 5,000 8,000 8,000 9,000 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1. กิจกรรมหลักที่ 1  ประชุม/
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ไป
ราชการ 

      30,000  

 งบด าเนินงาน         

1.1 คําใช๎สอย         

 - คําเบี้ยเลี้ยง        4,000  

 - คําพาหนะ        6,000  

 - คําที่พัก        10,000  

 - คําบํารุงรถมหาวิทยาลัย       2,000  

 - คําน้ํามันรถ       8,000  

 - คําลงทะเบียน       10,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       30,000  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์
ทางด๎านวิชาการ 

2. บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎ดําเนินกิจกรรมทางวิชาการด๎านตําง ๆ 

3. บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ได๎เข๎ารํวมการประชุมกับหนํวยงานภายนอก 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1. บุคลากรได๎เข๎ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และไปราชการ 10 ครั้ง/ปี 

1.2. จํานวนบุคลากรได๎เข๎ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และไปราชการ ไมํต่ํากวํา 15 คน/ปี 
1.3. บุคลากรได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎ร๎อยละ 80 

1.4. อาจารย์ท่ีเข๎ารับการอบรม สัมมนา นําความรู๎มาถํายทอดให๎นักศึกษาได๎รับไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 

1.5. นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ได๎รับความรู๎และประสบการณ์เพิ่ม 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกการไปราชการและผลการไปฝึกอบรม/สัมมนา 
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายเรํงดํวนท่ี 1: 

นโยบายเรํงดํวนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย:  
นโยบายท่ี 9 สํงเสริม สนับสนุนและแสวงหาความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสํูความเป็น

สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนากําลังคนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 

2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้ การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
2.3.1 มาตรฐานท่ี 5 : มาตรฐานด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

5.1  ระดับความสําเร็จของผ๎ูบริหารในการบริหารและการจัดการให๎บรรลุเปูาหมายตามแผน

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา 
5.3 ระดับคุณภาพของคณาจารย์โดยรวม 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม(รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 2.4.1 มิติท่ี 1 มิติด๎านประสิทธิผล   

  ตัวชี้วัดท่ี 3 ข๎อ 3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.4.2 มิติท่ี 2 มิติด๎านคุณภาพ 
  ตัวชี้วัดท่ี 6 ข๎อ 6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผ๎ูใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต 

      ข๎อ 6.2  ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอ
สถาบันอุดมศึกษา 

2.5 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
องค์ประกอบท่ี 2 ข๎อ 2.6 ระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน 

    ข๎อ  2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
ดําเนินการได๎ทันที  
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1123221005  โครงการพัฒนานักศักษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพตรงตามความต้องการขององค์กร  

   ภาครัฐและเอกชน 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ: 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง: 

คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และ
เสริมสร๎างการแขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน: 

เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาด

แคลนเพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตาม

ผลผลิต: 

1. จํานวนนักศึกษาคงอยูํ 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหมํ 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 

4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 

5. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน  งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 1,507,275 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 

  

หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการศึกษาให๎ผ๎ูเรียนมีศักยภาพตรงตามความต๎องการของผ๎ูใช๎บัณฑิตนั้นผ๎ูสอนจะต๎องจัดให๎
นักศึกษาได๎มีความรู๎ ทักษะและพฤติกรรมท่ีถูกต๎องเหมาะสมตามบริบทของแตํละหลักสูตรการท่ีจะทําให๎เกิด

ส่ิงแวดล๎อมท่ีเหมาะสมตํอการเรียนการสอนดังกลําว คณะจําเป็นต๎องสนับสนุนให๎ทุกสาขามีท้ังวัสดุ อุปกณ์ และและ
จัดส่ิงแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอการเรียนการสอนดังกลําว นอกจากนั้นคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายเน๎นให๎นักศึกษาได๎

พัฒนาทักษะการส่ือสารโดยใช๎เทคโนโลยี  การพัฒนาตนเองโดยการสืบค๎นข๎อมูลวิชาการทางส่ืออิเลคทรอนิกส์ ซึ่ง
จะทําให๎นักศึกษาเข๎าถึงวิทยาการใหมํๆ และรู๎เทําทันกระแสโลกาภิวัตน์    รวมท้ังคณะได๎สนับสนุนคณาจารย์ได๎ใช๎

ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทันสมัย เพื่อให๎การถํายทอดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จากข๎อมูลการมีคอมพิวเตอร์

เพื่อกิจกรรมดังกลําว พบวํา คณะมีคอมพิวเตอร์ให๎นักศึกษาใช๎เพียง 2 เครื่อง/นักศึกษา 945 คน และสํารองเพื่อให๎
คณาจารย์ใช๎ในการสอนหรือในการประชุมเพียง 1 เครื่อง  และเป็นเครื่องท่ีจัดซื้อมาตั้งแตํปีพ.ศ. 2550 ซึ่งไมํ

เพียงพอตํอความต๎องการใช๎งานของนักศึกษาและคณาจารย์สําหรับการติดตั้งโปรเจคเตอร์นั้น คณะได๎รับเครื่องจาก
มหาวิทยาลัย 5 เครื่อง มีการติดตั้งในปี 2553  และมีเครื่องชนิดเคลื่อนย๎ายได๎ 2 เครื่องและอยูํในสภาพชํารุด

เนื่องจากมีอัตราการใช๎งานทุกวัน และไมํเพียงพอตํอการบริการผ๎ูสอน ซึ่งเฉลี่ยมีการใช๎โปรเจคเตอร์วันละ 15-20 

เครื่อง ซึ่งคณะตั้งเปูาหมายวําทุกห๎องท่ีมีการเรียนการสอนจะต๎องติดตั้งโปรเจคเตอร์ให๎ครบในระยะ 3 ปี (ขาดอีก
ประมาณ  12  เครื่อง)  

สําหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ นั้นเนื่องจากห๎อง ศว.206 เป็นห๎องเรียนจุนักศึกษา 40 คนและมีการ
เรียนการสอนทุกวัน และสภาพอากาศปัจจุบันในชํวงบํายมีอุณหภูมิประมาณ 28-35 องศาเซลเซียส ซึ่งร๎อนอบอ๎าว

มากและบ่ันทอนสภาพแวดล๎อมในการเรียนการสอนอยํางยิ่งโดยท่ีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมเฉลี่ย 24-25 องศาเซลเซียส  

(นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ,2549:422) 
ดังนั้น คณะจึงมีความจําเป็นท่ีจะต๎องจัดให๎มีคอมพิวเตอร์ โปรเจคแตอร์  และติดตั้งเครื่องปรับอากาศเเพื่อ

ให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะด๎านการใช๎คอมพิวเตอร์ ได๎มีการเรียนการสอนโดยผ๎ูสอนท่ีสามารถใช๎ส่ือท่ีทันสมัยรวมท้ังมี
สภาพอากาศท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอนตามองค์ประกอบของกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี

กําหนดไว๎และสอดคล๎องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยท่ีต๎องการพัฒนาคณะให๎ไปสํูความเป็นเลิศด๎านเทคโนโลยี 
และมีศักยภาพตรงตามความต๎องการขององค์กรภาครัฐและเอกชนตํอไป 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให๎นักศึกษาศักยภาพตรงตามความต๎องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน จากการท่ีนักศึกษามี
ทักษะในการใช๎คอมพิวเตอร์และได๎รับการเรียนรู๎ผํานส่ือท่ีทันสมัย 

2. เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูสอนได๎ใช๎ส่ือท่ีมีศักยภาพและสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีศักยภาพสอดคล๎องกับความต๎องการ
ขององค์กรภาครัฐและเอกชน 

3. เพื่อให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎ในห๎องท่ีมีสภาพอากาศท่ีสํงเสริมศักยภาพในการเรียนรู๎ 
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ 28 รายการ 

1.2  จัดซื้อวัสดุ 15 ครั้ง 

    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัยและใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.2. มีห๎องเรียนท่ีมีบรรยากาศเหมาะสมตํอการเรียน 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามเวลา   

3.2. นักศึกษาได๎รับความรู๎และสําเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีกําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วัน
ส้ินสุด: 

30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 ขออนุมัติซื้อจ๎าง             

2 ดําเนินการสอบราคา             

3 ติดตั้งและตรวจรับครุภัณฑ์             

4 ดําเนินการเบิกจําย             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ 28 รายการ 28 รายก

าร 

20 3 5  

2 จัดซ้ือวัสดุ 15 ครั้ง 5 5 5  

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ 28 รายการ 1,342,569.75 909,539.75 433,030   

2 จัดซ้ือวัสดุ 164,705.25 50,000 60,000 54,705.25  

 รวม 1,507,278 959,539.75 493,030 54,705.25  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
1 กิจกรรมหลกัที ่1  จัดซื้อครุภณัฑ์       1,362,569.75  

 งบด าเนนิงาน         

1.1 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 30000 BTU    ตามมาตรฐาน 
มอก. พร๎อมติดต้ัง 

2  เครื่อง   40,232 บาท 80,464 
 

ห๎อง  
ศว.206 

1.2 เครื่องโปรเจคเตอร ์
 

6 เครื่อง   35,000 บาท 210,000 สํานักงาน

คณบดีและ
สาขาคหกร
รมศาสตร์ 

1.3 หุํนฝึกชํวยชีวิตขั้นพ้ืนฐานแบบเต็มตัวโดย
การผายปอดและนวดหัวใจ 

1 ชุด   138,030 บาท 138,030 สาขา
สาธารณสุข

ชุมชน 

1.4 เครื่องดูดเสมหะ (Suction unit)   1 เครื่อง   5,500 บาท 5,500 สาขา

สาธารณสุข
ชุมชน 
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
1.5 เตียงผ๎ูปุวยชนิด 3 ไกร ์

 
1 
 

ชุด   23,000 บาท 23,000 สาขา

สาธารณสุข
ชุมชน 

1.6 กล๎องดิจิตอล 1 ตัว   25,000 บาท 25,000 สาขา
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

1.7 เน็ตบุ๏ค 2 เครื่อง   15,000 บาท 30,000 สาขา

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1.8 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 7 เครื่อง   24,000 บาท 168,000 สํานักงาน
คณบดีและ

สาขา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1.9 เครื่องพิมพ์ (Laser) 1 เครื่อง   12,000 บาท 12,000 สาขา
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

1.10 เครื่องเก็บตัวอยํางอากาศ Economical 
air sampling pump Airlite, SKC/USA 

1 เครื่อง   42,800 บาท 42,800 สาขาอาชีวอ

นามัย 

1.11 กล๎องดิจิตอล 1 ตัว   8,230 บาท 8,230 สาขา

วิศวกรรม 
ไฟฟูา 

1.12 เครื่องบันทกึเสียง 1 ตัว   4,055 บาท 4,055 สาขา
วิศวกรรม 

ไฟฟูา  

1.13 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 2 เครื่อง   31,750 บาท 63,500 สาขา

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.14 เครื่องวัดคําความเป็นกรด-ดําง (pH 
meter) แบบปากกา 

3 เครื่อง   5,000 บาท 15,000 สาขาเคมี 

1.15 เครื่องวัดคําความเป็นกรด-ดําง (pH 
meter) แบบต้ังโต๏ะ 

1 เครื่อง   18,783.
75 

บาท 18,783.75 สาขาเคมี 

1.16 dry bath-heating 1 เครื่อง   25,000 บาท 25,000 สาขา
ชีววิทยา 

1.17 เครื่องพิมพ์เลเซอร ์ 1 เครื่อง   19,581 บาท 19,581 สาขา
เกษตรศาสตร์ 

1.18 Fuel Cell Demonstration System 1 ชุด   27,000 บาท 27,000 สาขา
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

1.19 ชุด Pendulum 1 ชุด   48,000 บาท 48,000 สาขา

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1.20 ชุด Air Track 1 ชุด   85,600 บาท 85,600 สาขา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1.21 ชุดประกอบการทดลอง Air Track 1 ชุด   34,400 บาท 34,400 สาขา
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

1.22 ชุด Moment 1 ชุด   58,000 บาท 58,000 สาขา

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1.23 Laser Reflection Sensor 1 ชุด   20,000 บาท 20,000 สาขา
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

1.24 Digital counter (230 V, 50/60 Hz 1 ชุด   21,400 บาท 21,400 สาขา

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1.25 Digital counter (115 V, 50/60 Hz 1 ชุด   30,300 บาท 30,300 สาขา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1.26 โปรเจคเตอร ์ 2 เครื่อง   26,215 บาท 52,430 สาขา
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

1.27 เครื่องฉายภาพ Visualizer 2 ชุด   28,248 บาท 56,496 สํานักงาน

คณบดีและ
สาขา

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1.28 เครื่อง Notebook 1 เครื่อง   20,000 บาท 20,000 สํานักงาน
คณบดี 

2 กิจกรรมที่ 2 ซื้อวสัด ุ       164,705.25  

 งบด าเนนิงาน         

 -  คําวัสดุสําหรับใชใ๎นการเรียนการสอน
สาขาวิชา  

      164,705.25  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,507,275  
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. มีห๎องเรียนสําหรับนักศึกษาท่ีมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย สําหรับใช๎สอนท่ีมีคุณภาพ   

2. มีห๎องเรียนท่ีมีสภาพบรรยากาศท่ีเหมาะสมสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 2 ห๎อง             
3. การเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ 
4. เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษา 

5. นักศึกษาสามารถนําเอาเทคโนโลยีมาใช๎ประกอบการเรียนได๎อยํางเหมาะสม 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 เชิงปริมาณ 
1.1. มีห๎องเรียนท่ีมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัยเพิ่มขึ้น 

1.2. มีห๎องเรียนท่ีติดตั้งเครื่องปรับอากาศทําให๎มีสภาพเหมะสมกับการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

 เชิงคุณภาพ 
1.3. นักศึกษามีความพึงพอใจตํอการปรับปรุงห๎องเรียนเพิ่มขึ้นร๎อยละ 70 

1.4. ห๎องเรียนและอุปกรณ์มีความเหมาะสมตํอการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินจากอาจารย์ผ๎ูสอน 

3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 
                       ยุทธศาสตร์ท่ี 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554):  

     นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553–2555  

2.2.1 นโยบายท่ี 1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสํูความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ :  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องํถิน และประเทศชาติ :  

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน :  

กลยุทธ์ที่ 7พัฒนากําลังคนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 
นโยบายท่ี 9 สํงเสริมสนับสนุนและแสวงหาความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสํูความเป็น

สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล :  
 

2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

      2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพชีวิต 
           ตัวบางชี้ท่ี 1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
 2.4.1 มิติท่ี 1 มิติด๎านประสิทธิผล   

  ตัวชี้วัดท่ี 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต 
  4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
ดําเนินการได๎ทันที  
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รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน/
หนว่ยนบั 

ราคา 
ต่อหนว่ย 
(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรอืขนาด/
ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/ 

เหตุผลความจ าเปน็ 

1 เครื่องปรับอากาศ
แบบแขวนเพดาน 

2 เครื่อง 40,232 80,464 มาตรฐาน 
- ขนาดไมํต่ํากวํา 3000 BTU 
- ได๎รับมาตรฐาน มอก. 
- ประหยัดไฟเบอร์ 5 
- ชุดควบคุมแบบมีสายชนิดดิจิตอล 
- ชุดข๎อตํอเป็นแบบแผร์นัททั้งชุดคอนแดน

ซิ่งและแฟนคอยล์ 
- รับประกันอุปกรณ์ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 
- ราคารวมคําติดตั้ง 
 

2 เครื่องโปรเจคเตอร์ 6 เครื่อง 35,000 210,000 มาตรฐาน 
- ความสวํางไมํน๎อยกวํา 2600 AnsI 

Lumens  
- ความละเอียดไมํต่ํากวํา XGA 1024x768 

pixel 

- มี Contrast ไมํต่ํากวํา 3700  
- ขนาดภาพ 23-300 นิ้ว 

3 หํุนฝึกชํวยชีวิตขั้น
พื้นฐานแบบเต็มตัว
โดยการผายปอด
และนวดหัวใจ 

1ชุด 
 

138,030 138,030 มาตรฐานฯ 
- เป็นหํุนขนาดเทําคนจริง ทําด๎วยยางและ

พลาสติก บริเวณขาทําด๎วยฟองน้ํา เพื่อ
สามารถพับเก็บได๎สะดวก 

- แผงใบหน๎าและคอของหุํนแยกเป็นคนละ
ชิ้นกัน เพื่อลดคําใช๎จํายในการบํารุง
การศึกษา หรือซํอมแซม 

- สํวนที่เป็นผมของหุํน มีลักษณะเปน็ฝา
ครอบสามารถถอดแยกจากสํวนศรีษะของ
ของหุํนได๎สะดวก 

- หลอดลมของหุํน มีระบบทางเดินหายใจ
เหมือนของจริง ตามสรีระรํางกายคน คือ
จะต๎องแหงนศรีษะเมื่อจะทําการผายปอด 
จึงสามารถเปุาลมเข๎าได๎ 

- ผ๎ูฝึกสามารถคลําชีพจรที่คอของหุํน ซึ่ง
สร๎างสัญญาณเทียมขึ้นจากลูกยางบีบ เพื่อ
ประกอบขั้นตอนในการฝึก 

- แผงสัญญาณไฟ เพื่อแสดงการปฏิบัติงาน
ของผ๎ูฝึก  

- ปอดเทียมและทางเดินหายใจของหํุน
สามารถถอดเปลี่ยนได๎  

- ใบหน๎าของหุํนสามารถถอดเปลี่ยนได๎  
- แผงหน๎าอกของหุํนสามารถถอดเพื่อทํา

ความสะอาดและบํารุงรักษาอุปกรณ์ภายใน
ได๎สะดวก 

- หํุนและอุปกรณ์ดังกลําวสามารถเก็บใน
กระเป๋าที่แข็งแรง ซึ่งมีล๎อเลื่อนสามารถลาก
จูงได๎ สะดวกในการเคล่ือนย๎าย 

- มีหนังสือคูํมือการใช๎งาน และบํารุงรักษา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยํางละ 1 เลํม 

- รับประกันคุณภาพชีวิต 1 ปี 
- เป็นผลิตภัณ์ของLAERDAL ประเทศ 

นอร์เวย์  
- บริษัท ฯ ได๎รับการแตํงตั้งการเป็นตัวแทน

จําหนําย ซํอมบํารุงรักษา และบริการหลัง
การขายโดยตรงจากผ๎ูผลิต และมีชํางผําน
การอบรมจากผ๎ูผลิต เพื่อซํอมบํารุงรักษา 

คําชี้แจงฯ 
ใช๎ในการฝึกปฏิบัติการของนักศึกษาวิชาการ
ปฐมพยาบาลและการพยาบาลพ้ืนฐาน 
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ล าดับที ่ รายการ จ านวน/
หนว่ยนบั 

ราคา 
ต่อหนว่ย 
(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรอืขนาด/
ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/ 

เหตุผลความจ าเปน็ 

4 เครื่องดูดเสมหะ 
(Suction unit)  1 
เครื่อง 
 

1 เครื่อง 5,500 5,500 มาตรฐานฯ 
- ปรับแรงดูดได๎ในชํวง 0-650 มิลลิเมตร

ปรอท 
- หน๎าปัดแสดงแรงดูดที่ใช๎แบบเข็ม 
- อัตราการไหล 18 ลิตร/นาที 
- กระบอกบรรจุของเหลวขนาด 1 ลิตร  
- (เพิ่มเป็น 2 ลิตรได๎ในภายหลัง) 
- มีหูห้ิว เคลื่อนย๎ายสะดวก 
- ขนาด 55x26.4x36.5 ซม. 
- น้ําหนัก 6.1 กก. 
- กระเป๋าใสํเครื่องและอุปกรณ ์

5 เตียงผ๎ูปุวยชนิด 3 
ไกร ์
 

1 ชุด 23,000 23,000 มาตรฐานฯ 
- พื้นเตียงแบํงเป็น 4 ตอน ปูด๎วยเหล็ก พร๎อม

ที่นอนใยมะพร๎าว 
- สามารถปรับระดับเตียงได๎ 3 ระดับ 
- ปรับระดับความสูง-ต่ําของเตียงได๎ตั้งแตํ 

45-78 ซม. 
- ปรับระดับหัวเตียงในทางยกหลังได๎สูงสุด 

80 องศา 
- พนักหัว-ทํายเตียงถอดออกได ๎
- ราวกั้นเตียงเป็นสแตนเลส ปรับสไลด์ขึ้น-ลง 
- ล๎อขนาด 5 นิ้ว มีล็อค 2 ล๎อ 
- ขนาดกว๎าง 90 ซม.ยาว 200 ซม.สูง 45-80 

ซม. 

6 กล๎องดิจิตอล 1 ตัว 25,000 25,000 มาตราฐาน 
- เลนส์ AF-S 18-105 mm f3.5-5.6 VR 
- ความละเอียดไมํต่ํากวํา 12.3 ล๎านพิกเซล 
- ระบบออโต๎โฟกัสไมํต่ํากวํา  11 จุด 
- ถํายภาพตํอเนื่องไมํต่ํากวํา 5 ภาพ/วินาที 
- จอ LCD ไมํน๎อยกวํา 3.0 นิ้ว 
- รองรับ SD/SDHC Card 
- มี D-Movie HD720p ชํองตํอ MDMI 

7 เน็ตบุ๏ค 2 เครื่อง 15,000 30,000 มาตรฐาน 
- ซีพียูไมํต่ํากวํา Intel Atom 1.8 GHz 

- หนํวยความจําไมํต่ํากวํา 2 GB 
- จอภาพขนาดไมํต่ํากวํา 10 นิ้ว 
- ฮาร์ดดิสก์ความจุไมํต่ํากวํา 250 GB 

8 เครื่องคอมพิวเตอร์ 7 เครื่อง 24,000 168,000 มาตรฐาน 
- โปรเซสเซอร์ไมํต่ํากวํา Intel Core 2 Quad 

ความเร็วไมํต่ํากวํา 2.6 GHZ 
- หนํวยความจําไมํต่ํากวํา 4 GB 
- ฮาร์ดดิสก์ความจุไมํต่ํากวํา 500 GB 
- จอภาพขนาดไมํต่ํากวํา 20 นิ้ว 

9 เครื่องพิมพ ์
(Laser) 

1 เครื่อง 12,000 12,000 มาตรฐาน 
- ความเร็วในการพิมพ์ไมํต่ํากวํา 30 แผํน/

นาที 
- ความละเอียดไมํต่ํากวํา 1200X 1200 dpi 
- หนํวยความจําไมํต่ํากวํา 32 MB 

10 เครื่องเก็บตัวอยําง
อากาศ 
Economical air 
sampling pump 
Airlite, SKC/USA 
 

1 เครื่อง 42,800 42,800 รายละเอียด  
Feature Product 
- Sampling :Sorbent Tube,Filter,Impringer  
- มาตรฐาน NIOSH หรือ OSHA  
- ชํวงอัตราการไหล 750–3000 ml/min  
  (Low Flow Module:5-500 ml/min)  
-  มีการทํางานชนิดอัตราการไหลคงที่ไม ํ
   เกิน  +/- 5%  
- แสดงไฟกระพริบ LED เมื่อแบตเตอร่ีต่ํา 
  หรือไมํสามารถชดเชยแรงดันอากาศได ๎ 
- ตัวเคร่ืองทําด๎วยพลาสติก มีระบบปอูงกัน 
  คลื่น วิทยุรบกวน (RFI)  
- แบตเตอร่ีแห๎งขนาด AA Size 3 ก๎อน ทํางาน
ได๎ตํอเน่ืองไมํต่ํากวํา 8 ชั่วโมง 
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ล าดับที ่ รายการ จ านวน/
หนว่ยนบั 

ราคา 
ต่อหนว่ย 
(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรอืขนาด/
ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/ 

เหตุผลความจ าเปน็ 

11 กล๎องดิจิตอล 1 ตัว 8,230 8,230 มาตราฐานฯ 
- 4.1 Mega Pixels 
- 2.7 “Screen LCD HD Movie” 
- ระบบปูองกันภาพสั่นไหว 
- Auto โหมดถํายภาพอัจฉริยะอัตโนมัติ 

12 เครื่องบันทึกเสียง 1 ตัว 4,055 4,055 รายละเอียด 
- ชํองตํอ USB สําหรับตํอเชื่อมกับ

คอมพิวเตอร ์
- ภาครับวิทยุ FM ดิจิตอล ตั้งสถานีได๎ 25 

สถานีพร๎อมบันทึกรายการวิทยุได๎ 
- บันทึกได๎นานสูงสุด(LP)130.25 ชม

,(HQ)29.45 ชม. 
- พร๎อมซอฟท์แวร์ในการใช๎งานคอมพิวเตอร์ 

ดีไซน์กะทัดรัด พกพาสะดวก 
- ปุุมควบคุมด๎านหน๎าตัวเครื่อง ควบคุมได๎

งํายดาย 

13 เครื่องคอมพิวเตอร ์
 

2 เครื่อง 31,750 63,500 มาตราฐานฯ 
- CPU I5 650 3.2 GHz (เทียบเทําหรือสูง

กวํา) 
- Mainboard P55-UD3L  (เทียบเทําหรือสูง

กวํา) 
- RAM 4/1600 Kington  (เทียบเทําหรือสูง

กวํา) 
- HDD 500GB SEAGATE (เทียบเทําหรือสูง

กวํา) 
- DVD-RW ASUS 24X  (เทียบเทําหรือสูง

กวํา) 
- ATX CASE Thermal Take V4 (เทียบเทํา

หรือสูงกวํา) 
- LCD E1920 SAMSUNG (เทียบเทําหรือสูง

กวํา) 
- VGA ASUS GT220 1GB (เทียบเทําหรือสูง

กวํา) 
- K/B+Mouse Microsoft(เทียบเทําหรือสูง

กวํา) 
- Power X 600 W (เทียบเทําหรือสูงกวํา) 

14 เครื่องวัดคําความ
เป็นกรด-ดําง (pH 
meter) แบบ
ปากกา 

3 5,000 15,000 มาตรฐาน 
- สามารถวัดวําได๎ในชํวง -1.00-15.00 pH 
- คําความละเอียดเป็น 0.01 pH 
- คําความถูกต๎องเป็น  0.01 pH 

- ควบคุมการทํางานด๎วยระบบไมโครโปรแซส
เซอร ์

- แสดงผลการวัดและข๎อความตํางๆ บนจอ 
LCD ขนาดใหญํ 

- มีชุดน้ํายาบัฟเฟอร์มาตราฐาน 2 ชุดสําหรับ 
คาลิเบรท 

- สามารถคาลิเบรทได๎สูงสุด 3 จุด 
- สามารถใช๎อิเล็คโทรดแบบ BNC ได๎ทั้งแบบ

แก๎วและแบบพลาสติก 
- สามารถตั้งอุณหภูมิได๎ต้ังแตํ 0-50oC 
- ตัวเครื่องสามารถกันน้ําได๎มีระบบปิดเปิด

อัตโนมัติ  
- ใช๎แบตเตอรี่ขนาด 1.5 V จํานวน 4 ก๎อน 
- ได๎รับมาตราฐาน ISO 9001:2000 
- รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี หัววัด 6 เดือน 

15 เครื่องวัดคําความ
เป็นกรด-ดําง (pH 
meter) แบบตั้งโต๏ะ 

1 18,783.75 18,783.75 มาตรฐาน 
- สามารถวัดวําได๎ในชํวง 0.00-14.00 pH 
- คําความละเอียดเป็น 0.01 pH 
- คําความถูกต๎องเป็น  0.01 pH 

- สามารถวัดที่ชํวงอุณหภูมิ 0-100oC 
- มีชุดน้ํายาบัฟเฟอร์มาตราฐานสําหรับคาลิ

เบรท 
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ล าดับที ่ รายการ จ านวน/
หนว่ยนบั 

ราคา 
ต่อหนว่ย 
(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรอืขนาด/
ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/ 

เหตุผลความจ าเปน็ 

- สามารถคาลิเบรทได๎สูงสุด 3 จุด 
- สามรถบันทึกผลอัตโนมัติได๎ 
- ใช๎ไฟขนาด 9 V  
- ได๎รับมาตราฐาน และ รับประกันตัวเครื่อง 
คําชี้แจง 
เนื่องจากสาขาวิชาเคมีไมํมี เครื่องวัดความ
เป็นกรด-ดํางแบบพกพา (ปากกา) ในการทํา
ปฏิบัติการเคมีเบ้ืองต๎น สําหรับนักศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
เนื่องจากเครื่องวัดความเป็นกรด-ดํางชนิดตั้ง
โต๏ะของสาขาวิชาเคมีที่มีอยํูจํานวน 2 เครื่อง
เสื่อมสภาพเนื่องจากผํานการใช๎งานมาเป็น
ระยะเวลานาน เป็นผลทําให๎การอํานคําความ
เป็นกรด-ดํางมีความคลาดเคลื่อนเป็นอยําง
มาก 

16 dry bath-heating 1 เครื่อง 25,000 25,000 มาตราฐานฯ 
- สามารถควบคุมอุณหภูมิได๎ระหวําง +5 ถึง 

150 องศาเซลเซียส 
- ภายในตัวเครื่องทําจากสเตนเลสสตีล 
- สามารถตั้งเวลาได๎ถึง  99  ชั่วโมง 
- มีถาด (block) ขนาด 1.5 มิลลิลิตร จํานวน 

48  หลุม 
- มีประกันตัวเครื่องหายเกิดอุบัติเหตุ 

17 เครื่องพิมพ์เลเซอร ์ 1 เครื่อง 19,581 19,581 มาตราฐานฯ 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดํา  
- ความเร็วในการพิมพ์ดํา 33 แผํน/นาที (A4) 
- ความละเอียดการพิมพ์ 1200x1200 dpi 
- เวลาในการพิมพ์แผํนแรก 8 วินาที/แผํน 
- หนํวยความจํา 64 MB (สูงสุด 320 MB) 
- ใช๎ตลับหมึก CE 505A/CE505X 
- RMPV 750-3,000 แผํน/เดือน 
- รองรับปริมาณการพิมพ์ตํอเดือน 50,000 

แผํน 

18 Fuel Cell 

Demonstration 
System 
 
 
 
 
 

1 ชุด 27,000 27,000 มาตรฐานฯ 

Model showing the function of a 
hydrogen solar cell consistin of:  
- Solar module 
- PEM electrolyser 
- Hydrogen and oxygen accumulators 
- PEM fuel cell 
- Fan 

19 ชุด Pendulum 1 ชุด 48,000 48,000 มาตรฐานฯ 
 ประกอบด๎วย 
- Rod Pendulum with angle Sensor (230 

V, 50/60Hz) 
Additionally recommended 

-   U11300-230 3B NETlog (230 V, 
50/60Hz) 

20 ชุด Air Track 1 ชุด 85,600 85,600 มาตรฐานฯ 
1. Air Track, 1.6 m 
2. Coupled Harmonic Oscillator 

  3. Air Flow Generator (230 V, 50/60Hz) 

21 ชุดประกอบการ
ทดลอง Air Track 

1 ชุด 34,400 34,400 มาตรฐานฯ 
- Glider 450 g (blue) 
- Air Cushion Deflector 
- Set of 20 Bumper Springs 
- Set of 20 soft Bumper Springs 
- Set of 4 Velocity flags 
- Set of Magnets 
- Inelastic-Collision Accessories 
- Set of 4 Riser Blocks 
- Conical Reflector 
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ล าดับที ่ รายการ จ านวน/
หนว่ยนบั 

ราคา 
ต่อหนว่ย 
(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรอืขนาด/
ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/ 

เหตุผลความจ าเปน็ 

22 ชุด Moment 1 ชุด 58,000 58,000 มาตรฐานฯ 
- Rotating System on Air Bed (230 V, 

50/60Hz) 
- Supplementary kit for Rotating system 

on Air Bed 

23 Laser Reflection 
Sensor 

1 ชุด 20,000 20,000 มาตรฐานฯ 
- Laser Reflection Sensor 

24 Digital counter 
(230 V, 50/60 Hz 

1 ชุด 21,400 21,400 มาตรฐานฯ 
- Digital counter (230 V, 50/60Hz) 
 

25 Digital counter 
(115 V, 50/60 Hz 

1 ชุด 30,300 30,300 มาตรฐานฯ 
- Digital counter (115 V, 50/60Hz) 
 

26 โปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง 52,430 52,430 มาตรฐานฯ 
- ความสวําง ZANSI Lumens)2500 

1024x768(XGA) 
- คํา Contrast เทํากับ 3700 

- ขนาดภาพ(นิ้ว) 23-300 
- ขนาดเคร่ือง (มม.) 
- H/W/D:80x268x192 
- น้ําหนัก 2.2 kg 
- การรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี 
- หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1000 ชม. 

27 เครื่องฉายภาพ 
Visualizer 

2 ชุด 28,248 56,496 มาตรฐานฯ 
รายละเอียด: รายละเอียดคุณลักษณะเครื่อง
ฉายภาพ 3 มิติคุรณภาพสูง 
ย่ีห๎อ VERTEX รุํน D-430X 
- เป็นเครื่องฉายภาพสามมิติสามารถฉายภาพ
จากวัตถุ 3 มิติ กระดาษแผํนใส และฟิล์ม
สไลด์ได๎ 
- อุปกรณ์สร๎างสัญญาณภาพประเภท CCD 
1/3” Progressive scan 
3. ระบบสัญญาณวีดีโอ PAL/NTSC 
4. มีขนาดเลนส์ F1.4 – 2.8, f = 3.9 mm.– 

85.8 mm. 
5. สามารถซูมขยายภาพได๎ 242 เทํา (22x 
Optical + 11x Digital) 
6. ความละเอียด 800,000 Pixels 
7. ความละเอียดภาพในแนวนอนไมํน๎อยวํา 
500 TV Lines 
8. หัวกล๎องสามารถหมุนได๎ 360 องศาทั้งใน
แนวราบและแนวดิ่ง 
9. มีระบบการแบํงภาพที่สามารถแบํงภาพได๎
ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน 
10. มีระบบการบันทึกภาพ 
11. อัตราสํวนสัญญาณภาพ Min 52 dB  
12. มีระบบการเปิดหน๎ากล๎องแบบอัตโนมัติ 
13. มีระบบปรับโฟกัสของภาพ, ระบบการปรับ
แสง ได๎ทั้งแบบอัตโนมัติ และปรับด๎วยมือ 
14. สามารถแปลงภาพสีเป็นขาวดําพร๎อมทั้ง
ทําภาพเป็น NEGATIVE MODE ได๎ 

15. มีชํองรับสัญญาณ ดังนี้ 
-RGB Input x 2 
-Video Input x 2 
- S-Video Input x 2 
-Audio Stereo Input x 2 
16. มีชํองจํายสัญญาณ ดังนี้ 
- RGB Output x 2  
- Video Output x 2 
- S-Video Output x 2 
- Audio Stereo Output x 2  
17. มีชํองเชื่อมตํอสัญญาณชนิด USB 
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ล าดับที ่ รายการ จ านวน/
หนว่ยนบั 

ราคา 
ต่อหนว่ย 
(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรอืขนาด/
ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/ 

เหตุผลความจ าเปน็ 

18. .ใช๎กระแสไฟฟูา AC 220 Volts 50 Hz 
19. มี Remote Control สําหรับการควบคุม
ระยะไกล 
20. มีปุุม Reset บนหน๎าแปูนที่ตัวเคร่ือง 

28 เครื่อง Notebook 1 เครื่อง 20,000 20,000 รายละเอียด 
- ความเร็วหนํวยประมวลผล  Intel ความเร็ว

ไมํน๎อยกวํา 2.0 GHz 
- Ram ไมํน๎อยกวํา 2 GB 
- หนํวยความจุไมํน๎อยกวํา 250 GB 
- Support  Wireless และ Bluetooth 
 

 รวม   1,342,569.75  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิตที่ 3 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

1. งานจัดการศึกษา 

1020000 คณะครุศาสตร์  

1123231001 งานพฒันาการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร๎าง
การแขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยํู 
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ 

3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 734,300 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์  : ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง 

  

หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับปรัชญา และบรรลุวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร รวมทั้งเป็นการจัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต๎องควรเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ โดย
การจัด  กิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลายและสอดคล๎องกับธรรมชาติของผู๎เรียน โดยในกระบวนการ
จัดการเรียนรู๎นั้นผู๎สอนควรมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกและเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง ซึ่งจะต๎องใช๎วัสดุเพื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู๎ดังกลําว 

ในปีการศึกษา 2553-2554 คณะครุศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 7 

สาขาวิชา มีนักศึกษาชั้นปีท่ี 1-5 จํานวน 360 คน นักศึกษาชั้นปีท่ี 2-5 จํานวน 993 คน รวมนักศึกษาในปีการศึกษา 
2554 จํานวน 1,353 คน ซึ่งจะต๎องเรียนรายวิชาตํางๆ ตามแผนการเรียนของแตํละสาขาวิชา ท้ังในภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ โดยแตํละสาขาวิชามีรายวิชาท่ีเป็นวิชาภาคปฏิบัติ ประมาณ 20 หนํวยกิต  

ดังนั้นจึงจําเป็นต๎องมีการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช๎ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในรายวิชาตํางๆ ตามหลักสูตร
อยํางครบถ๎วนและเพียงพอ และจัดซื้อโปรแกรมสําหรับอํานจอภาพเพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนให๎กับ

นักศึกษาท่ีมีความบกพรํองทางสายตา เพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติและเกิดการเรียนรู๎ตามจุดประสงค์ของหลักสูตร
ตํอไป 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให๎นักศึกษามีวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาภาคปฏิบัติได๎ครบถ๎วนตามหลักสูตร 
2. เพื่อให๎คณาจารย์ได๎พัฒนาการเรียนการสอนโดยจัดหาวัสดุและจัดเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติ ได๎

อยํางมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อจัดซื้อโปรแกรมสําหรับอํานจอภาพเพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน 

เป้าหมาย   

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 นักศึกษามีวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาภาคปฏิบัติ 1,353 คน 

1.2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

1.3 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ 7 สาขาวิชา 

1.4 โปรแกรมอํานจอภาพ JAWS (แปลงอักษรเบลล์) 1 โปรแกรม 
1.5 โปรแกรมอํานหน๎าจอภาษาญี่ปุุน (PC Talker) 1 โปรแกรม 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได๎รับการฝึกปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง 

2.2 วัสดุฝึกปฏิบัติเพียงพอกับรายวิชาและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแตํละสาขาวิชา 
2.3 มคีรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎กับนักศึกษามีประสิทธิภาพ 
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2.4 นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

2.5 โปรแกรมอํานจอภาพ JAWS และโปรแกรมอํานหน๎าจอภาษาญี่ปุุน สามารถชํวยแปลภาษาหรือ

อํานวยความสะดวกให๎กับนักศึกษา อาจารย์ผ๎ูสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได๎ศึกษาเรียนรู๎ตามแผนการศึกษาในทุกโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชาและทุกคน 

3.2 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

3.3 มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎กับนักศึกษาภายในปี 2554 
3.4 มีโปรแกรมอํานจอภาพ JAWS และโปรแกรมอํานหน๎าจอภาษาญี่ปุุนภายในปี 2554 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 ดําเนินการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุฝึกปฏิบัติสําหรับนักศึกษา               

2 ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             

3 จัดการเรียนรู๎และการฝึกปฏิบัติ                  

4 จัดซื้อโปรแกรมอํานจอภาพ JAWS (แปลงอักษรเบลล์)             

5 จัดซ้ือโปรแกรมอํานหน๎าจอภาษาญี่ปุุน (PC Talker)             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ดําเนินการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุฝึกปฏิบัติ
สําหรับนักศึกษา   

7 สาขา     
วิชา 

 7 สาขาวิชา  

2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 1    

3 จัดการเรียนรู๎และการฝึกปฏิบัติ      7 สาขา     
วิชา 

 7 สาขาวิชา  

4 จัดซื้อโปรแกรมอํานจอภาพ JAWS 
(แปลงอักษรเบลล์) 

1 โปรแกรม 1 
   

5 จัดซื้อโปรแกรมอํานหน๎าจอภาษาญ่ีปุุน 
(PC Talker) 

1 โปรแกรม 1 
   

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ดําเนินการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุฝึกปฏิบัติสําหรับ
นักศึกษา   

659,300 109,300 240,000 240,000 70,000 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 25,000 25,000    

3 จัดการเรียนรู๎และการฝึกปฏิบัติ      -     

4 จัดซื้อโปรแกรมอํานจอภาพ JAWS (แปลง
อักษรเบลล์) 

35,000 35,000 
   

5 จัดซื้อโปรแกรมอํานหน๎าจอภาษาญ่ีปุุน 
(PC Talker) 

15,000 15,000 
   

 รวมทั้งสิ้น 734,300 184,300 240,000 240,000 70,000 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนฝึก
ภาคปฏิบัติ 

      734,300  

 งบด าเนินงาน         

1.1 ค่าวัสด ุ         

  -คําวัสดุ เชํน กระดาษA4, ปากกา
ไวบอร์ด,CD-R/หมึกเครื่องพริ้นเตอร์/
คําถํายเอกสาร/ 

      659,300  

 งบลงทุน         

1.2 ค่าครุภัณฑ์         

 -คอมพิวเตอร ์ 1 เครื่อง   25,000 บาท 25,000  

 -โปรแกรมสําหรับแปลงเอกสาร 
เป็นอักษรเบลล์ 

1 โปรแกรม    35000 บาท  35,000  

 -โปรแกรม PC Talker  
เสียงภาษาญ่ีปุุน 

1 โปรแกรม   15000 บาท 15,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       734,300  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษามีวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาภาคปฏิบัติทุกรายวิชา 
2. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา 

3. มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ทุกโปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 

4. มีโปรแกรมสําหรับแปลงเอกสารเป็นอักษรเบลล์ 1 โปรแกรม 
5. มีโปรแกรม PC Talker เสียงภาษาญี่ปุุน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีได๎ศึกษาในรายวิชาภาคปฏิบัติ ร๎อยละ 80 

1.2 จํานวนนักศึกษาท่ีพึงพอใจตํอการจัดการเรียนการสอน  ร๎อยละ 80 
1.3 จํานวนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

1.4 โปรแกรมสําหรับนักศึกษาพิการ จํานวน 2 โปรแกรม 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหมํ คงอยํู และสําเร็จการศึกษา 

3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนครุภัณฑ์ 
3.3 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียน

การสอน 

3.4 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน 
3.5 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

3.6 แบบรายงานข๎อมูลโปรแกรมสําหรับแปลงเอกสารฯ โปรแกรม PC Talker เสียงภาษาญี่ปุุน 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554 

 นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553-2555  

 นโยบายท่ี 1. สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสํูความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

  กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให๎สามารถทํางานได๎หลากหลาย 
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 นโยบายท่ี 4. รํวมมือและสํงเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครู ผ๎ูบริหารและบุคลากร

ทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความ 

  กลยุทธ์ท่ี 1 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาต๎องการของสังคม 
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานที่ 5 ด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบํงชี้ท่ี 5.2 ระดับความสําเร็จของผ๎ูบริหารในการบริหารและจัดการให๎บรรลุเปูาหมายตามแผน 

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบํงชี้ท่ี 5.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันให๎บรรลุเปูาหมายตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554   
มิติท่ี 2 ด๎านคุณภาพ 

ตัวบํงชี้ท่ี  6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจตํอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา (สกอ.) 
องค์ประกอบท่ี  2  การเรียนการสอน 
ตัวบํงชี้ท่ี  2.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ตัวบํงชี้ท่ี  2.2  มีกระบวนการเรียนรู๎ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
       ดําเนินการได๎ทันที 
 
 

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
 

ลําดับที่ รายการ จํานวน/หนํวย
นับ 

ราคาตํอ
หนํวย (บาท) 

รวมเงิน(บาท) มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/
ลักษณะของโครงสร๎างและคําชี้แจง/เหตุผล

ความจําเป็น 

1 คอมพิวเตอร ์ 1 เครื่อง 25,000 25,000 คุณลักษณะ 
HP Business Desktop PC Pro 3130MT 
LE1851w 18.5” WLCD Monitor 
Intel Core i3-540 Processor 
3.06 GHz 4M total cache 2 cores/4 
threads Intel H57 Express Chipset 
2GB PC3-10600 Memory(1x2GB), up to 
16 GB 500GB 7200RPM SATA-3G 1st Hard 
Drive HP 22-in-1 3.5 JB Media Card 

Reader SATA SuperMulti LightScribe DVD 
Writer Drive, Intel Graphics Media 
Accelerator X4500HD Realtek ALC888S 
High Definition audio codec Realtek 
811DL Gigabit Ethernet Controller Front 
I/O:two(2) USB 2.0 ports, microphone, 
headphone Rear I/O : Six(6) USB, one(1) 
VGA, one(1) DVI, one(1) RJ-45 Ethernet, 
one(1) SPDIF Digital Out, one(1) 1394, 
one(1) audio in, one(1) audio out, one 
(1) microphone, one (1) surround side, 
one(1) surround rear, one(1) surround 
center/sub Three(3) PCie x1 slots,One(1) 
PCiex16 siot HP USB Standard JB 
Keyboard HP USB Optical BLK Mouse 
Stardard 1-year parts, 1-year labor, 1-
year on site warranty services Madrone 

MT 250 watt Power Supply 
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ลําดับที่ รายการ จํานวน/หนํวย
นับ 

ราคาตํอ
หนํวย (บาท) 

รวมเงิน(บาท) มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/
ลักษณะของโครงสร๎างและคําชี้แจง/เหตุผล

ความจําเป็น 

      2 โปรแกรม JAWS  1 35,000 35,000 มาตราฐานฯ 

 (โปรแกรมอําน
จอภาพ) 

   -  เป็นโปรแกรมท่ีสามารถทําให๎ผ๎ูใช๎
เข๎าถึงข๎อมูลและอํานข๎อมูลจากหน๎า

จอคอมพิวเตอร์ โดยใช๎ระบบสังเคราะห์

เสียงผําน Sound card 
     -  สามารถใช๎กับระบบปฏิบัติการ Windows 

Xp Professional, Windows vista และ 
Windows 7 ได๎ 

     -  เป็นโปรแกรมท่ีมีคําส่ังเพื่ออํานวยความ

สะดวกในการใช๎งานกับโปรแกรมตํางๆ ได๎
งํายขึ้น เชํน การแก๎ไขเอกสาร และการ

เข๎าถึงข๎อมูลผํานหน๎าเว็บเพจ 
     -  สามารถออกเสียงตัวอักษรในขณะท่ี

พิมพ์ผํานแปูนพิมพ์  และเมื่อมีข๎อมูล

ปรากฏบนหน๎าจอ 
     -  สามารถออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษและ

ภาษาอ่ืนๆ ในทวีปยุโรป 
     -  สามารถทํางานรํวมกับระบบสังเคราะห์

เสียงภาษาไทย ตาทิพย์ เพื่อออกเสียง
ภาษาไทยได๎ 

     -  สามารถใช๎งานกับเครื่องแสดงผลอักษร

เบรลล์ (Braille display) เพื่อแสดงผล
อักษรเบรลล์เพื่อใช๎รํวม หรือแทนการใช๎

ระบบสังเคราะห์เสียง 

     -มตีารางอักษรเบรลล์ภาษาไทยระบบ 8 
จุด เพื่อทํางานควบคูํระหวํางโปรแกรม

อํานหน๎าจอกับเครื่องแสดงผลเบรลล์ 

3 โปรแกรมอําน

หน๎าจอภาพ 

1 15,000 15,000 -  สามารถใช๎กับ Windows สําหรับ

ภาษาญี่ปุุน 

 ภาษาญี่ปุุน    -  สามารถรับไฟล์ท่ีพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุุน 
     -  สามารถแปลเป็นอักษรเบรลล์ญี่ปุุนและ

สํงไปยังเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ได๎ 
     -  สามารถใช๎กับ Windows สําหรับ

ภาษาญี่ปุุน 

 รวม   75,000  
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1123231002  โครงการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร๎าง
การแขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยํู 
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 40,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์  : ดร.ชมพูนุท   สุขหวาน             
  

หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู๎เพื่อการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะต๎องมี

กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอยํางจริงจัง เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎มีประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงาน

สอดคล๎องกับมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีองค์กรวิชาชีพครูกําหนด โดยในกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อการ
เรียนรู๎นั้นควรมุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนได๎ฝึกและเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง ซึ่งจะต๎องใช๎วัสดุและคําตอบแทนใช๎สอยเพื่อ

ประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดังกลําว 
ในปีการศึกษา 2553-2554 คณะครุศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รวม 7 

สาขาวิชา ซึ่งจะต๎องมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูปแบบและขั้นเตรียมฝึกสําหรับ

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 และชั้นปีท่ี 5 โดยรวมประมาณ 200 คน    
ดังนั้นจึงจําเป็นต๎องมีการจัดซื้อวัสดุและคําตอบแทนใช๎สอยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให๎

นักศึกษาเกิดการเรียนรู๎ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรตํอไป 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให๎นักศึกษามีวัสดุและคําตอบแทนใช๎สอยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได๎ครบถ๎วนตามหลักสูตร 

2. เพื่อให๎คณาจารย์สามารถจัดหาวัสดุและจัดกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให๎นักศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย   
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4,5 กํอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 140 คน 

1.2 ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4,5 หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 140 คน 

1.3 จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 คร้ัง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4,5 สามารถนําความรู๎ ทักษะ ไปใช๎ในการฝึกปฏิบัติปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามศักยภาพ 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให๎กับนักศึกษาโดยจัดปฐมนิเทศกํอนและหลังฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูตามหลักสูตรให๎เสร็จส้ินภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดปฐมนิเทศกํอนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             

2 ดําเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุปฐมนิเทศกํอนและหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

            

3 จัดซื้อวัสดุในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             

4 กํากับ ติดตาม และประเมินผล             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดปฐมนิเทศกํอนและหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

2 คร้ัง 1  1  

2 ดําเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุปฐมนิเทศ
กํอนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2 คร้ัง  1 1  

3 จัดซือ้วัสดุในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 คร้ัง  1 1  

4 กํากับ ติดตาม และประเมินผล 1 คร้ัง    1 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดปฐมนิเทศกํอนและหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

18,000 9,000  9,000  

2 จัดซื้อวัสดุในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 22,000  11,000 11,000  

3 กํากับ ติดตาม และประเมินผล -     

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 9,000 11,000 20,000  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 จัดปฐมนิเทศ ก่อนและหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

      18,000  

 งบด าเนินงาน         

1.1 ค่าตอบแทน         

 - คําตอบแทนวิทยากร   24 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  

1.2 ค่าวัสด ุ         

 - คําวัสดุ ได๎แกํ คําถํายเอกสาร        3,600  

2 จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์-
วิชาชีพ 

      22,000  

 งบด าเนินงาน         

2.1 ค่าวัสด ุ         

 - คําวัสดุ ได๎แกํ คําแฟูมใสํเอกสาร/
คําถํายเอกสาร  ฯลฯ        

      22,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       40,000  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 นักศึกษา ชั้นปีท่ี 4,5 มีความรู๎ ทักษะ เจตคติท่ีดีตํอวิชาชีพครุ และแนวทางการปฏิบัติตน การปฏิบัติงานใน

การออกฝึกประสบณ์วิชาชีพครู  
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การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1 นักศกึษาชั้นปีท่ี 4,5 เข๎ารับการปฐมนิเทศกํอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได๎รับความรับความรู๎ 

ทักษะ ทัศนคติท่ีดีตํอวิชาชีพครู ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
1.2 นักศึกษาชั้นปีท่ี 4,5 เข๎ารับการปฐมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได๎รับความรับความรู๎ 

ทักษะ ทัศนคติท่ีดีตํอวิชาชีพครู ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนนักศึกษาท่ีรับการปฐมนิเทศกํอนและหลังฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 

3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554 

 นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553-2555  
 นโยบายท่ี 1. สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และยกระดับสํูความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

  กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให๎สามารถทํางานได๎หลากหลาย 
  นโยบายท่ี 3. สนับสนุน รํวมมือและขยายการให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง

เป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม 
  กลยุทธ์ท่ี 2. สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการบริการวิชาการกับท๎องถิ่น และองค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น 
  กลยุทธ์ท่ี 3. ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง 

2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 
  ตัวบํงชี้ท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชนท๎องถิ่นและ

สังคม 
 ตัวบํงชี้ท่ี 3.3 ระดับความสําเร็จของการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

มาตรฐานที่ 5 ด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
 ตัวบํงชี้ท่ี 5.2 ระดับความสําเร็จของผ๎ูบริหารในการบริหารและจัดการให๎บรรลุเปูาหมายตามแผนกล

ยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา 

 ตัวบํงชี้ท่ี 5.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันให๎บรรลุเปูาหมายตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554   
มิติท่ี 1 ด๎านประสิทธิผล 

 ตัวบํงชี้ท่ี  3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ตัวบํงชี้ท่ี  3.2 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพ 
มิติท่ี 2 ด๎านคุณภาพ 

 ตัวบํงชี้ท่ี  6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจตํอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา (สกอ.) 
องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

  ตัวบํงชี้ท่ี  3.2  มีการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถ๎วนและสอดคล๎องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี

พึงประสงค์  
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกํสังคม   
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  ตัวบํงชี้ท่ี 5.2 ร๎อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีสํวนรํวมในการให๎บริการทางวิชาการแกํสังคมเป็นที่

ปรึกษา เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตํออาจารย์ประจํา 

  ตัวบํงชี้ท่ี 5.3 ร๎อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ต๎องการพัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตํออาจารย์ประจํา 

 ตัวบํงชี้ท่ี 5.4 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการ 
3. ความพร๎อมของโครงการ  

       ดําเนินการได๎ทันที 

 

1123231003  โครงการปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการจัดการเตรียมด าเนินงานพัฒนา 

   การศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยํู 

2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 206,400 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์  : ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง 

  

หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษา เพื่อการผลิตและพัฒนาครูตามภารกิจ รวมท้ังการบริหารและการจัดการของคณะ       ครุ
ศาสตร์ให๎บรรลุจุดประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพนั้น จําเป็นต๎องใช๎วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค รวมท้ังคํา

ใช๎สอยตํางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ท้ังในด๎าน
งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข๎องกับการจัดการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู 

ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553-2554 คณะครุศาสตร์มีพันธกิจสําคัญ ได๎แกํ 1) ผลิตและ  สํงเสริมวิทย

ฐานะครู ผ๎ูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา 2) ให๎การศึกษาและทําการสอนวิชาชีพครู ผ๎ูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา 3) สํงเสริมวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา 4) วิจัยทางการศึกษา 5) ให๎บริการทางวิชาการด๎าน

การศึกษาแกํสังคม 6) ปรับปรุง ถํายทอด และพัฒนานัวตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ 7) ทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา 

ดังนั้นจึงจําเป็นต๎องจัดการศึกษาให๎เป็นไปตามภารกิจ ได๎แกํ การจัดซื้อวัสดุ ทําการซํอมแซมอุปกรณ์

ครุภัณฑ์ และจํายคําสาธารณูปโภค คําใช๎สอย  รวมท้ังคําใช๎จํายด๎านการบริหารจัดการตํางๆ เพื่อสนับสนุนงาน
วิชาการและบริการทางการศึกษาตามพันธกิจดังกลําวให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตํอไป 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการทางการศึกษาให๎กับนักศึกษา จํานวน 7 

สาขาวิชา  
2. เพื่อซํอมแซมครุภัณฑ์ และจํายคําสาธารณูปโภค รวมท้ังใช๎จํายด๎านบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์  

เป้าหมาย   

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 มีวัสดุ และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานพัฒนาการศึกษา 7 สาขาวิชา 

1.2 มีการซํอมแซมครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาการศึกษา 3 รายการ 

1.3 พัฒนาห๎องปฏิบัติการสอน  6 สาขา 

1.4 มีสาธารณูปโภคคําโทรศัพท์และโทรสารในการติดตํอประสานงานและการบริหาร
และจัดการศึกษา 

12 เดือน 

1.5 มีสาธารณูปโภคคําแสตมป์ไปรษณีย์ในการจัดสํงเอกสาร 1,000 ดวง 

1.6 มีหนังสือพิมพ์หรือวารสารให๎บริการคณาจารย์และนักศึกษาในคณะ 365 ฉบับ 

1.7 มีความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตํางประเทศ 1 รายการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 นักศึกษามีวัสดุ และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานของคณะอยํางตํอเนื่องตลอดปี  
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2.2 คณะครุศาสตร์มีครุภัณฑ์ท่ีพร๎อมในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนนักศึกษาได๎อยํางตํอเนื่อง

ตลอดปี 

2.3 คณะครุศาสตร์มีสาธารณูปโภคคําโทรศัพท์และโทรสารในการติดตํอประสานงานและการบริหาร
และจัดการศึกษาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยอยํางตํอเนื่องตลอดปี 

2.4 มีสาธารณูปโภคคําแสตมป์ไปรษณีย์ในการจัดสํงเอกสารท่ีเก่ียวข๎องกับการจัดการศึกษาของ
คณะตลอดปี 

2.5 มีหนังสือพิมพ์หรือวารสารบริการให๎กับคณาจารย์และนักศึกษาอยํางตํอเนื่องตลอดปี 

2.6 มีความรํวมมือตามโครงการรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยท้ังในและตํางประเทศอยํางตํอเนื่อง 
 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 คณาจารย์คณะครุศาสตร์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์มีวัสดุอุปกรณ์ใช๎ในการดําเนินงานพัฒนา

การศึกษาตามเวลาท่ีกําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 สํารวจตรวจสอบรายการวัสดุอุปกรณ์ฯ ที่ใช๎ในการสนับสนุน
การเรียนการสอน 

            

2 จัดซื้อ/จัดหา/ดําเนินการ             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 สํารวจตรวจสอบรายการวัสดุอุปกรณ์ฯ 
ที่ใช๎ในการสนับสนุนการเรียนการสอน 

4  คร้ัง 1 1 1 1 

2 จัดซื้อ/จัดหา/ดําเนินการ 4 คร้ัง 1 1 1 1 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 สํารวจตรวจสอบรายการวัสดุอุปกรณ์ฯ ที่ใช๎ใน
การสนับสนุนการเรียนการสอน 

-     

2 จัดหาวัสดุ และซํอมแซมครุภัณฑ ์ 138,150 18,150 45,000 40,000 35,000 

3 แลกเปลี่ยนด๎านการศึกษาระหวํางมหาวิทยาลัย 25,000 25,000    

4 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ 43,250 16,550 13,100 6,550 6,550 

 รวมทั้งสิ้น 206,400 59,700 58,100 47,050 41,550 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 จัดหาวัสดุ และซ่อมแซมครุภัณฑ์       138,150  

 งบด าเนินงาน         

1.1 ค่าใช้สอย       80,000  

 - คําซํอมแซมครุภัณฑ์/พัฒนา
ห๎องปฏิบัติการ 

3 รายการ     80,000  

1.2 ค่าวัสด ุ       44,150  

 - คําวัสดุ เชํน ไวท์บอร์ด  แปรงลบ
กระดาน ฯลฯ 

25 รายการ          27,500  

 - คําถํายเอกสาร     .40 บาท 13,000  

 - คําหนังสือพิมพ์  365 ฉบับ           3,650  

1.3 ค่าสาธารณูปโภค       14,000  

 - คําโทรศัพท์และโทรสาร  12 เดือน           12,000  

 - คําแสตมป์              2,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

2 แลกเปล่ียนด้านการศึกษา 
ระหว่างมหาวิทยาลัย 

      25,000  

 งบด าเนินงาน         

2.1 ค่าใช้สอย         

 -คําเดินทาง/เบี้ยเลี้ยง/ที่พักในการ
รํวมโครงการแลกเปลี่ยนระหวําง
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศ 

1 รายการ     25,000  

3 ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะครุศาสตร์ 

      43,250  

 งบด าเนินงาน         

3.1 ค่าตอบแทน          

 -คําตอบแทนกรรมการประจําคณะ 3 คนๆละ 5 คร้ังๆละ 1000 บาท 15,000  

 -คําตอบแทนยานพาหนะ 3 คนๆละ 5 คร้ังๆละ 1000 บาท 15,000  

3.2 ค่าใช้สอย         

 -คําบํารุงสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ 1 คร้ัง     10,000  

 -คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 13 คนละๆ 10 มื้อๆละ 25 บาท 3,250  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       206,400  

 

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักศกึษาและคณาจารย์มีวัสดุอุปกรณ์ใช๎ในการพัฒนานักศึกษาอยํางเพียงพอ 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจตํอการพัฒนาการศึกษาของคณะครุศาสตร์ 

3. มีกิจกรรมท่ีสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีได๎รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

1.2 จํานวนนักศึกษาท่ีพึงพอใจตํอการจัดการศึกษา ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

1.3 จํานวนกิจกรรมท่ีพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหมํ คงอยํู และสําเร็จการศึกษา 

3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียน
การสอน 

3.3 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน 
3.4 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554 

 นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553-2555  
 นโยบายท่ี 1. สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และยกระดับสํูความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนาความเป็น

เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

  กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให๎สามารถทํางานได๎หลากหลาย 
  กลยุทธ์ท่ี 9 เสริมสร๎างสุขภาวะท้ัง 4 ด๎าน กาย จิต สังคม และปัญญา 

2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 มาตรฐานท่ี 1 ด๎านคุณภาพบัณฑิต 
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 ตัวบํงชี้ท่ี 1.1 ร๎อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีท๎ดงานทําหรรอประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

  ตัวบํงชี้ท่ี 1.3 ร๎อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหํงชาติ 

มาตรฐานที่ 5 ด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ตัวบํงชี้ท่ี 5.2 ระดับความสําเร็จของผ๎ูบริหารในการบริหารและจัดการให๎บรรลุเปูาหมายตามแผน 

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา 
ตัวบํงชี้ท่ี 5.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันให๎บรรลุเปูาหมายตามอัตลักษณ์ของ

สถาบันอุดมศึกษา 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554   
มิติท่ี 2 ด๎านคุณภาพ 

ตัวบํงชี้ท่ี  6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจตํอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา (สกอ.) 
2.6 ฃองค์ประกอบท่ี  2  การเรียนการสอน 

ตัวบํงชี้ท่ี  2.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ตัวบํงชี้ท่ี  2.2  มีกระบวนการเรียนรู๎ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ 
องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ตัวบํงชี้ท่ี  3.2  มีการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถ๎วนและสอดคล๎องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์  

3. ความพร๎อมของโครงการ  

      ดําเนินการได๎ทันที 
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1123231004 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให๎มีความรู๎ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานการให๎บริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผ๎ูที่ไมํมีวุฒิทางการศึกษาที่เข๎ารับการพัฒนา 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม 
3. จํานวนผ๎ูเข๎ารับบริการ 
4. ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผ๎ูที่ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน,งบรายจํายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 222,500 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์: : ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง 

  

หลักการและเหตุผล 
การท่ีคณะครุศาสตร์จะสามารถปฏิบัติภารกิจจนบรรลุวัตถุประสงค์ด๎านตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพนั้น 

บุคลากรทุกฝุายในคณะครุศาสตร์ จะต๎องมีความรู๎ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบเป็น

อยํางดีและจะต๎องมีการพัฒนาตนเองอยูํตลอดเวลา 
การพัฒนาบุคลากรไมํเพียงแตํจะชํวยเพิ่มพูนความรู๎ วิสัยทัศน์ ทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

ให๎แกํบุคลากรเทํานั้น หากแตํยังชํวยพัฒนาเจตคติตํอวิชาชีพตลอดจนขวัญและกําลังใจตํอบุคลากรด๎วย ซึ่งในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยนอกจากจะต๎องพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติการสอนท้ังในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และระดับปริญญาตรีให๎มีความแข็งแกรํงทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให๎ก๎าวทันความก๎าวหน๎าในวิทยาการแขนงตํางๆ ท่ี
เก่ียวข๎องกับหน๎าท่ีความรับผิดชอบเพื่อให๎รองรับการพัฒนาภารกิจทุกด๎านของมหาวิทยาลัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์   

เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบได๎เป็นอยํางดี 
รวมท้ังมีความรอบรู๎และประสบการณ์ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคมวิชาการ เพื่อรับรองพัฒนางานทุกด๎านของ

มหาวิทยาลัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย   

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 มีบุคลากรคณะครุศาสตร์เข๎ารํวมการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ด๎าน
การวิจัย,ด๎านการจัดการเรียนการสอน,ด๎านการประกันคุณภาพ,ด๎านการพัฒนา
หลักสูตร 

89 คน 

1.2 มีบุคลากรคณะครุศาสตร์เข๎ารํวมการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน อยําง 
น๎อยคนละ 

1 คร้ัง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 บุคลากรคณะครุศาสตร์ได๎เข๎ารํวมการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ด๎านการวิจัย,ด๎านการ

จัดการเรียนการสอน,ด๎านการประกันคุณภาพ,ด๎านการพัฒนาหลักสูตร  
2.2 บุคลากรคณะครุศาสตร์ท่ีเข๎ารับการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ด๎านการวิจัย,ด๎านการ

จัดการเรียนการสอน,ด๎านการประกันคุณภาพ,ด๎านการพัฒนาหลักสูตร มีความพึงพอใจในการประชุม อบรม สัมมนา
และศึกษาดูงาน  

3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 บุคลากรคณะครุศาสตร์ได๎เข๎ารํวมการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานตามเวลาท่ีกําหนด     

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์             

 - ด๎านการวิจัย,ด๎านการจัดการเรียนการสอน,ด๎านการประกัน
คุณภาพ,ด๎านการพัฒนาหลักสูตร ฯลฯ 
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แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 89 คน 30 20 30 9 
 - ด๎านการวิจัย,ด๎านการจัดการเรียนการ

สอน,ด๎านการประกันคุณภาพ,ด๎านการ
พัฒนาหลักสูตร ฯลฯ 

      

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
- ด๎านการวิจัย,ด๎านการจัดการเรียนการสอน, 
ด๎านการประกันคุณภาพ,ด๎านการพัฒนา
หลักสูตร ฯลฯ 

222,500 55,000 67,500 75,000 25,000 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์       222,500  

 งบด าเนินงาน         

1.1 ค่าใช้สอย         

 -คําเบ้ียเลี้ยง/คําพาหนะ/คําที่พัก/ 
คําลงทะเบียน ฯลฯ/คําเชําพาหนะ/
ฯลฯ 

89 คนๆละ     204,700  

1.2 ค่าวัสด ุ         

 -วัสดนุ้ํามัน/คําของที่ระลึก       17,800  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       222,500  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรคณะครุศาสตร์ได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจ ด๎านการวิจัย,ด๎านการจัดการเรียนการสอน,ด๎านการ

ประกันคุณภาพและด๎านการพัฒนาหลักสูตร มากขึ้น 

2. บุคลากรคณะครุศาสตร์สามารถนําความรู๎ทางวิชาการไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวัน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1 จํานวนบุคลากรท่ีเข๎ารับการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน  
1.2 จํานวนบุคลากรมีความพร๎อมและความสะดวกในการไปประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน โดย

มีคําเบ้ียเลียง คําท่ีพัก คําลงทะเบียนฯลฯ เพื่อใช๎ในการไปประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1 บรรลุตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลบุคลากรมีความพร๎อมและความสะดวกในไปประชุม อบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงาน โดยมีคําเบ้ียเลียง คําท่ีพัก คําลงทะเบียนฯลฯ เพื่อใช๎ในการไปประชุม อบรม สัมมนาและ

ศึกษาดูงาน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554 

 นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553-2555  
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 นโยบายท่ี 4. รํวมมือและสํงเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครู ผ๎ูบริหารและบุคลากร

ทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความ 

  กลยุทธ์ท่ี 1 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาต๎องการของสังคม 
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานที่ 5 ด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ตัวบํงชี้ท่ี 5.2 ระดับความสําเร็จของผ๎ูบริหารในการบริหารและจัดการให๎บรรลุเปูาหมายตามแผน 

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบํงชี้ท่ี 5.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันให๎บรรลุเปูาหมายตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554   
มิติท่ี 1 ด๎านประสิทธิผล 

ตัวบํงชี้ท่ี  3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา (สกอ.) 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
ตัวบํงชี้ท่ี 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให๎อาจารย์ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  
ตัวบํงชี้ท่ี 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว๎ให๎

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
       ดําเนินการได๎ทันที 
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1123231005  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยํู 
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 190,800 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์  : ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง 

  

หลักการและเหตุผล 
คณะครุศาสตร์ต๎องจัดการศึกษา เพื่อการผลิตครู รวมท้ังการสํงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูตามวัตถุประสงค์และ

ภาระหน๎าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อยํางตํอเนื่องทุกปี โดยมีภารกิจในด๎านการให๎การศึกษา หรือการสอน การวิจัย การ

ให๎บริการวิชาการ การถํายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษาและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษา 
ซึ่งการดําเนินงานตามภารกิจดังกลําวนั้น คณะครุศาสตร์ต๎องมีการปรับปรุงห๎องปฏิบัติการให๎มีความพร๎อมใน

การใช๎งานเพื่อใช๎ในการดําเนินงานการจัดการศึกษาของคณะอยํางตํอเนื่อง เพื่อสนับสนุนให๎การดําเนินงานบรรลุ
จุดประสงค์ของมหาวิทยาลัยอยํางมีประสิทธิภาพ  

ในการดําเนินงานดังกลําวจําเป็นต๎องมีครุภัณฑ์เพื่อใช๎ในการดําเนินงานและการจัดการศึกษาให๎กับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์อยํางตํอเนื่องตลอดท้ังปีตํอไป 

วัตถุประสงค์   

จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช๎ในห๎องปฏิบัติการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ ได๎แกํ ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ห๎องปฏิบัติการการศึกษาพิเศษ ห๎องปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห๎องปฏิบัติการสังคมศึกษา 

และห๎องสมุดคณะครุศาสตร์ 

เป้าหมาย   

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช๎ในห๎องปฏิบัติการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ ได๎แกํ 
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห๎องปฏิบัติการการศึกษาพิเศษ ห๎องปฏิบัติการ
การศึกษาปฐมวัย ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห๎องปฏิบัติการสังคมศึกษา และ
ห๎องสมุดคณะครุศาสตร์ 

4 รายการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ทรัพยากรในการจัดการศึกษามีความพร๎อมในการใช๎งานโดยการปรับปรุงห๎องปฏิบัติการเพื่อใช๎ใน

การจัดการศึกษาของคณะ 
2.2 กิจกรรมการสนับสนุนวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาฯมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

2.3 ผ๎ูมีสํวนเก่ียวข๎องหรือผ๎ูใช๎บริการของคณะมีความพึงพอใจในการดําเนินงานและการจัดการศึกษา

ของคณะมากขึ้น 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 การจัดหาครุภัณฑ์สําหรับห๎องปฏิบัติการการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์แล๎วเสร็จตามเวลาท่ี
กําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดหาครุภัณฑ์สําหรับห๎องปฏิบัติการเรียนการสอน             

2 ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ             

3 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ             

  



 
 

 

52 

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดหาครุภัณฑ์สําหรับห๎องปฏิบัติการ
เรียนการสอน 

4 รายการ 2 2   

2 ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ 1 คร้ัง    1 

3 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ 1 คร้ัง    1 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดหาครุภัณฑ์สําหรับห๎องปฏิบัติการเรียนการ
สอน 

190,800 84,000 57,800 49,000  

3 ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ -     

4 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ -     

 รวมทั้งสิ้น 190,800 84,000 57,800 49,000  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 จัดหาครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติ 
การเรียนการสอน 

        

 งบลงทุน         

1.1 ค่าครุภัณฑ์         

 -เครื่องปรับอากาศ   1 เครื่อง 49,000 บาท 49,000  

 -เครือ่งคอมพิวเตอร์แบบพกพา   2 เครื่อง 17,000 บาท 34,000  

 -เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๏ะ   2 เครื่อง 25,000 บาท 50,000  

 -ทีวี    2 เครื่อง 28,900 บาท 57,800  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       190,800  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์เกิดการเรียนรู๎จากการใช๎ทรัพยากรของคณะอยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ผ๎ูมีสํวนเก่ียวข๎องหรือผ๎ูใช๎บริการของคณะมีความพึงพอใจในการดําเนินงานและการจัดการศึกษาของคณะ

มากขึ้น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1 จํานวนทรัพยากรในการจัดการศึกษามีความพร๎อมในการใช๎งานโดยการปรับปรุงห๎องปฏิบัติการและ
การจัดหาครุภัณฑ์ 

1.2 จํานวนและรายการองค์ประกอบและคุณลักษณะของกิจกรรมการสนับสนุนวิชาการฯ และการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาฯของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ท่ีมีความเหมาะสมมากขึ้น 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนทรัพยากรในการจัดการศึกษามีความพร๎อมในการใช๎

งานโดยการปรับปรุงห๎องปฏิบัติการและจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช๎ในการดําเนินงาน 
3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนและรายการองค์ประกอบและคุณลักษณะของ

กิจกรรมการสนับสนุนวิชาการฯและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาฯของนักศึกษาครุศาสตร์ท่ีมีความเหมาะสมมากขึ้น 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554 

 นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต 
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2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553-2555  

 นโยบายท่ี 1. สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสํูความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

  กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให๎สามารถทํางานได๎หลากหลาย 

 นโยบายท่ี 4. รํวมมือและสํงเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครู ผ๎ูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความ 

  กลยุทธ์ท่ี 1 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาต๎องการของสังคม 
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 
ตัวบํงชี้ท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชนท๎องถิ่นและ

สังคม 
ตัวบํงชี้ท่ี 3.3 ระดับความสําเร็จของการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

  ตัวบํงชี้ท่ี 3.5 ระดับความสําเร็จในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครูและประสิทธิผลของการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสมกับการเป็นผ๎ูประกอบการวิชาชีพชั้นสูง 

มาตรฐานที่ 5 ด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ตัวบํงชี้ท่ี 5.2 ระดับความสําเร็จของผ๎ูบริหารในการบริหารและจัดการให๎บรรลุเปูาหมายตามแผน 

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา 
ตัวบํงชี้ท่ี 5.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันให๎บรรลุเปูาหมายตามอัตลักษณ์ของ

สถาบันอุดมศึกษา 
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554   

มิติท่ี 1 ด๎านประสิทธิผล 
ตัวบํงชี้ท่ี  3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มิติท่ี 2 ด๎านคุณภาพ 
ตัวบํงชี้ท่ี  6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจตํอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา (สกอ.) 

องค์ประกอบท่ี  2  การเรียนการสอน 
ตัวบํงชี้ท่ี  2.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ตัวบํงชี้ท่ี  2.2  มีกระบวนการเรียนรู๎ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ 
องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ตัวบํงชี้ท่ี  3.2  มีการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถ๎วนและสอดคล๎องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี

พึงประสงค์  

3. ความพร๎อมของโครงการ  

ดําเนินการได๎ทันที 
 

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือ
ขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและค า

ชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1 เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 49,000 49,000 คุณลักษณะ 
แบบแขวนใต๎เพดาน ขนาดไมํต่ํากวํา 

36,000 BTU 

รีโมทแบบไร๎สาย ระบบไฟฟูาแรงดัน 380 
V. 

สามารถปรับความเร็วพัดลมไมํน๎อยกวํา 3 
ระดับ 

มฉีลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
รับประกันคอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์ทุก

ชิ้นไมํน๎อยกวํา 1 ปี 

อุปกรณ์ทุกชิ้นต๎องเป็นของใหมํไมํเคย
ผํานการใช๎งานมากํอน 
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ล าดับท่ี รายการ จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือ
ขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและค า

ชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

2 เครื่อง

คอมพิวเตอร์แบบ

พกพา 

2 เครื่อง 17,000 34,000 คุณลักษณะ 

-Dell Notebook Vostro 1014(4) 

Intel Core 2Duo T6570(2.1GHz 
800MHz 2 M L2 Cache) 

2GB (2GBx1) DDR2 800MHz Two 
slots up to 4GB Intel 45 Express 

chipset 

Mobile Intel Graphics Media 
Accelerator X4500MHD 14.0 Inch 

Wide Display HD (1366x768) w/anti-
glare or TrueLife 

250GB 5400RPM SATA Hard Drive 

8X DVD+/-RW 1spackcr  Integrated 
2.0 MP camcra with digital 

microphone 
6-cell Lithium Ion Primary Battery 

And Include “65 Watt AC Adapter” 
Wireless LAN-802 IIb/g/n 

Dell Wireless Bluetooth module 

(Optional) 
Integrated Wired-Gigabil Ethemet 

network standard Integrated Modem  
Network connector (RJ45) 

RJ11,1394,VGA,(4)USB 2.0,AC 

adapter connector,Headphone Jack 
Microphone jack, Audio jack,5-in-1 

card reader,34 mm ExpressCard slot  
Width 13.4”/340mm/Height 0.98-

1.4”/ 
25.0-35.6mm Depth: 9.6”/242.5 

1 Year On site Service By Dell 

3 เครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบ

ตั้งโต๏ะ 

2 เครื่อง 25,000 50,000 คุณลักษณะ 
HP Business Desktop PC Pro 3130MT 

LE1851w 18.5” WLCD Monitor 

Intel Core i3-540 Processor 
3.06 GHz 4M total cache 2 cores/4 

threads Intel H57 Express Chipset 
2GB PC3-10600 Memory(1x2GB), up 

to 16 GB 500GB 7200RPM SATA-3G 

1st Hard Drive HP 22-in-1 3.5 JB 
Media Card Reader SATA SuperMulti 

LightScribe DVD Writer Drive, Intel 
Graphics Media Accelerator 

X4500HD Realtek ALC888S High 
Definition audio codec Realtek 

811DL Gigabit Ethernet Controller 

Front I/O:two(2) USB 2.0 ports, 
microphone, headphone Rear I/O : 

Six(6) USB, one(1) VGA, one(1) DVI, 
one(1) RJ-45 Ethernet, one(1) SPDIF 

Digital Out, one(1) 1394, one(1) 

audio in, one(1) audio out, one (1) 
microphone, one (1) surround side, 

one(1) surround rear, one(1) 
surround center/sub Three(3) PCie 
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ล าดับท่ี รายการ จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือ
ขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและค า

ชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

x1 slots,One(1) PCiex16 siot HP USB 

Standard JB Keyboard HP USB 

Optical BLK Mouse Stardard 1-year 
parts, 1-year labor, 1-year on site 

warranty services Madrone MT 250 
watt Power Supply 

4 ทีวี  2 เครื่อง 28,900 57,800 คุณลักษณะ 

-จอภาพแบบ HD 1 ล๎าน Pixel ความ
ละเอียดภาพ ระดับ 1365x768 จุด (50”) 

-Wide Color Enhancer Pro  

-Digital Noise Filer 
-600Hz subfield motion 

-ระบบเสียง SRS TruSurround HD 
-ลําโพงพลังเสียงรวม 20 วัตต์ (RMS) 

(10W+10W) 
-ชํองตํอ HDMIx2 เพื่อการเชื่อมตํอระบบ

ภาพและเสียงแบบ Digital 100% 

-ชํองตํอ USB(Jpeg) รองรับไฟล์ ภาพ 
เพลง 

-ชํองตํอ PC Input(VGA) รองรับการ
เชื่อมตํอเป็นหน๎าจอ Monitor ได๎ทันที 

-การเชื่อมตํอแบบ AVx1,DVD 

Cinoibebtx2 

 รวม   190,800  
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1123231006  โครงการพัฒนาคณะครุศาสตร์สู่สากล 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยํู 
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 100,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์  : ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง 

  

หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได๎กําหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ

จัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ เพื่อมุงสูความเปนสากล โดยมีนโยบายในการสงเสริม สนับสนุน และแสวงหา

ความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากลบนพื้นฐานการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล มีเปา ประสงค์ 
เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเนน เอกลักษณ เพื่อมุงสูความเป็นสากล คณะครุศาสตร์ 

จึงไดจัดทําแผนกลยุทธด๎านการพัฒนาคณะครุศาสตร์สูสากล เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการใหบรรลุตาม  
เปาประสงค นโยบาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนดวัตถุประสงคยอย ตัวชี้วัดและกลยุทธการ

พัฒนาคณะครุศาสตร์สูสากล เพื่อรองรับการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ใหสามารถขัดเคลื่อนไดอยางมีทิศทาง และมี

ประสิทธิภาพสูงสุดแกองค์กร 

วัตถุประสงค์   

1. สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาการสรางความรวมมือกับตางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสราง
ความเขมแข็งทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัย 

2. สํงเสริมและพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาตํางประเทศและใช๎ชีวิตในสังคมท่ีมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยเพื่อเพิ่มศักยภาพในดานการใชภาษาอังกฤษ สําหรับการเรียน

การสอน และการเผยแพรผลงานในระดับนานาชาติ 

เป้าหมาย   

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 พัฒนาระบบการพัฒนาคณะครุศาสตร์สํูสากล 1 ระบบ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดท่ี 5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณะครุ
ศาสตร์สํูสากล 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 รายงานผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 สงเสรมิ สนับสนุน และแสวงหาการสรางความรวมมือกับตาง
ประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็งทาง 
ดานวิชาการของมหาวิทยาลัย 

            

2 สํงเสริมและพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาตํางประเทศและใช๎ชีวิต
ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

            

3 สงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาอาจารยเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ 
ในดานการใชภาษาอังกฤษ สําหรับการเรียนการสอน และการ
เผยแพรผลงานในระดับนานาชาติ 
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แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 สํงเสริม สนับสนุน และแสวงหาการสราง
ความรวมมือกับตางประเทศ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็งทา
งดานวิชาการของมหาวิทยาลัย 

คร้ัง 3 1 1 1  

2 สํงเสริมและพัฒนานักศึกษาด๎านภาษา 
ตํางประเทศและใช๎ชีวิตในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

คร้ัง 1   1  

3 สงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาอาจารย
เพื่อเพิ่มศักยภาพในดานการใชภาษา 
อังกฤษสําหรับการเรียนการสอน และการ
เผยแพรผลงานในระดับนานาชาติ 

คร้ัง 1   1  

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 สํงเสริม สนับสนุน และแสวงหาการสราง
ความรวมมือกับตางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และเสริมสรางความเขมแข็ง ทางดานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย 

50,000  50,000   

2 สํงเสริมและพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาตําง 
ประเทศและใช๎ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 

30,000   20,000 10,000 

3 สงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาอาจารยเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในดานการใชภาษาอังกฤษ 
สําหรับการเรียนการสอน และการเผยแพร
ผลงานในระดับนานาชาติ 

20,000  20,000   

 รวมทั้งสิ้น 100,000  70,000 20,000 10,000 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหา
การสรางความรวมมือกับตาง
ประเทศ และการเผยแพรผลงาน
ในระดับนานาชาต ิ

      100,000  

 งบด าเนินงาน         

1.1 ค่าใช้สอย         

 -คําเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ       60,000  

1.2 ค่าวัสด ุ         

 -คําของที่ระลึก ฯลฯ /วัสดุน้ํามัน       30,000  

          

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       100,000  

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เปิดตลาดการศึกษาสํูระดับสากลและสอดคล๎องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. นักศึกษามีศักยภาพด๎านภาษาตํางประเทศและการใช๎ชีวิตในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

3. อาจารย์มีศักยภาพในด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษสําหรับการเรียนการสอนและการเผยแพรํผลงานในระดับ

นานาชาติ 
4. ความรํวมมือกับตํางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งทางด๎านวิชาการของ 

คณะครุศาสตร์ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1 จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํคณะครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 1 ร๎อยละ 80 

1.2 จํานวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 2 – 5 ทุกสาขาวิชาคงอยูํ ร๎อยละ 95 

1.3 จํานวนกิจกรรมท่ีทําให๎นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานและระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
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2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปจํานวนบุคลากรและผลการดําเนินงาน 

 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554 

 นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553-2555  
 นโยบายท่ี 1. สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และยกระดับสํูความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนาความเป็น

เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

  กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให๎สามารถทํางานได๎หลากหลาย 
 นโยบายท่ี 9. สํงเสริมสนับสนุน และแสวงหาความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสํูความเป็นสากล 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 6. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อมุํงสํูความ
เป็นสากล 

  กลยุทธ์ท่ี 5 สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
มาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 

ตัวบํงชี้ท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชนท๎องถิ่นและ
สังคม 

ตัวบํงชี้ท่ี 3.3 ระดับความสําเร็จของการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ตัวบํงชี้ท่ี 3.5 ระดับความสําเร็จในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครูและประสิทธิผลของ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐานที่สมกับการเป็นผ๎ูประกอบการวิชาชีพชั้นสูง 

มาตรฐานที่ 5 ด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ตัวบํงชี้ท่ี 5.2 ระดับความสําเร็จของผ๎ูบริหารในการบริหารและจัดการให๎บรรลุเปูาหมายตามแผน 

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา 
ตัวบํงชี้ท่ี 5.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันให๎บรรลุเปูาหมายตามอัตลักษณ์ของ

สถาบันอุดมศึกษา 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554   
มิติท่ี 1 ด๎านประสิทธิผล 

ตัวบํงชี้ท่ี  3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบํงชี้ท่ี  3.2 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพ 

มิติท่ี 2 ด๎านคุณภาพ 

ตัวบํงชี้ท่ี  6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจตํอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา (สกอ.) 
องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ตัวบํงชี้ท่ี  3.2  มีการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถ๎วนและสอดคล๎องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์  

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกํสังคม   

ตัวบํงชี้ท่ี 5.2 ร๎อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีสํวนรํวมในการให๎บริการทางวิชาการแกํสังคมเป็นที่
ปรึกษา เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตํออาจารย์ประจํา 

ตัวบํงชี้ท่ี 5.3 ร๎อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ต๎องการพัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตํออาจารย์ประจํา 

ตัวบํงชี้ท่ี 5.4 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการ 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
ดําเนินการได๎ 
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1123231007 โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยํู 
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 379,170 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์  : ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง 

  

หลักการและเหตุผล 
คณะครุศาสตร์  มีภารกิจในการผลิตและสํงเสริมวิทยฐานะครูให๎ความรอบรู๎ในวิชาการ  และวิชาชีพครู                

มีความสามารถในการจัดการความรู๎  รวมท้ังสามารถนําความรู๎และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม             

ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยในปีงบประมาณ 2554 คณะครุศาสตร์ทําการจัดการศึกษาให๎แกํนักศึกษาตั้งแตํปีท่ี 1 ถึงปี
ท่ี 5 จํานวนประมาณ 1,353 คน ใน 7 โปรแกรมวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

คอมพิวเตอร์ศึกษา พลศึกษา และการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย 
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และ

พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคมท๎องถิ่นและประเทศชาติ และยุทธศาสตร์ ข๎อ 4 ผลิต
พัฒนา และสํงเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งสอดคล๎องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 10 ได๎กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสังคมไทยสํูสังคมแหํง

ภูมิปัญญาและการเรียนรู๎ โดยมุํงพัฒนาคนและสังคมไทยครอบคลุม 3 เรื่องหลัก โดยเรื่องหนึ่ง คือ การพัฒนาคนไทยให๎
มีคุณธรรมนําความรู๎ โดยพัฒนาการเรียนรู๎ของคนทุกกลุํมทุกวัยตลอดชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานให๎

สอดคล๎องกับความต๎องการพร๎อมก๎าวสํูโลกของการทํางาน และการแขํงขันอยํางมีคุณภาพ 
เพื่อให๎การผลิต และสํงเสริมวิทยฐานะครูบรรลุตามภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย         

คณะครุศาสตร์ จึงจัดให๎แผนพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมประสบการณ์วิชาชีพให๎กับนักศึกษาและ

บุคลากรทางการศึกษา 
วัตถุประสงค์   

1. พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพครู 
2. สํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

3. ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. พัฒนาเครือขํายการเรียนรู๎และประสบการณ์วิชาชีพ 
เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และเสริมประสบการณ์

วิชาชีพ 

7 โปรแกรมวิชา/
สาขาวิชา 

1.2 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 7 โปรแกรมวิชา/
สาขาวิชา 

1.3 ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 รายการ 

1.4 สร๎างเครือขํายการเรียนรู๎และประสบการณ์วิชาชีพ 7 โรงเรียน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์และบุคลากรทางการศึกษา มีประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพได๎

ศึกษาเรียนรู๎ตามแผนการศึกษาในทุกโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชาและทุกคน  
2.2 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 

2.3 นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 
2.4 นักศกึษาคณะครุศาสตร์ได๎รับการฝึกปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง 

2.5 นักศึกษามีจิตสํานึกด๎านคุณธรรม จริยธรรมตลอดปีการศึกษา 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได๎ศึกษาเรียนรู๎ครบตลอดภาคเรียน 

3.2 นักศึกษาท่ีคงอยูํของคณะครุศาสตร์ได๎ศึกษาเรียนรู๎ครบตลอดภาคเรียน 
3.3 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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3.4 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชาได๎รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตาม

เวลาท่ีกําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1    ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30  กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 โปรแกรมวิชานําเสนอโครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นครู และเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 

            

2 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ 

            

3 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์             

4 พัฒนาศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา             

5 สร๎างเครือขํายการเรียนรู๎และประสบการณ์วิชาชีพ             

6 ประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และ
เสริมประสบการณ์วิชาชีพ 

            

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 โปรแกรมวิชานําเสนอโครงการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นครู และเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ 

7 โครงกา
ร 

7    

2 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็น
ครู และเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 

7 กิจกรรม  4 4 4 

3 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์ 2 กิจกรรม  1 1  

4 พัฒนาศูนย์พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1 ศูนย์   1  

5 สร๎างเครือขํายการเรียนรู๎และ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

7 โรงเรียน   7  

6 ประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นครู และเสริมประสบการณ์
วิชาชีพ 

1 คร้ัง    1 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 โปรแกรมวิชานําเสนอโครงการพัฒนาคุณลักษณะ 
ความเป็นครู และเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 

-     

2 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และ
เสริมประสบการณ์วิชาชีพ 

129,170  63,000 66,170  

3 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์ 95,000  40,000 55,000  

4 พัฒนาศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 100,000   100,000  

5 สร๎างเครือขํายการเรียนรู๎และประสบการณ์วิชาชีพ 50,000  20,000 30,000  

6 ประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู 
และเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 

5,000    5,000 

 รวมทั้งส้ิน 379,170  123,000 251,170 5,000 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ลํา 

ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 

อัตราตํอหนํวย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นครู และเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ 

      129,170  

 งบด าเนินงาน         
1.1 ค่าตอบแทน         

 -คําตอบแทนวิทยากร ฯลฯ   100 ชม.ๆละ 600 บาท 60,000  
1.2 ค่าใช้สอย         

 -คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม     25 บาท 30,000  
1.3 ค่าวัสด ุ         

 -กระดาษ หมึก ปากกา ปูายชื่อ   
คําถํายเอกสาร ฯลฯ 

      39,170  

2 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

      95,000  

 งบด าเนินงาน         
2.1 ค่าตอบแทน         

 -คําตอบแทนวิทยากร   84 ชม.ๆละ 600 บาท 50,400  
2.2 ค่าใช้สอย         

 -คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม     25 บาท 15,000  
2.3 ค่าวัสด ุ         

 -กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ ยางลบ 
ปูายชื่อ/ คําถํายเอกสาร ฯลฯ 

      29,600  

3 พัฒนาศูนย์พฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

      100,000  

 งบด าเนินงาน         
3.1 ค่าตอบแทน         

 -คําตอบแทนวิทยากร   84 ชม.ๆละ 600 บาท 50,400  
3.2 ค่าใช้สอย         

 -คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม     25 บาท 15,000  
3.3 ค่าวัสด ุ         

 -กระดาษ หมึก ปากกา ปูายชื่อ/ 

 คําถํายเอกสาร ฯลฯ 

      34,600  

4 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

      50,000  

 งบด าเนินงาน         
4.1 ค่าตอบแทน         

 -คําตอบแทนวิทยากร   40 ชม.ๆละ 600 บาท 24,000  
4.2 ค่าวัสด ุ         

 -กระดาษ หมึก ปากกา ปูายชื่อ/ 
 คําถํายเอกสาร ฯลฯ 

      26,000  

5 ประเมินโครงการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นครู ฯ 

      5,000  

 งบด าเนินงาน         
5.1 ค่าวัสด ุ         

 - ถํายเอกสาร ฯลฯ     .40 บาท 5,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       379,170  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. มีนักศึกษาประสบการณ์ด๎านวิชาชีพทุกโปรแกรมวิชา 

2. มกิีจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎สําหรับนักศึกษา 7 สาขา 

3. นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์กํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
4. มีศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎บริการ 

5. นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่นมากขึ้น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1 จํานวนกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 



 
 

 

62 

1.2 จํานวนนักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80  

1.3 ผ๎ูรับบริการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจร๎อยละ 80 

1.4 ความพึงพอใจของโรงเรียนท่ีเป็นเครือขํายการเรียนรู๎และประการณ์วิชาชีพ 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาครุ

ศาสตร์ 
3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูและ

เสริมประสบการณ์วิชาชีพครู 
3.3 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

3.4 การสํารวจความพึงพอใจผ๎ูรับบริการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554) : นโยบายท่ี 3 สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 ของมหาวิทยาลัย 
       ยุทธศาสตร์ : มุํงเน๎นคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของท๎องถิ่นสังคม

และประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 
2.3 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553-2555  

2.4 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
มาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 

ตัวบํงชี้ท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชนท๎องถิ่นและ
สังคม 

ตัวบํงชี้ท่ี 3.3 ระดับความสําเร็จของการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ตัวบํงชี้ท่ี 3.5 ระดับความสําเร็จในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครูและประสิทธิผลของ
การพัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐานที่สมกับการเป็นผ๎ูประกอบการวิชาชีพชั้นสูง 

มาตรฐานที่ 5 ด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ตัวบํงชี้ท่ี 5.2 ระดับความสําเร็จของผ๎ูบริหารในการบริหารและจัดการให๎บรรลุเปูาหมายตามแผน 

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบํงชี้ท่ี 5.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันให๎บรรลุเปูาหมายตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐานที่ 6 ด๎านการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 
ตัวบํงชี้ท่ี 6.3 ประสิทธิผลและผลลัพธ์ของระบบประกันคุณภาพภายในตํอการเปลี่ยนแปลงการ

บริหารและจัดการและการสอนและตํอผลการจัดการศึกษาของคณะวิชาและสถาบันอุดมศึกษา 
2.5 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554   

มิติท่ี 1 ด๎านประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง 

ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มิติท่ี 2 ด๎านคุณภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

มิติท่ี 3 ด๎านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 8 ร๎อยละของการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายลงทุนและรายจํายในภาพรวม 

ตัวชี้วัดท่ี 9 ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการรกัษามาตรฐานระยะเวลาการให๎บรกิาร 
ตัวชี้วัดท่ี 10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต 

มิติท่ี 4 ด๎านการพัฒนาสถาบัน 
2.6 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา (สกอ.) 
องค์ประกอบท่ี  2  การเรียนการสอน 



 
 

 

63 

ตัวบํงชี้ท่ี  2.2  มีกระบวนการเรียนรู๎ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกํสังคม   

ตัวบํงชี้ท่ี 5.2 ร๎อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีสํวนรํวมในการให๎บริการทางวิชาการแกํสังคมเป็นที่

ปรึกษา เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตํออาจารย์ประจํา 
ตัวบํงชี้ท่ี 5.3 ร๎อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ

ต๎องการพัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตํออาจารย์ประจํา 
ตัวบํงชี้ท่ี 5.4 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการ 

3. ความพร๎อมของโครงการ  

ดําเนินการได๎ทันที 
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1030000   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

1123231008  งานจัดซือ้ครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาที่คงอยํู 
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 
7. สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน , งบลงทุน ,  

วงเงินงบประมาณ: 125,730 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

  

หลักการและเหตุผล 

งานจัดซื้อครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นสํวนหนึ่งของการให๎บริการและสนับสนุนการ

เรียนการสอนเนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนจะต๎องใช๎ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการผลิตส่ือเพื่อสอนนักศึกษา 
และใช๎ขบวนการทางด๎านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนซึ่งในสํวนของสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ ภาษาญี่ปุุน  

ดนตรี ยังมีครุภัณฑ์ ไมํเพียงพอตํอความต๎องการของอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีจะใช๎ในการผลิตส่ือเพื่อการ
เรียนการสอนและสําหรับให๎นักศึกษาฝึกปฏิบัติ จึงมีความจําเป็นที่จะต๎องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกลําว  

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให๎อาจารย์ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์มีโต๏ะทํางานในการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อให๎อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุุนได๎มีคอมพิวเตอร์ใช๎ในการผลิตส่ือการเรียนการสอน 

3. เพื่อให๎นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีได๎มีครุภัณฑ์ดนตรีในการฝึกปฏิบัติ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 จํานวนครุภัณฑ์ท่ีใช๎ในการเรียนการสอน 5 รายการ 

    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 อาจารย์ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์มีโต๏ะทํางานในการปฏิบัติงาน 
2.2 อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุุนได๎มีคอมพิวเตอร์ใช๎ในการผลิตส่ือการเรียนการสอน 

2.3 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีได๎มีครุภัณฑ์ดนตรีในการฝึกปฏิบัติ 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 เพื่อให๎อาจารย์ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์มีโต๏ะทํางานในการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา 
3.2 เพื่อให๎อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุุนได๎มีคอมพิวเตอร์ใช๎ในการผลิตส่ือการเรียนการสอนตลอดปี

การศึกษา 

3.3 เพื่อให๎นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีได๎มีครุภัณฑ์ดนตรีในการฝึกปฏิบัติตลอดปีการศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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 ์             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 ซื้อครุภัณฑ ์ 5 รายการ 5    

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 ซื้อครุภัณฑ ์ 125,730 125,730 - - - 

 รวม 125,730 125,730 - - - 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 ครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน 5 รายการ     125,730  

 งบลงทุน         

 ค่าครุภัณฑ์         

 -โต๏ะทํางาน(นิเทศศาสตร์) 1 ชุดๆละ     6,700  

 -คอมพิวเตอร์ต้ังโต๏ะ(ภาษาญ่ีปุุน) 1 เครื่องๆละ     25,000  

 -กลองชุด(ดนตรี)       18,000  

 -คอมพิวเตอร์พกพา 2 เครื่อง ๆละ   25,000 บาท 50,000  

 -กล๎องวีดีโอ 1 เครื่อง ๆละ      26,030  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       125,730  

(ถัวเฉล่ียจ่ายรายการ) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. อาจารย์ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์มีโต๏ะทํางานในการปฏิบัติงาน  

2. เพื่อให๎อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุุนได๎มีคอมพิวเตอร์ใช๎ในการผลิตส่ือการเรียนการสอน  
3. เพื่อให๎นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีได๎มีครุภัณฑ์ดนตรีในการฝึกปฏิบัติ  

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1 เพื่อให๎อาจารย์ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์มีโต๏ะทํางานในการปฏิบัติงาน 100% 

1.2 เพื่อให๎อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุุนได๎มีคอมพิวเตอร์ใช๎ในการผลิตส่ือการเรียนการสอน 100% 
1.3 เพื่อให๎นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีได๎มีครุภัณฑ์ดนตรีในการฝึกปฏิบัติ 100% 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1  การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของคณะ 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554):  

2.1.1 นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต 
         นโยบายยํอยท่ี 3.1 นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2553–2555  
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      2.2.1 นโยบายท่ี 1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสํูความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ :  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องํถิน และประเทศชาติ :  

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน: 
           กลยุทธ์ที่ 6 ด๎านการจัดส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู๎ : 

                -จัดหาส่ือและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ท่ีมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
      2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพชีวิต 

              1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 2.4.1 มิติท่ี 1 มิติด๎านประสิทธิผล   
  ตัวชี้วัดท่ี 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต 

  4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

                 2.5  ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 2.5.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

  ตัวบํงชี้ท่ี 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
  ตัวบํงชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

3. ความพร๎อมของโครงการ  

ดําเนินการได๎ทันที  
 

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 
1 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๏ะ 1 เครื่อง 25,000 25,000 - Intel Core2 Quad Processor  

(2.66-GHz,4MB L2 cachc,1333-MHzFSB) 
IntelG41 Express Chipset  
4-GB DDR3 Synch DRAM PC3-10600 
Z1066/1333-MHz Non-Ecc (1×2GB) upto 
4GB  
 500-GB 7200 rpm Serial ATA 3.0-Gb/s NCQ 
SMART 

SATA 16X SuperMuti LghtScribe 
3.5” Media Card Reader  
Intel Graphicsb Media Accclerator x4500   
 Rcaltek  High Definition audio codec 
 Internal PC speaker 
Front I/O includes : (2) USB 2.0 
ports,dedicatcd headphonc  
output,microphone jack 
 Rcer I/O includes : (4) USB 2.0 ports,serial 
port,PS/2 mousc and keyboard ports,RJ-45                            
DVI-D and VGA video interfaces, 
microphone jack,audio in/out jacks   (2) full-
helght PCI 2.3 slots,(1) PCIexl slot,(1) 
PCIe×16 slot Parallel (via parallcl port 
adapter )  
250 W PFC power supply standard  
ค าชี้แจง เนื่องจากในสาขาวิชามีคอมพิวเตอร์ใช๎

เพียง 1  เครื่อง ไมํเพียงพอกับการใช๎งาน 
ประกอบกับเป็นของเกําที่ไมํสามารถรองรับ
โปรแกรมใหมํ ๆ ได๎  

2 เครื่องดนตรีสากล 1 ชุด 18,000 18,000 -กลองชุด  5  ใบ 
-ฉาบไฮ-แฮท 14 นิ้ว  1 ชุด 
-ฉาบเดี่ยว 16 นิ้ว    1  ชุด  20 นิ้ว  1  ชุด 
(MAHOGANY)  พร๎อมขาตั้ง 
 

ค าชี้แจง  เพื่อใช๎สําหรับให๎นักศึกษาได๎ใช๎ในการ
ฝึกปฏิบัต ิ
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ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 
3 โต๏ะทํางาน 1 ตัว 6,700 6,700 -โต๏ะเหล็กขนาดยาว 5 ฟุต ด๎านซ๎าย 3ชั้น 

ด๎านขวา 3 ชั้น 
พร๎อมลิ้นชักกลาง  

ค าชี้แจง เนื่องจากอาจารย์ในสาขาวิชายังขาด
โต๏ะสําหรับนั่งปฏิบัติงาน  

4 คอมพิวเตอร์พกพา 2 เครื่อง 25,000 50,000 Intel Core i3-370M (2.40 GHz, 3 MB L3 
cache, 3SW)  
Mobile Intel HMS7 Chipset Dos 
RAM 2G 1333DDR3 IDM Memory 
320G 7200RPM SATA 2.5 1lard Drive (with 
HP 3D DriveGuard) 
ค าชี้แจง  เนื่องจากคอมพิวเตอร์ในสํานักงานมี
สําหรับบริการอาจารย์ในการเรียนการสอนเพียง  
2 ตัว ไมํเพียงพอกับการใช๎งาน 

5 กล๎องวิดีโอ 1 เครื่อง 26,030 26,030 กล๎องบันทึกภาพวิดีโอ 2 รูปแบบ AVCHD และ  
MPEG2 มีหนํวยความจํา 40 GB ความละเอียด
ภาพ 1020 x 1080 ซูมระยะ 10 
ค าชี้แจง  ใช๎ในสํานักงานคณะเนือ่งจากของเดิม
ชํารุด ไมํสามารถซํอมได๎ และมีความจําเป็นต๎อง
ใช๎ในงานของโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช๎บันทึกภาพ
กิจกรรมตําง ๆ ของคณะ  

รวม 125,730  
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1123231009  งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยํู 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 337,805 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  : ผศ.วิชชุกร   นาคธน 

  

หลักการและเหตุผล 

งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นภารกิจท่ีต๎องสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎กับ
นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามภาระหน๎าท่ีของ พ.ร.บ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาประเทศแผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความ

ต๎องการของสังคมและท๎องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมและท๎องถิ่นยังมีปัญหาขาดแคลนบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร์ท่ีมี
คุณภาพในสาขาวิชาเอกตําง ๆ ท่ีสอดคล๎องกับการจัดการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2553-2554  หรือ ปีงบประมาณ 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจในการจัด
การศึกษาให๎แกํนักศึกษาใน 9 สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร  สาขาวิชาพัฒนา

ชุมชน  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุุน  สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ   และสาขาวิชาดนตรี  
จากวัตถุประสงค์  หลักการ ภารกิจ และข๎อมูลดังกลําว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจําเป็นต๎องใช๎

งบประมาณในการจัดการศึกษา เพื่อการดําเนินงานให๎บรรลุผลตามวัตถุประสงค์  และภารกิจเพื่อการรับนักศึกษาใหมํ 
และการผลิตบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนด๎านวิชาการแกํ

นักศึกษา และคณาจารย์ ให๎บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น  

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให๎สามารถดําเนินการในการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อการบริหารงานของคณะและการจัดการเรียนการสอนสามารถดําเนินการไปตามภารกิจท่ีกําหนด 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 จํานวนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 8 ครั้ง 

1.2 จํานวนสาขาวิชาท่ีมีคําวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 สาขา 

1.3 จํานวนสาขาวิชาท่ีมีคําวัสดุฝึกปฏิบัติ 9 สาขา 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะร๎อยละ 80 
2.2 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได๎รับการฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรทุกสาขาร๎อยละ 80 

2.3 นักศึกษามีประสบการณ์ ทักษะ ผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู๎ และพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู๎ตาม

หลักสูตรทุกสาขา ร๎อยละ 80 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะตามท่ีกําหนด ร๎อยละ 80 
3.2 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได๎รับการฝึกปฏิบัติตลอดปีการศึกษาร๎อยละ 80 

3.3 นักศึกษามีประสบการณ์ ทักษะ ผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู๎ และพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู๎ตลอดปี
การศึกษา ร๎อยละ 80 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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             

2 จัดซ้ือวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             

3 จัดซ้ือวัสดุฝึกปฏิบัติ             

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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 8 ครั้ง 2 2 2 2 

2 จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 สาขา 1 2 - 2 

3 จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ 9 สาขา 2 3  4 

        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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 60,000 16,000 16,000 16,000 12,000 

2 จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 71,520 11,520 20,000 - 40,000 

3 จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ 206,285 5,000 100,000 - 101,285 

 รวม 337,805 32,520 136,000 16,000 153,285 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย

เหตุ 
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1. จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ       60,000  

 งบด าเนินงาน         

 -คําเบี้ยประชุมผ๎ูทรงคุณวุฒิ 8 คร้ัง     30,000  

 -คําน้ํามันรถผ๎ูทรงคุณวุฒิ 8 คร้ัง     30,000  

2. ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 สาขา     71,520  

 งบด าเนินงาน         

2.1 คําตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ         

3. จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ 9 สาขา     206,285  

 งบด าเนินงาน         

3.1 คําวัสดุ         181,610  

3.2 คําตอบแทนวิทยากร       14,675  

 -สาขาวิชานิติศาสตร์       3,675  

 -สาขาวิชาพัฒนาชุมชน       11,000  

3.3 คําใช๎สอย       10,000  

 -ซํอมบํารุงและปรับแตํงเทียบเสียง
เครื่องดนตรี 

      10,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       337,805  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ)
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได๎รับการศึกษาและการเรียนรู๎ท่ีมีมาตรฐานและมีคุณภาพ

ร๎อยละ 80 
2. นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่นมากขึ้นร๎อยละ 80 

3. คณาจารย์มีอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพร๎อยละ 80 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารงานและการจัดการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพร๎อยละ 80 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพร๎อยละ 80 

1.2 จํานวนและรายการวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาตําง ๆ ร๎อยละ 80 
1.3 จํานวนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร๎อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1 การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนนักศึกษาท่ีเรียนวิชาภาคปฏิบัติ 
3.2 การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนนักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3.3 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย์ 

3.4 การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนอาจารย์ชาวตํางประเทศ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 

                       ยุทธศาสตร์ท่ี 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554):  

     นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2553–2555  
2.2.1 นโยบายท่ี 1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสํูความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ :  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องํถิน และประเทศชาติ :  

กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน :  
กลยุทธ์ท่ี 7พัฒนากําลังคนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 

นโยบายท่ี 9 สํงเสริมสนับสนุนและแสวงหาความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสํูความเป็น

สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล :  
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

      2.3.1 มาตรฐานท่ี 1 ด๎านคุณภาพชีวิต 
              ตัวบางชี้ท่ี 1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 2.4.1 มิติท่ี 1 มิติด๎านประสิทธิผล   

  ตัวชี้วัดท่ี 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต 
  4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

                 2.5  ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 2.5.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

  ตัวบํงชี้ท่ี 2.6 ระบบกลไกการจัดการเรียนการสอน 

   2.5.2 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ 
  ตัวบํงชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสํูสถาบันเรียนรู๎ 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
  ดําเนินการได๎ทันที 
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1123231010 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 
 
 
 
 
 

1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยํู 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน,งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 322,600 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  : ผศ.วิชชุกร   นาคธน 

  

หลักการและเหตุผล 

การเสริมสร๎างคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ คือ เปูาหมายของการผลิตบัณฑิตให๎มีคุณสมบัติดังกลําว 
เพื่อให๎บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของทุกฝุายท่ีเก่ียวข๎อง การพัฒนาบัณฑิตไปสํูเปูาหมายดังกลําวจึงมีความสําคัญอยํางยิ่ง

ตํอความสําเร็จในการดําเนินงานของหนํวยงาน โดยเฉพาะสาขาวิชาซึ่งมีหน๎าท่ีโดยตรงในการผลิตบัณฑิตและพัฒนา

บัณฑิตในความรับผิดชอบของตนเองให๎เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว๎ จึงเป็นเรื่องใหญํมาก และจําเป็นท่ีทุกฝุาย
ท่ีเก่ียวข๎องต๎องรํวมมือกัน  

การพัฒนาบัณฑิตให๎มีคุณลักษณะดังกลําว สาขาวิชาและผ๎ูท่ีเก่ียวข๎องจําเป็นต๎องคิดและวางแผนการพัฒนา
ให๎ครอบคลุมท้ังระบบ ท้ังในสํวนท่ีเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในห๎องเรียน รวมท้ังกิจกรรมเสริมนอกห๎องเรียน 

ตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาใช๎ชีวิตและเรียนอยํูในมหาวิทยาลัย 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา  ได๎จัดกิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตให๎มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์
ดังกลําวรํวมกันอยูํบ๎างแล๎ว แตํเพื่อให๎การดําเนินงานด๎านการพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชามีความชัดเจน และ

เฉพาะเจาะจงมากขึ้น จึงได๎จัดโครงการเสริมสร๎างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์เพื่อจัดทํากิจกรรมท่ีเก่ียวข๎องกับ
การสร๎างเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ โดยอาศัยงบประมาณในสํวนคําธรรมเนียมพิเศษ ซึ่งเป็นเงินสําหรับ

การพัฒนานักศึกษาโดยตรงมาจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาและคาดวํานักศึกษาในวันนี้จะพัฒนาไปสํูบัณฑิตท่ีสมบูรณ์

ท้ังทางด๎านวิชาการและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นตํอความสําเร็จของบัณฑิต 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อจัดให๎มีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชา 
2. เพื่อให๎นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 จํานวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีได๎รับการพัฒนา 500     คน 

    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีได๎รับการพัฒนามีความพึงพอใจไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 

2.2 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความรู๎ความเข๎าใจจากการพัฒนาไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 
80 

2.3 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีได๎รับการพัฒนาสามารถนําความรู๎ไปใช๎ได๎ไมํน๎อย
กวํา ร๎อยละ 75 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 กิจกรรมเสริมสร๎างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ทุกกิจกรรมสามารถดําเนินการตามระยะเวลาท่ี
กําหนดร๎อยละ 80 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 ขออนุมัติโครงการ             

2 ดําเนินการตามแผนที่กําหนด              

3 กํากับ/ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงาน             

4 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดอาจารย์พิเศษสอนเฉพาะทาง 90 ช.ม.  30 30 30 

2 สร๎างเสริมความเข๎าใจและบูรณาการด๎าน

วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาและของ
ไทย 

1 ครั้ง 1    

3 นิเทศนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม 

5 ครั้ง   5  

 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น       

4 ทัศนศึกษารอบเกาะรัตนโกสินทร์ 2 ครั้ง 2    

5 อบรมการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาญี่ปุุน 

1 ครั้ง   1  

6 หนังสือตําราทางภาษาและวัฒนธรรม

ญี่ปุุน 

1 ชุด    1 

7 ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ท่ีปรับปรุงแล๎ว 6 ช้ิน   6  

 สาขาวิชาดนตรี       

8 อบรมปรับพื้นฐานทฤษฎีและทักษะ

ดนตรี 

1 ครั้ง   1  

9 ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 1 ครั้ง  1   

 สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร       

10 อบรมปรับพื้นฐานทักษะทางนาฏศิลป์
ไทยและสากล 

1 ครั้ง   1  

 สาขาวิชาศิลปกรรม       

11 คํายศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะ 1 ครั้ง  1   

 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน       

12 สัมมนาการทํางานเพื่อสังคม 1 ครั้ง  1   

13 ซื้อครุภัณฑ์ 1 รายก

าร 

1    

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์       

14 ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายก

าร 

2    

 สาขาวิชานิติศาสตร์       

15 เชิญวิทยากรและซื้อวัสดุ 4  2 1  1 

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์       

16 ศึกษาดูงานด๎านการปกครอง การ
บริหารงานภาครัฐ ชุมชนต๎นแบบ และ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

4 ครั้ง 1 1 1 1 

17 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสํูความเป็น
นักรัฐประศาสนศาสตร์และผ๎ูนํา 

1 ครั้ง   1  
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แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ      

1 จัดอาจารย์พิเศษสอนเฉพาะทาง 27,000  9,000 9,000 9,000 

2 สร๎างเสริมความเข๎าใจและบูรณาการดา๎นวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษาและของไทย 

15,000 15,000    

3 นิเทศนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 

14,390   14,390  

 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น      

4 ทัศนศึกษารอบเกาะรัตนโกสินทร ์ 14,300 14,300    

5 อบรมการพัฒนาทักษะทางภาษาญ่ีปุุน 5,180   5,180  

6 หนังสือตําราทางภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุุน 7,000    7,000 

7 สื่อโสตทัศนูปกรณท์ี่ปรับปรุงแล๎ว 3,000   3,000  

 สาขาวิชาดนตรี      

8 อบรมปรับพื้นฐานทฤษฎีและทักษะดนตรี 9,000   9,000  

9 ทัศนศึกษานอกสถานที ่ 7,020  7,020   

 สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร      

10 อบรมปรับพื้นฐานทักษะทางนาฏศิลป์ไทยและ
สากล 

14,800   14,800  

 สาขาวิชาศิลปกรรม      

11 คํายศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะ 23,280   23,280  

 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน      

12 สัมมนาการทํางานเพื่อสังคม 21,740  21,740   

13 ซื้อครุภัณฑ์ 26,030 26,030    

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์      

14 ซื้อครุภัณฑ์ 36,740 36,740    

 สาขาวิชานิติศาสตร์      

15 เชิญวิทยากรและซื้อวัสดุ 34,470 12,870 10,800  10,800 

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์      

16 ศึกษาดูงานด๎านการปกครอง การ
บริหารงานภาครัฐ ชุมชนต๎นแบบ และ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

47,200 11,800 11,800 11,800 11,800 

17 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสํูความเป็นนักรัฐ
ประศาสนศาสตร์และผ๎ูนํา 

16,450   16,450  

 รวม 322,600 116,740 60,360 106,900 38,600 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ       56,390  

1 จัดอาจารย์พิเศษสอนเฉพาะทาง       27,000  

 งบด าเนนิงาน         

1.1 คําตอบแทน       27,000  

2 สร๎างเสริมความเข๎าใจและบูรณาการดา๎น
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาและของ
ไทย 

      15,000  

 งบด าเนนิงาน         

2.1 คําใช๎สอย       12,000  

2.2 คําวัสด ุ       3,000  

3 นิเทศนักศึกษาในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม 

      14,390  

 งบด าเนนิงาน         

3.1 คําใช๎สอย (เบ้ียเลี้ยง,ที่พัก,น้ํามัน)       14,390  

 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น       29,480  

4 ทัศนศึกษารอบเกาะรัตนโกสินทร ์       14,300  

 งบด าเนนิงาน         

4.1 คําตอบแทนวิทยากร 2 คน 5 ชม. 600 บาท 6,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

4.2 คําใช๎สอย (เบ้ียเลี้ยงและน้ํามนัรถ)       6,700  

4.3 คําวัสดุ       1,600  

5 อบรมการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาญ่ีปุุน 

      5,180  

 งบด าเนนิงาน         

5.1 คําตอบแทนวิทยากร 2 คน 3 ชม. 600 บาท 3,600  

5.2 คําวัสดุ       1,580  

6 หนังสือตําราทางภาษาและ
วัฒนธรรมญ่ีปุุน 

      7,000  

 งบด าเนนิงาน         

6.1 คําวัสดุ       7,000  

7 สื่อโสตทัศนูปกรณท์ี่ปรับปรุงแล๎ว       3,000  

 งบด าเนนิงาน         

7.1 คําใช๎สอย(จ๎างปรับปรุงสื่อ) 6 ช้ิน   500 บาท 3,000  

 สาขาวิชาดนตรี       16,020  

8 อบรมปรับพื้นฐานทฤษฎีและทักษะ
ดนตรี 

      9,000  

 งบด าเนนิงาน         

8.1 คําตอบแทนวิทยากร 1 คน 60 ชม. 300 บาท 9,000  

9 ทัศนศึกษานอกสถานที ่       7,020  

 งบด าเนนิงาน         

9.1 คําใช๎สอย(เบีย้เลี้ย,น้ํามันรถ)       7,020  

 สาขาวิชานาฏศิลป์       14,800  

10 อบรมปรับพื้นฐานทักษะทางนาฏศิลป์
ไทยและสากล 

      14,800  

 งบด าเนนิงาน         

10.1 คําตอบแทนวิทยากร 2 คน 21 ชม. 300 บาท 12,600  

10.2 คําวัสดุ       2,200  

 สาขาวิชาศิลปกรรม       23,280  

11 คํายศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะ       23,280  

 งบด าเนนิงาน         

11.1 คําตอบแทนวิทยากร 1 คน 12 ชม. 600 บาท 7,200  

11.2 คําใช๎สอย(ที่พัก เบี้ยเลี้ยง น้ํามัน)       12,840  

11.3 คําวัสดุ       3,240  

 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน       47,770  

12 สัมมนาการทํางานเพื่อสังคม       47,770  

 งบด าเนนิงาน         

12.1 คําตอบแทนวิทยากร 3 คน 3 ชม. 800 บาท 7,200  

12.2 คําวัสดุ 1 คร้ัง     9,540  

12.3 คําใช๎สอย 1 คร้ัง     5,000  

 งบลงทุน         

13 ซื้อครุภัณฑ ์ 1 รายการ     26,030  

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์       36,740  

 งบลงทุน         

14 ซื้อครุภัณฑ ์ 2 รายการ     36,740  

 สาขาวิชานิติศาสตร์       34,470  

15 เชิญวิทยากรและซื้อวัสดุ       34,470  

 งบด าเนนิงาน         

15.1 คําตอบแทน  3 คร้ัง   10,800  32,400  

15.2 คําวัสดุ 1 คร้ัง     2,070  

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์       63,650  

16 ศึกษาดูงานด๎านการปกครอง การ
บริหารงานภาครัฐ ชุมชนต๎นแบบ 
และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

      47,200  

 งบด าเนนิงาน         

16.1 คําตอบแทนวิทยากร 2 คน 3 ชม. 600 บาท 3,600  

16.2 คําใช๎สอย (น้ํามัน พาหนะ ที่พัก เบ้ีย
เลี้ยง) 
 

4 คร้ัง     43,600  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

17 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสูํความเป็น
นักรัฐประศาสนศาสตร์และผู๎นํา 

      16,450  

 งบด าเนนิงาน         

17.1 คําตอบแทนวิทยากร 2 คน 10 ชม. 600 บาท 12,000  

 คําวัสดุ 1 คร้ัง     4,450  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       322,600  

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาทุกคนได๎รับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว๎ ร๎อยละ 80 
2. ทุกกิจกรรมดําเนินการได๎สําเร็จตามเปูาหมาย ร๎อยละ 80 

3. นักศึกษาและผ๎ูเก่ียวข๎อพึงพอใจตํอกิจกรรมดําเนินการ ร๎อยละ 80 
4. นักศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ร๎อยละ 80 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีได๎รับการพัฒนา ร๎อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 
                       ยุทธศาสตร์ท่ี 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554):  

     นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2553–2555  

2.2.1 นโยบายท่ี 1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสํูความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ :  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องํถิน และประเทศชาติ :  

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน :  

กลยุทธ์ที่ 7พัฒนากําลังคนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 
นโยบายท่ี 9 สํงเสริมสนับสนุนและแสวงหาความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสํูความเป็น

สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล :  
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

      2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพชีวิต 
              ตัวบํงชี้ท่ี 1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปี 

 2.3.2 มาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 
         ตัวบํงชี้ท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน กิจกรรมเพื่อชุมชน 

ท๎องถิ่น และสังคม 
        ตัวบํงชี้ ท่ี 3.4 ระดับความสําเร็จในการเสริมสร๎างและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  เพื่อพัฒนาท๎องถิ่น 

  
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 2.4.1 มิติท่ี 1 มิติด๎านประสิทธิผล   
  ตัวชีวั้ดท่ี 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต 

  4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ปี 
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 2.4.2 มิติท่ี 2 มิติด๎านคุณภาพ  

  ตัวชี้วัดท่ี 6 ข๎อ 6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

                 2.5  ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 2.5.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

  ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวชี้วัดท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

  ตัวชี้วัดท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมท่ีจัดให๎นักศึกษา 

2.5.2 องค์ประกอบท่ี 3 
ตัวชี้วัดท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

3. ความพร๎อมของโครงการ  
ดําเนินการได๎ทันที  

 

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

 

ล าดับ

ท่ี 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณ
ลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของ

โครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความ

จ าเป็น 
1 กล๎องดิจิตอล 1 ตัว 25,000 25,000 มาตรฐานฯ 

- ความละเอียดของภาพ 12.1 Nega 
pixel 

- ซูม 18 เทํา 
- ถํายได๎ทั้งภาพนิ่งและภาค

เคล่ือนไหว 
 
ค าชี้แจง ใช๎ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 

2 กล๎องวิดิโอ 1 ตัว 11,740 11,740 - กล๎องวิดีโอถํายภาพเคล่ือนไหว
ระบบ CCD ขนาด 1/6 นิ้ว ซูม 40 
เทํา จอแสดงผลแบบสัมผัส  

- จอแสดงผล 2.5 นิ้ว  
 

ค าชี้แจง 
- ทั้ง 2 รายการเป็นครุภัณฑ์ที่จําเป็น

และทันสมัย และสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ยังขาดอุปกรณ์คุณภาพใน
ระดับนี้ 

3 กล๎องวิดีโอ 1  ตัว 26,030 26,030 - กล๎องบันทึกภาพวิดีโอ 2 รูปแบบ  
AVCHD และ MPEG 2 มี
หนํวยความจํา 40 GB ความ
ละเอียดภาพ 1920 x 1080  ซูม 10 
ระบบ 

ค าชี้แจง 
- ใช๎ในกิจกรรมของสาขาวิชาพัฒนา

ชุมชนเนื่องจากของเดิมไมํมีและมี
ความจําเป็นต๎องใช๎ในการ
บันทึกภาพเกี่ยวกับกิจกรรมของ
นักศึกษา 

รวม 62,770  
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1123231011  งานสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเรจ็การศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยํู 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน,งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 215,215 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  : ผศ.วิชชุกร   นาคธน 

  

หลักการและเหตุผล 
งานสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตด๎าน

สังคมศาสตร์ ท้ังด๎านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมท้ังการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให๎

บรรลุวัตถุประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพ  จําเป็นต๎องใช๎วัสดุ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภค รวมท้ังคําใช๎สอยตําง ๆ เพื่อ
สนับสนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ท้ังด๎านงานจัดการเรียนการ

สอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณพ.ศ. 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพันธกิจสําคัญคือ การ

ผลิตบัณฑิต การบริหารงานสํานักงาน และการให๎บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน แกํอาจารย์ บุคลากร และ

นักศึกษา 
จากพันธกิจดังกลําว คณะจึงจําเป็นต๎องจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  ซํอมแซมบํารุงครุภัณฑ์ทางการศึกษาและ

สํานักงาน ตลอดจนต๎องติดตํอราชการกับหนํวยงานภายนอก รับรู๎ขําวสาร เดินทางไปราชการ เชิญวิทยากรมา
บรรยาย และต๎องใช๎จํายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการตําง ๆ เพื่อการดําเนินงานของสํานักงานและการบริการทาง

การศึกษาตามพันธกิจดังกลําว ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให๎คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดําเนินงานตามพันธกิจได๎อยํางครบถ๎วน 
2. เพื่อให๎การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอยํางมี

ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู๎ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 จํานวนอาจารย์และบุคลากรท่ีเข๎าอบรม ประชุม  สัมมนา  20 คน 

1.2 มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีได๎รับการซํอมบํารุง 4 ครั้ง 

1.3 มีคําสาธารณูปโภคท่ีใช๎ในการติดตํอราชการ 12 เดือน 

1.4 มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาในคณะ 12 เดือน 

1.5 มีงบประมาณในการบริหารจัดการในคณะ 7 ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 อาจารย์และบุคลากรเข๎าอบรม ประชุม สัมมนาไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80  

2.2 มีครุภัณฑ์ท่ีซํอมแซมบํารุงรักษาให๎อยูํในสภาพท่ีใช๎งานได๎ร๎อยละ 80 

2.3 มีคําโทรศัพท์ โทรสาร  และแสตมป์ ร๎อยละ 80 
2.4 มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษา ร๎อยละ 80 

2.5 มีงบกลางคณะไว๎ใช๎ในการบริหารจัดการงานอ่ืน ๆ ร๎อยละ 80 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 อาจารย์และบุคลากรได๎เข๎ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

3.2 มีครุภัณฑ์ท่ีซํอมแซมบํารุงรักษาให๎อยูํในสภาพท่ีใช๎งานได๎ตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 

3.3 มีคําสาธารณูปโภคใช๎ตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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3.4 มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาตํอเนื่องตลอดท้ังปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

3.5 มีงบกลางไว๎ใช๎ในการบริหารจัดการคณะตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จํานวนอาจารย์และบุคลากรท่ีเข๎าอบรม ประชุม  สัมมนา             

2 ซํอมบํารุงครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน             

3 คําสาธารณูปโภคในการติดตํอราชการ             

4 ซื้อหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาในคณะ             

5 คําบริหารจัดการในคณะ             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 อาจารย์และบุคลากรเข๎าอบรม ประชุม  
สัมมนา 

20 คน 5 5 5 5 

2 ซํอมบํารุงครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน 8 ครั้ง 2 2 2 2 

3 คําสาธารณูปโภคในการติดตํอราชการ 12 เดือน 3 3 3 3 

4 ซื้อหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และ
นักศึกษาในคณะ 

12 เดือน 3 3 3 3 

5 คําบริหารจัดการในคณะ 7 ครั้ง 2 2 2 1 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จํานวนอาจารย์และบุคลากรท่ีเข๎าอบรม 

ประชุม  สัมมนา 

50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 

2 ซํอมบํารุงครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

3 คําสาธารณูปโภคในการติดตํอราชการ 13,000 3,200 3,200 3,400 3,200 

4 ซื้อหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และ

นักศึกษาในคณะ 

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

5 คําบริหารจัดการในคณะ 65,015 16,500 16,500 16,000 16,015 

 รวม 215,215 54,000 54,000 53,700 53,515 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 

ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ย

เหตุ ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 จ านวนอาจารย์และบุคลากรท่ีเข้า
อบรม ประชุม  สัมมนา 

20 คน     50,000  

2 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 8 ครั้ง     80,000  

3 ค่าสาธารณูปโภค       13,000  

3.1 คําโทรศัพท์ 12 เดือน   1,000 บาท 12,000  

3.2 คําไปรษณีย์อากร 5 ครั้งๆละ   200 บาท 1,000  

4 ค่าบริการหนังสือพิมพ์รายวัน 12 เดือนๆ
ละ 

  600 บาท 7,200  

5 ค่าบริหารจัดการในคณะ  7 ครั้ง ๆละ     65,015  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       215,215  
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. อาจารย์และบุคลากรท่ีเข๎ารับการอบรม ประชุม สัมมนา มีการพัฒนาตนเอง และได๎รับประสบการณ์ใหมํๆ 

มาปรับปรุงตนเองและการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ร๎อยละ 80 
2. มีครุภัณฑ์ท่ีซํอมแซมบํารุงรักษาให๎อยูํในสภาพท่ีใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ร๎อยละ 80 

3. มีคําโทรศัพท์ โทรสาร  และแสตมป์ ใช๎ในสํานักงานอยํางมีประสิทธิภาพ ร๎อยละ 80 
4. มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาตลอดปี ร๎อยละ 80 

5. มีงบกลางคณะไว๎ใช๎ในการบริหารจัดการงานอ่ืน ๆ ร๎อยละ 80 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1. จํานวนอาจารย์และบุคลากรท่ีได๎รับการพัฒนา ร๎อยละ 80 
1.2. จํานวนครุภัณฑ์ท่ีซํอมแซมพร๎อมใช๎ปฏิบัติงาน ร๎อยละ 80 

1.3. มีคําสาธารณูปโภคเพื่อการดําเนินงานตลอดปี ร๎อยละ 80 
1.4. จํานวนหนังสือพิมพ์ที่บริการในคณะ ร๎อยละ 80 

1.5. จํานวนงบประมาณท่ีใช๎ในการบริหารจัดการคณะ ร๎อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนอาจารย์และบุคลากร  ครุภัณฑ์ท่ีซํอมบํารุง  
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลรายการสาธารณูปโภค หนังสือพิมพ์ของคณะ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1.  โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 
                       ยุทธศาสตร์ท่ี 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1.  ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554):  
       นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2.  ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553–2555  

2.2.1 นโยบายท่ี 1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสํูความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และพัฒนาความเป็น

เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องํถิน และประเทศชาติ :  
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน :  

กลยุทธ์ที่ 7พัฒนากําลังคนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 

นโยบายท่ี 9 สํงเสริมสนับสนุนและแสวงหาความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสํูความเป็น
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล :  

2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
      2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพชีวิต 

              ตัวบางชี้ท่ี 1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 2.4.1 มิติท่ี 1 มิติด๎านประสิทธิผล   
  ตัวชี้วัดท่ี 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต 

  4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ปี 

2.5. ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

 2.5.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
  ตัวบํงชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

  ตัวบํงชี้ท่ี 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
     ดําเนินการได๎ทันที 
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1123231012  โครงการจัดท าห้องสมุดกฎหมายสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ท่ี  3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: เพื่อผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อสูํความเป็น
สากล 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: : 1.  จํานวนนักศึกษาคงอยํู 
  2.  จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ 
  3.  จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
  4.  ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายใน 12 เดือนหลังจบ 
  5.  ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
  6.  ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  7.  ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 153,730  

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

  

หลักการและเหตุผล 

ด๎วยสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นศาสตร์ทางด๎านวิชาชีพ     ซึ่งต๎องอยูํภายใต๎การกํากับขององค์กรวิชาชีพอัน

ประกอบไปด๎วยเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความ   ซึ่งองค์กรวิชาชีพดังกลําวได๎วางหลักเกณฑ์เพื่อเป็นเงื่อนไข
ในการรับรองหลักสูตร วําสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจะต๎องมีห๎องสมุด

กฎหมายประจําสาขานิติศาสตร์ท่ีได๎มาตรฐานเทียบเทํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง   ซึ่งห๎องสมุดกฎหมายดังกลําวจะต๎องประกอบไปด๎วยหนังสือและวารสารดังตํอไปนี้   ตํารา

กฎหมายโดยเฉพาะท่ีจัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภา   ประมวลกฎหมาย    วารสารทางกฎหมาย  ครบทุกลักษณะ  

และจะต๎องมีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีจัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภา  
ซึ่งเงื่อนไขดังกลําวนี้องค์กรวิชาชีพจะมาทําการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานรอบแรกเมื่อนักศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตร์รุํนแรกขึ้นชั้นปีท่ี 4  ซึ่งในขณะนี้นักศึกษารุํนแรกของสาขาวิชานิติศาสตร์กําลังศึกษาอยูํในชั้นปีท่ี 
3 ด๎วยเหตุดังกลําวจึงมีความจําเป็นต๎องขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการห๎องสมุดกฎหมายให๎ครบตามท่ี

องค์กรวิชาชีพกําหนด  เพื่อให๎ทันตํอเวลาในการตรวจสอบรอบแรกขององค์กรวิชาชีพด๎านกฎหมาย และถ๎าไมํ
สามารถดําเนินการได๎ทัน  องค์กรวิชาชีพจะไมํรับรอง ซึ่งจะทําให๎สํงผลเสียหายตํอมหาวิทยาลัยและนักศึกษาท่ีเรียน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให๎เป็นไปตามเงื่อนไขขององค์กรวิชาชีพด๎านกฎหมาย 
2. เพื่อเป็นแหลํงค๎นคว๎าข๎อมูลทางกฎหมายของนักศึกษา 

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาอ่ืนๆให๎มีความสะดวกมากขึ้น 
 

เป้าหมาย   
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 สําเนาคําพิพากษาศาลฏีกาตั้งแตํปี พ.ศ. 2485-2528 2 ชุด 

    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. ห๎องสมุดกฎหมายประจําสาขานิติศาสตร์มีมาตรฐานตามท่ีองค์กรวิชาชีพด๎านกฎหมายกําหนดให๎

มีตามหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ เทียบเทําคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐอ่ืนๆ  
2.2. นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์มีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีจัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภาสําหรับการ

ค๎นคว๎าศึกษาคําพิพากษาศาลฎีกาประกอบการเรียนการสอน 
2.3. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์มากขึ้น นักศึกษาสามารถใช๎เวลาวําง

จากการเรียนในชั้นเรียน ศึกษาเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาการได๎สะดวกมากขึ้น 
            3.  เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 จัดให๎มีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีจัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภากํอนได๎รับการตรวจจากองค์กร

วิชาชีพด๎านกฎหมายภายในภาคเรียนท่ี 1/2554 
3.2 สาขาวิชานิติศาสตร์มีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีจัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภาท่ีได๎มาตรฐานตรง

ตามท่ีองค์กรวิชาชีพทางกฎหมายกําหนดเกณฑ์ขั้นต่ํา 
3.3 สาขานิติศาสตร์มีห๎องสมุดท่ีได๎มาตรฐานตรงตามท่ีองค์กรวิชาชีพทางกฎหมายกําหนดเกณฑ์ขั้น

ตํ่า 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 6 เดือน วันเริ่มต๎น: 1  ตุลาคม  2553 วันส้ินสุด: 31 มีนาคม 2554 
           

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 สําเนาคําพิพากษาศาลฎีกาตั้งแตํปี พ.ศ. 2485-2528             

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 สําเนาคําพิพากษาศาลฏีกาตั้งแตํปี 

พ.ศ. 2485-2528 

2 ชุด 1 1   

        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 สําเนาคําพิพากษาศาลฏีกาตั้งแตํปี พ.ศ. 

2485-2528 

153,730 50,000 103,730  
 

 รวม 153,730 50,000 103,730   

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 

ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ย

เหตุ ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 ส าเนาค าพิพากษาศาลฏีกาตั้งแต่
ปี พ.ศ.  2485-2528 

        

 งบด าเนินงาน         

 -คําถํายเอกสาร       93,730  

 -คําลิขสิทธิ์ 1 คร้ัง     60,000  

 รวม       153,730  

หมายเหต ุ: * สําเนาคําพิพากษาศาลฎีกาตั้งแตํปี พ.ศ. 2485-2528 เป็นราคาถัวเฉลี่ยโดยจะต๎องมีการให๎

คําลิขสิทธิ์ในการถํายสําเนาให๎แกํเนติบัณฑิตยสภาเป็นจํานวนเงินประมาณ 60,000 บาท 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ห๎องสมุดกฎหมายประจําสาขานิติศาสตร์ได๎มาตรฐานตามท่ีองค์กรวิชาชีพกําหนด เทียบเทําคณะ

นิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐอ่ืนๆ  
2. ห๎องสมุดกฎหมายประจําสาขาวิชานิติศาสตร์มีคําพิพากษาฎีกาท่ีจัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภากํอนได๎รับ

การตรวจจากองค์กรวิชาชีพกฎหมายภายในภาคเรียนท่ี 1/2554  
3. นักศึกษาสาขานิติศาสตร์มีตํารากฎหมายท่ีได๎มาตรฐานครอบคลุมทุกกลุํมสาระความรู๎ท่ีเก่ียวข๎อง สําหรับ

การค๎นคว๎าศึกษาในระหวํางการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนในสาขานิติศาสตร์มากขึ้น  

4. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาได๎รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนในสาขานิติศาสตร์ 
ตามเกณฑ์ท่ีองค์กรวิชาชีพด๎านกฎหมายกําหนด 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํจํานวน  50  คน/ปีการศึกษา 

1.2. จํานวนนักศึกษาคงอยูํจํานวน  30  คน/ปีการศึกษา 
1.3. จํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจํานวน  15  คน/ปีการศึกษา 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
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2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การจัดทําห๎องสมุดกฎหมายประจําสาขานิติศาสตร์เสร็จส้ินตรงตามกรอบระยะเวลาดําเนินการ 

เครื่องมือ : ห๎องสมุดกฎหมายตรงตามข๎อกําหนดท่ีองค์กรวิชาชีพทางกฎหมายกําหนด 
3.2. ห๎องสมุดกฎหมายมีคําพิพากษาฎีกาท่ีจัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภาตั้งแตํปีพ.ศ.2485-2528

เครื่องมือ: คําพิพากษาศาลฎีกาตรงตามข๎อกําหนดท่ีองค์กรวิชาชีพทางกฎหมายกําหนด 

3.3. หนังสือตํารากฎหมายปริมาณและคุณภาพตรงตามท่ีองค์กรวิชาชีพทางกฎหมายกําหนด 
เครื่องมือ: ปริมาณหนังสือตํารากฎหมายท่ีคุณภาพตามท่ีองค์กรวิชาชีพทางกฎหมายกําหนด 

3.4. นักศึกษาสาขานิติศาสตร์มีประสิทธิภาพการเรียนเพิ่มมากขึ้น เครื่องมือ : ผลการเรียนของ
นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554):  
 นโยบายท่ี 3: สังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2553–2555 ของมหาวิทยาลัย:  

นโยบายท่ี 1:  สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสํูความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่นและประเทศชาติ: 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ :  

กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

2.3.1 มาตรฐานท่ี 1 :  ด๎านคุณภาพบัณฑิต 

1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2554 

2.4.1 มิติท่ี 1 มิติด๎านประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดท่ี 4 ข๎อ 4.1  มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต 

4.1.1  ร๎อยละ   ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

         ภายใน 1 ปี 
                 2.5  ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

 2.5.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
  ตัวบํงชี้ท่ี 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 

  ตัวบํงชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

  ตัวบํงชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
3. ความพร๎อมของโครงการ  

       ดําเนินการได๎ทันที 
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1123231013  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เปา้หมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยํู 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 254,250 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

  

หลักการและเหตุผล 

งานพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นภาระกิจ

หลักท่ีจะต๎องดําเนินการเพื่อผลิตบัณฑิตท้ังด๎านมนุษยศาสตร์และด๎านสังคมศาสตร์ ให๎มีความรู๎ ทักษะ และทัศนคติท่ี
ดีงามเป็นคนเกํง คนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมในอนาคต 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได๎จัดทําโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานให๎นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นท่ียอมรับของ

สังคม นอกจากนี้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัก พ.ศ. 2547 ได๎กําหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏมีหน๎าท่ีเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น สร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ สร๎างบัณฑิตท่ีมีความรู๎คูํความดี และจาก

เปูาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2565) ได๎มุํงผลสัมฤทธิ์เมื่อส้ินสถดแผนในปี 

พ.ศ. 2565 คือ การ”ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ สามารถปรับตัวสําหรับ
งานท่ีเกิดขึ้นตลอดชีวิต”   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความจําเป็นที่จะต๎องพัฒนานักศึกษาให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกลําว 
จึงได๎จัดกิจกรรมตําง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของนักศึกษาให๎พร๎อมท่ีจะออกสํู

ตลาดแรงงาน เพื่อเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามเปูาหมายของแผนอุดมศึกษาดังกลําว 

วัตถุประสงค์   
เพื่อเสริมสร๎าง พัฒนา ทักษะ ความรู๎ และประสบการณ์ให๎แกํนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในด๎านตําง ๆ  
 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1 จัดอบรมปรับพื้นฐานกํอนเปิดภาคเรียน 1/40 ครั้ง/คน 

2 จัดกิจกรรมสํงเสริมความเข๎าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุุน 1/80 ครั้ง/คน 

3 จัดกิจกรรมคํายภาษาญี่ปุุนนอกสถานท่ี  1/60 ครั้ง/คน 

4 จัดกิจกรรมพิธีไหว๎ครูและครอบครูดนตรี 1/300 ครั้ง/คน 

5 จัดกิจกรรมพิธีไหว๎ครูและครอบครูนาฏศิลป์และศิลปกรรม 1/300 ครั้ง/คน 

6 จัดอบรมปรับพื้นฐานและทัศนคติให๎นักศึกษาสาขา รปศ. 2/80 ครั้ง/คน 

7 จัดหาส่ือ  วัสดุการสอนให๎นักศึกษาสาขา รปศ. 2 ครั้ง 

8 จัดหาตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน 50 เลํม 

9 ผลิตตํารา เอกสารประกอบการสอนให๎นักศึกษา รปศ. 3 เลํม 

10 จัดหานักศึกษาต๎นแบบเพื่อรับรางวัล 3 คน 

11 จัดอบรม TOEIC 1/50 ครั้ง/คน 

12 จัดอบรมภาษาอังกฤษให๎นักศึกษากํอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/50 ครั้ง/คน 

13 จัดศึกษาดูงานและพัฒนาชุมชน 2/80 ครั้ง/คน 

14 จัดทําเว็บไซด์ “กรุงเกํา เรื่องเราอยุธยา” 4 ครั้ง 

15 จัดทําวารสาร “กรุงเกํา เรื่องเราอยุธยา 2 ฉบับ 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. นักศึกษาท่ีเข๎าอบรมและเข๎ารํวมกิจกรรมทุกกิจกรรมมีความรู๎ความเข๎าใจและได๎รับประสบการณ์

ในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 90 
2.2. นักศึกษาท่ีเข๎าอบรมและเข๎ารํวมกิจกรรมทุกกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดให๎นักศึกษาไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 
2.3. นักศึกษาท่ีเข๎าอบรมและเข๎ารํวมกิจกรรมทุกกิจกรรมสามารถนําความรู๎ท่ีได๎รับไปใช๎ประโยชน์ใน

ชีวิตประจําวันและในการประกอบวิชาชีพได๎ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 75 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนทุกกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล๎วเสร็จ

ตามระยะเวลาท่ีกําหนดร๎อยละ 80 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

           

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดอบรมปรับพื้นฐานกํอนเปิดภาคเรียน             

2 จัดกิจกรรมสํงเสริมความเข๎าใจภาษาและวัฒนธรรม

ญี่ปุุน 

            

3 จัดกิจกรรมคํายภาษาญี่ปุุนนอกสถานท่ี              

4 จัดกิจกรรมพิธีไหว๎ครูและครอบครูดนตรี             

5 จัดกิจกรรมพิธี ไหว๎ครูและครอบครูนาฏศิลป์และ

ศิลปกรรม 

            

6 จัดอบรมปรับพื้นฐานและทัศนคติให๎นักศึกษาสาขารปศ.             

7 จัดหาส่ือ  วัสดุการสอนให๎นักศึกษาสาขา รปศ.             

8 จัดหาตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน             

9 ผลิตตํารา เอกสารประกอบการสอนให๎นักศึกษา รปศ.             

10 จัดหานักศึกษาต๎นแบบเพื่อรับรางวัล             

11 จัดอบรม TOEIC             

12 จัดอบรมภาษาอังกฤษให๎นักศึกษากํอนฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

            

13 จัดศึกษาดูงานและพัฒนาชุมชน             

14 จัดทําเว็บไซด์ “กรุงเกํา เรื่องเราอยุธยา”             

15 จัดทําวารสาร “กรุงเกํา เรื่องเราอยุธยา             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดอบรมปรับพื้นฐานกํอนเปิดภาคเรียน 1 ครั้ง   1  

2 จัดกิจกรรมสํงเสริมความเข๎าใจภาษา

และวัฒนธรรมญี่ปุุน 

1 ครั้ง 1    

3 จัดกิจกรรมคํายภาษาญี่ปุุนนอกสถานท่ี  1 ครั้ง  1   

4 จัดกิจกรรมพิธีไหว๎ครูและครอบครูดนตรี 1 ครั้ง  1   

5 จัดกิจกรรมพิธีไหว๎ครูและครอบครู

นาฏศิลป์และศิลปกรรม 

1 ครั้ง    1 

6 จัดอบรมปรับพื้นฐานและทัศนคติให๎

นักศึกษาสาขา รปศ. 
2 ครั้ง   2  

7 จัดหาส่ือ  วัสดุการสอนให๎นักศึกษา
สาขา รปศ. 

2 ครั้ง  1 1  
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ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

8 จัดหาตํารา หนังสือ เอกสาร
ประกอบการสอน  

    50 เลํม   50  

9 ผลิตตํารา เอกสารประกอบการสอน

ให๎นักศึกษา รปศ. 
3 เลํม   1 2 

10 จัดหานักศึกษาต๎นแบบเพื่อรับรางวัล 1 ครั้ง 1    

11 จัดอบรม TOEIC 30 ชั่วโม

ง 
 30 

  

12 จัดอบรมภาษาอังกฤษให๎นักศึกษา
กํอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
30 

 
ชั่วโม

ง 

 30 
  

13 จัดศึกษาดูงานและพัฒนาชุมชน 2 ครั้ง  1  1 

14 จัดทําเ ว็บไซด์  “กรุงเ กํา เรื่องเรา

อยุธยา” 

4 ครั้ง 1 1 1 1 

15 จัดทําวารสาร “กรุงเกํา เรื่องเราอยุธยา 2 ฉบับ  1  1 

        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดอบรมปรับพื้นฐานกํอนเปิดภาคเรียน 6,000   6,000  

2 จัดกิจกรรมสํงเสริมความเข๎าใจภาษาและ

วัฒนธรรมญี่ปุุน 

6,000 6,000    

3 จัดกิจกรรมคํายภาษาญี่ปุุนนอกสถานท่ี  28,000  28,000   

4 จัดกิจกรรมพิธีไหว๎ครูและครอบครูดนตรี 33,000  33,000   

5 จั ด กิจก ร รมพิ ธี ไห ว๎ค รู และค รอบค รู

นาฏศิลป์และศิลปกรรม 

33,000    33,000 

6 จัดอบรมปรับพื้นฐานและทัศนคติให๎
นักศึกษาสาขา รปศ. 

12,000   12,000  

7 จัดหาส่ือ  วัสดุการสอนให๎นักศึกษาสาขา รป

ศ. 
15,000  7,500 7,500  

8 จัดหาตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการ

สอน  
17,000   17,000  

9 ผลิตตํารา เอกสารประกอบการสอนให๎
นักศึกษา รปศ. 

15,000   5,000 10,000 

10 จัดหานักศึกษาต๎นแบบเพื่อรับรางวัล 3,000  3,000   

11 จัดอบรม TOEIC 13,500  13,500   

12 จัดอบรมภาษาอังกฤษให๎นักศึกษากํอนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

13,500  13,500   

13 จัดศึกษาดูงานและพัฒนาชุมชน 26,250  13,125  13,125 

14 จัดทําเว็บไซด์ “กรุงเกํา เรื่องเราอยุธยา” 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

15 จัดทําวารสาร “กรุงเกํา เรื่องเราอยุธยา 29,000  14,500  14,500 

 รวม 254,250 7,000 127,125 48,500 71,625 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 

ปริมาณ

รายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมา

ย
เหตุ ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1. จัดอบรมปรับพื้นฐานให้นักศึกษาเข้า
ใหม่ทุกคนก่อนเปิดภาคเรียน 

      6,000  

1.1 คําตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆละ 6 ชม.ๆละ 300 บาท 3,600  

1.2 คําวัสดุ 1 คร้ังๆละ     2,400  

2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจภาษา
และวัฒนธรรมญ่ีปุ่นให้นักศึกษา 4 

ชั้นปี 

      6,000  

2.1 คําวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 1,800  

2.2 คําวัสดุ       4,200  

3 จัดกิจกรรมค่ายภาษาญ่ีปุ่นนอก

สถานท่ีให้นักศึกษา 4 ชั้นปี  

      28,000  

3.1 คําตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 10 ชม.ๆละ 300 บาท 9,000  

3.2 คําใช๎สอย         

 -คําน้ํามัน       12,000  

 -คําเบ้ียเลี้ยง (อาจารย์และพนักงานขับรถ)       4,600  

3.3 คําวัสดุ         

 -จัดทําเอกสารและอุปกรณ ์       2,400  

4. จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี       33,000  

4.1 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ   5,000 บาท 5,000  

4.2 คําใช๎สอย         

 -คําจ๎างวงดนตรีบรรเลง 1 วงๆละ   8,000 บาท 8,000  

 -คําจ๎างถํายวีดีโอและภาพนิ่ง 1 คร้ังๆละ   2,000 บาท 2,000  

4.3 คําวัสดุ         

 -คําเครื่องสังเวย 3 ชุดๆละ   6,000 บาท 18,000  

5 จั ด พิ ธี ไ ห ว้ ค รู แ ล ะ ค ร อ บ ค รู

นาฏศิลป์และศิลปกรรม 

      33,000  

5.1 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ   5,000 บาท 5,000  

5.2 คําใช๎สอย         

 -คําจ๎างวงดนตรีบรรเลง 1 วงๆละ   8,000 บาท 8,000  

 -คําจ๎างถํายวีดีโอและภาพนิ่ง 1 คร้ังๆละ   2,000 บาท 2,000  

5.3 คําวัสดุ         

 -คําเครื่องสังเวย 3 ชุดๆละ   6,000 บาท 18,000  

6 อบรมปรบัพ้ืนฐานและทัศนคติการ

เรียนรัฐประศาสนศาสตร์ 

      12,000  

6.1 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 300 บาท 7,200  

6.2 คําวัสดุ         

 - คําถํายเอกสาร       4,800  

7 จัดหาส่ือ และวัสดุการสอน       15,000  

7.1 คําวัสดุ 2 คร้ัง    7,500   บาท 15,000  

8 จัดหาต ารา หนังสือ และเอกสาร
ประกอบการสอน 

      17,000  

8.1 คําตํารา หนังสือ 1 คร้ัง 50 เลํมๆละ 340 บาท 17,000  

9 ผลิตต ารา  เอกสารประกอบการสอน       15,000  

9.1 คําวัสดุในการผลิตตํารา เอกสาร
ประกอบการสอน  

3 คร้ัง   2,000 บาท 6,000  

9.2 คําจ๎างพิมพ์ 3 คร้ัง 200 หน๎าๆละ 15 บาท 9,000  

10 จัดหารางวัลนักศึกษาต้นแบบ       3,000  

11 จัดอบรม TOEIC และประเมินผล       13,500  

11.1 คําตอบแทน 1 คร้ัง ๆละ   10,500 บาท 10,500  

11.2 คําใช๎สอย 1 คร้ัง ๆละ   1,000 บาท 1,000  

11.3 คําวัสดุ 1 คร้ัง ๆละ   2,000 บาท 2,000  

12 จัดอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษา 

ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

      13,500  

12.1 คําตอบแทน 1 คร้ัง ๆละ   10,500 บาท 10,500  

12.2 คําใช๎สอย 1 คร้ัง ๆละ   1,000 บาท 1,000  



 
 

 

87 

ลํา 
ดับ 

รายการ 

ปริมาณ
รายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ย

เหตุ ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

12.3 คําวัสดุ 1 คร้ัง ๆละ   2,000 บาท 2,000  

13 จัดศึกษาดูงานและพัฒนาชุมชน       26,250  

13.1 คําตอบแทน         

 - คําวิทยากร 4 คน ๆละ 4 ชม.ๆละ 600 บาท 9,600  

13.2 คําใช๎สอย         

 - คําน้ํามันและคําบํารุงรถยนต ์ 2 ครั้ง ๆละ   7,000 บาท 14,000  

 -จ๎างล๎างรูป 2 ครั้งๆละ   575 บาท 1,150  

13.3 คําวัสด ุ 2 ครั้ง ๆละ   750 บาท 1,500  

14 ผลิตเว็บไซต์ “กรุงเก่า เรื่องเรา

อยุธยา” 

      4,000  

14.1 คําใช๎สอย         
 -จ๎างจัดทําข๎อมูล 4 คร้ัง ๆ ละ   1,000 บาท 4,000  

15 ผลิตวารสาร “กรุงเก่า เรื่องเราอยุธยา”        29,000  
15.1 คําวัสดุ         

 - วัสดุสํานักงาน 2 คร้ังๆละ   2,000 บาท 4,000  

 - คําตีพิมพ์วารสาร 2 คร้ังๆละ 500 เลํมๆละ 25 บาท 25,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       254,250  

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาได๎รับการศึกษาและการเรียนรู๎ท่ีมีมาตรฐานและมีคุณภาพร๎อยละ 80 

2. นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่นร๎อยละ 80 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎ารับการอบรมและเข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 80 
1.2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎าอบรมและรํวมกิจกรรมครบตามมาตรฐานหลักสูตรร๎อยละ 80 

2. การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมและการพัฒนาการเรียนการสอน 
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับการอบรม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 

                       ยุทธศาสตร์ท่ี 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554):  
     นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2553–2555  
2.2.1 นโยบายท่ี 1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสํูความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และพัฒนาความเป็น

เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องํถิน และประเทศชาติ :  
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความทันสมัย : 

 2.2.2 นโยบายท่ี 5 สํงเสริมสนับสนุนและสร๎างสรรค์การมีสํวนรํวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ี

เป็นเอกลักษณ์ของเมืองอยุธยามรดกโลก  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎ และการจัดการความรู๎ท๎องถิ่นมรดก 

 กลยุทธ์ที่ 1 สร๎างองค์ความรู๎ของชีวิตในท๎องถิ่นเมืองมรดกโลก 
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

      2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพชีวิต 
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              ตัวบํงชี้ท่ี 1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปี 

         มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด๎านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
              ตัวบํงชี้ ท่ี 4.2 ระดับความสําเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการอนุรักษ์พัฒนาศิลปะและ

วัฒนธรรม 
              มาตรฐานที่ 5 ด๎านการบริการและการพัฒนาสถาบัน 

              ตัวบํงชี้ท่ี 5.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันให๎บรรลุเปูาหมายตามอัตลักษณ์ของ

สถาบันฯ  
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 2.4.1 มิติท่ี 1 มิติด๎านประสิทธิผล   
  ตัวชี้วัดท่ี 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต 

  4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ปี 

  4.1.2 ร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีได๎งานทําตรงสาขา 

     2.4.2 มิติท่ี 2 มิติด๎านคุณภาพ 
                 ตัวชี้วัดท่ี 6 ระดับความพึงพอใจตํอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 

  6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
                 ตัวชี้ วัดท่ี 3 ข๎อ 3.3 ระดับความสําเร็จของแผนอนุรักษ์และสร๎างเสริมเอกลักษณ์

ศิลปวัฒนธรรม 

                 2.5  ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 2.5.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

  ตัวบํงชี้ท่ี 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
  ตัวบํงชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

  ตัวบํงชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
   2.5.2  องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

  ตัวบํงชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

   2.5.3  องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ตัวบํงชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
     ดําเนินการได๎ทันที  
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1123231014 งานการบริหารจัดการศูนย์ภาษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 1: ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ และพัฒนา

ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลติกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
2. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
3. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 
5. มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง

บุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีสํวนรํวม 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 25,600  

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :     ศูนย์ภาษา ผ๎ูรับผิดชอบ :ผศ.อารีรัตน์  คูณดี 

  

หลักการและเหตุผล 
ตามวัตถุประสงค์และภาระหน๎าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ศูนย์ภาษา คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์มีภารกิจในการให๎การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร์ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาประเทศ 

แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมและท๎องถิ่น
ยังมีปัญหาขาดแคลนบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร์ท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาเอกตําง ๆ ท่ีสอดคล๎องกับการจัดการศึกษา 

ตามเปูาหมายแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2552 – 2565 ต๎องการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาและผลิต
พัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานท่ีเกิดขึ้นตลอดชีวิต จึงจําเป็นท่ีศูนย์ภาษาต๎องประสานงานให๎

การสนับสนุนงานบริการวิชาการแกํบุคลากรและชุมชน ซึ่งจําเป็นต๎องมีทรัพยากรเพียงพอ และใช๎งบประมาณในการ
พัฒนางานวิชาการ เพื่อดําเนินงานโครงการกิจกรรม ท้ังด๎านจัดเตรียมเอกสารเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ และเอกสาร

ประกอบการฝึกอบรม เพื่อการดําเนินงานให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ และการผลิตบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร์ 

พัฒนาคุณภาพการจัดการฝึกอบรมภาษา (ไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุุน) ให๎บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น  

วัตถุประสงค์   

เพื่อให๎มีวัสดุ อุปกรณ์ และคําสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการของศูนย์ภาษา 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 มีวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานศูนย์ภาษา   10 รายการ 

1.2 มีการซํอมบํารุงครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง 

1.3 มีคําสาธารณูปโภค คือ คําโทรศัพท์ โทรสาร และแสตมป์ 12 เดือน 

1.4 มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษา 12 เดือน 

2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
2.1. มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของศูนย์ภาษา 

2.2. มีครุภัณฑ์ท่ีซํอมแซมบํารุงรักษาให๎อยูํในสภาพท่ีใช๎งานได๎  
2.3. มีคําโทรศัพท์และโทรสารและแสตมป์ใช๎  

2.4. มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษา 
3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา 

3.1. มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของสํานักงานศูนย์ภาษาตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

3.2. มีครุภัณฑ์ท่ีซํอมแซมบํารุงรักษาให๎อยูํในสภาพท่ีใช๎งานได๎ตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 

3.3. มีคําโทรศัพท์และโทรสารและแสตมป์ใช๎ตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
3.4. มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาตํอเนื่องตลอดท้ังปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

  
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1  ตุลาคม 2553   วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554   
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 ดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน              
2 ดําเนินการซํอมบํารุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์             
3 ติดตํอราชการกับหนํวยงานภายนอก             
4 จัดหาหนังสือพิมพ์บริการในคณะ             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 ดําเนินการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน รายการ 10 3 3 3      1 

2 ดําเนินการซํอมบํารุงครุภัณฑ์ 

อุปกรณ์ 

ครั้ง 1 1 - - - 

3 ติดตํอราชการกับหนํวยงานภายนอก เดือน 12 3 3 3 3 

4 จัดหาหนังสือพิมพ์บริการในคณะ เดือน 12 3 3 3 3 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

2 ดําเนินการซํอมบํารุงวัสดุอุปกรณ์ 8,000 8,000    

3 ติดตํอราชการกับหนํวยงานภายนอก 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 

4 บริการหนังสือพิมพ์ศูนย์ภาษา 3,600 900 900 900 900 

 รวม 25,600 12,400 4,400 4,400 4,400 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวเฉล่ียทุกรายการ) 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 จัดซื้อวัสดุส านักงาน       8,000 บาท 

1.1 คําวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน 10 คร้ังละ 1 คร้ังๆละ 8,000 บาท 8,000 บาท 

2 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ และครุภัณฑ์       8,000 บาท 

2.2 ซํอมเครื่องถํายเอกสาร 1 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 8,000 บาท 8,000 บาท 

3 ติดต่อราชการกับหน่วยงาน
ภายนอก 

      6,000 บาท 

 -  คําโทรศัพท์  
-  คําไปรษณีย์อากร 

12 

12 

เดือน 
คร้ัง 

1 
1 

เดือนละ 
คร้ังละ 

400 
100 

บาท 
บาท 

4,800 
1,200 

บาท 
บาท 

5 บริการหนังสือพิมพ์รายวัน       3,600 บาท 

 -  คําวัสดุหนังสือพิมพ์ 12 เดือน 1 เดือนละ 300 บาท 3,600 บาท 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       25,600   บาท 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ศูนย์ภาษามีวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือพิมพ์ และคําสาธารณูปโภคในการดําเนินงานตลอดปีการศึกษา 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. ศูนย์ภาษามีการดําเนินงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1. บรรลุตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดการและคุณภาพของกิจกรรมการพัฒนาการเรียน
การสอน 
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม 
 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2553-2555 
2.1.1 นโยบายท่ี 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  

นโยบายยํอยท่ี 3.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2    ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ 2553-2555 
 2.2.1    นโยบายท่ี 3     : สนับสนุน รํวมมือและขยายการให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎าง 

ความเข็มแข็งเป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม                                

                     กลยุทธ์ที่ 1         : พัฒนาผ๎ูนําชุมชน สังคม ท๎องถิ่น และประชาชน   

     2.3   ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
             2.3.1    มาตรฐานที่ 3   : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 

    ตัวบํงชี้ 3.1      : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรม 
เพื่อชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม     

    ตัวบํงชี้ 3.5      : ระดับความสําเร็จในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครูและ  
ประสิทธิผลของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสมกับการเป็นผ๎ูประกอบการ

วิชาชีพชั้นสูง 

2.4    ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2554 
              2.4.1   มิติท่ี 1          :  มิติด๎านประสิทธิผล 

    ตัวชี้วัดท่ี 3.2  :   ระดับความสําเร็จของแผนการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม  
                 2.5  ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

 2.5.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

  ตัวบํงชี้ท่ี 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
 2.5.2 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกํสังคม 

  ตัวบํงชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสังคม 
  ตัวบํงชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการวิชาการให๎เกิดประโยชน์แกํสังคม 

3. ความพร๎อมของโครงการ  

ดําเนินการได๎ทันที 
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1040000  คณะวิทยาการจัดการ  

1123231015   โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ( 8 สาขาวิชา) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎าง
การแขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต:       ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยํู 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบํารุงการศึกษา หมวดงบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 192,580 บาท  

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  

หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

กําหนดให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็น

การพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได๎ดําเนินการโครงการ
จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น ท้ังนี้เพื่อให๎มีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิต

ระดับอุดมศึกษา อีกท้ังเพื่อเป็นแรงกระตุ๎นให๎แตํละสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงขึ้น   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา รวมถึงคณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลําว จึงมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ

ของบัณฑิตโดยมุํงเน๎นท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู๎ ซึ่งประกอบด๎วย 1) ด๎านคุณธรรม จริยธรรม 2)  ด๎านความรู๎  3) ด๎าน

ทักษะทางปัญญา 4. ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกจากนี้ ภาวะในปัจจุบันท่ีตลาดแรงงานมีการแขํงขันกันสูง 

ทําให๎คณะวิทยาการจัดการต๎องมุํงเน๎นการพัฒนาบัณฑิตให๎มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถแขํงขันใน
ตลาดแรงงานได๎  รวมถึงสามารถทํางานได๎หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

จากสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีผํานมาทําให๎สถานประกอบการหลายแหํง ต๎องปิดกิจการ

เพราะขาดทุน และอีกหลายแหํงขาดสภาพคลํองทางการเงินจําเป็นต๎องลดต๎นทุนการผลิต การเลิกจ๎างจึงเป็นวิธีการ
ลดต๎นทุนการผลิตอยํางหนึ่ง จากภาวะวิกฤตดังกลําวได๎สํงผลกระทบตํอการจ๎างงานอยํางเห็นได๎ชัดตั้งแตํปี 2541 

เป็นต๎นมา ถึงแม๎วําสถานการณ์การวํางงานในปัจจุบันจะเริ่มดีขึ้น ดังผลการสํารวจภาวะการทํางานของผ๎ูสําเร็จ
การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ตั้งแตํปี 2539 - 2547 ของกรมการจัดหางานพบวําสัดสํวนของผ๎ูสําเร็จการศึกษาท่ีมี

งานทําลดลงอยํางตํอเนื่องเมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของผ๎ูวํางงานพบวําผ๎ูสําเร็จการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา
ประมาณมีงานทําจํานวน 4.68 ล๎านคน (ร๎อยละ 13.14) เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรท้ังหมดซึ่งก็ยังคงถือวํามี

สัดสํวนของผ๎ูวํางงาน สูงอยูํนั่นเอง ดังนั้น ผ๎ูท่ีจะได๎รับการคัดเลือกจึงต๎องเป็นผ๎ูท่ีมีความพร๎อมในทุก ๆ ด๎าน 

สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นแหลํงผลิตบัณฑิตจึงควรเรํงหามาตรการสํงเสริมให๎บัณฑิตมีความพร๎อม ทางด๎านวิชาการ
และวุฒิภาวะ เพื่อให๎เป็นที่ยอมรับและเข๎าสํูตลาดแรงงานได๎มากท่ีสุด  

การ เ รี ยนการสอนจึ ง เ ป็นภาร ะง านหลั ก ท่ี สํ าคัญของมหา วิทยาลั ย  การ เ รี ยนการสอน ท่ีดี มี 
ประสิทธิภาพจะชํวยให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎ และมีคุณภาพด๎านวิชาการดังเปูาประสงค์ เมื่อเวลาผํานไปปัจจัยตํางๆ

ในด๎านผ๎ูเรียน ผ๎ูสอน สังคม สภาพแวดล๎อม เทคโนโลยี รวมท้ังความรู๎ตํางๆ ยํอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น 

การเรียนการสอนควรได๎รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให๎สอดคล๎องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป     
คณะวิทยาการจัดการ  ซึ่งประกอบด๎วย 8 สาขาวิชา  ได๎แกํ การตลาด  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์  การจัดการ  การบัญชี  สารสนเทศทางธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และอุตสาหกรรมทํองเท่ียว  จึง
ได๎จัดกิจกรรมตําง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู๎  ทักษะ  ประสบการณ์  รวมถึงอํานวยความสะดวกในด๎านวัสดุอุปกรณ์

การเรียนการสอนให๎แกํอาจารย์และนักศึกษา  ท้ังทางตรงและทางอ๎อม  โดยจัดโครงการอบรม  สัมมนา  และศึกษาดู
งานนอกสถานที่     

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีประสบการณ์จริงนอกห๎องเรียนและเกิดความเชื่อมโยงกับทฤษฎีท่ีได๎เรียนมา  
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรให๎มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามสาขาวิชามากขึ้น 

3. เพื่อเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะให๎กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 จํานวนครั้งของการศึกษาดูงาน 7 ครั้ง 

1.2 จํานวนครั้งการจัดอบรม 4 ครั้ง 

1.3 จํานวนการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 1 กิจกรรม 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีความรู๎  ความเข๎าใจ  และทักษะเพิ่มมากขึ้น  และสามารถนํา

ความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการประกอบอาชีพได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.2. นักศกึษาคณะวิทยาการจัดการได๎รับประสบการณ์ตรงจากผ๎ูเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์จาก 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. คณะวิทยาการจัดการ  มีการดําเนินการจัดการเรียนการสอน  และมีกิจกรรมเสริมการเรียนการ

สอนอยํางตํอเนื่องตลอดท้ังปีงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

(8 สาขา) 

            

1.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญสําหรับ
นักการตลาดรุํนใหมํ  

(สาขาวิชาการตลาด) 

            

1.2 พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี                (สาขาวิชาการบัญชี) 

            

1.3 พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของนักศึกษาให๎

เป็นผ๎ูมีความรู๎คูํคุณธรรม  
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

            

1.4 พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

            

1.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

ด๎านการบริหารจัดการ  
(สาขาวิชาการจัดการ) 

            

1.6 พัฒนาศักยภาพศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสํู

มาตรฐานสากล  (สาขาวิชาอุตสาหกรรมทํองเท่ียว) 

            

1.7 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความต๎องการของสังคม (สาขาวิขา

สารสนเทศทางธุรกิจ) 

            

1.8 พัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาให๎เป็นนักบริหารมือ
อาชีพ (สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

            

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย (8 สาขา) 

      

1.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา  เน๎น
ผ๎ูเรียนเป็นสําคัญสําหรับนักการ

ตลาดรุํนใหมํ (สาขาวิชาการตลาด) 

2 ครั้ง 2    

1.2 พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี                

(สาขาวิชาการบัญชี) 

4 ครั้ง  2 1 1 
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ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1.3 พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพ
ของนักศึกษาให๎เป็นผ๎ูมีความรู๎คูํ

คุณธรรม                          
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

2 ครั้ง  1 1  

1.4 พัฒนาการเรียนการสอนและ

ศักยภาพของนักศึกษา                  
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

3 ครั้ง  3   

1.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อความ

เป็นเลิศทางวิชาการด๎านการบริหาร
จัดการ (สาขาวิชาการจัดการ) 

1 ครั้ง   1  

1.6 พัฒนาศักยภาพศึกษาตามมาตรฐาน

วิชาชีพสํูมาตรฐานสากล                                   
(สาขาวิชาอุตสาหกรรมทํองเท่ียว) 

3 ครั้ง 1 1  1 

1.7 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อ

ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความ
ต๎องการของสังคม                

(สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ) 

1 ครั้ง  1   

1.8 พัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาให๎

เป็นนักบริหารมืออาชีพ                                   

(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

1 ครั้ง    1 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบ

ท่ีหลากหลาย (8 สาขา) 

     

1.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา  เน๎นผ๎ูเรียนเป็น
สําคัญสําหรับนักการตลาดรุํนใหมํ 

(สาขาวิชาการตลาด) 

18,480 18,480    

1.2 พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี                

(สาขาวิชาการบัญชี)) 

45,500  20,000 20,000 5,500 

1.3 พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของ

นักศึกษาให๎เป็นผ๎ูมีความรู๎คูํคุณธรรม 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

52,500  35,100 17,400  

1.4 พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ

นักศึกษา (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

9,200  9,200   

1.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการด๎านการบริหารจัดการ 

(สาขาวิชาการจัดการ) 

19,200   19,200  

1.6 พัฒนาศักยภาพศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพสํูมาตรฐานสากล                                   

(สาขาวิชาอุตสาหกรรมทํองเท่ียว) 

15,000 4,000 3,000  8,000 

1.7 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความต๎องการ

ของสังคม (สาขาวิชาสารสนเทศทาง
ธุรกิจ) 

13,200  13,200   

1.8 พัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาให๎เป็น

นักบริหารมืออาชีพ                                   
(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

19,500    19,500 

 รวม 192,580 22,480 80,500 56,600 33,000 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย 8 สาขา 

      192,580 
 
 

1.1 พัฒนาศกัยภาพนักศึกษา  เนน้
ผู้เรียนเป็นส าคัญส าหรับนกัการตลาด
รุ่นใหม ่(สาขาวชิาการตลาด) 

      18,480  

1.1.1 

จัดอบรมและสัมมนาโดยเน๎นการ

พัฒนาสาขาวิชาการตลาดให๎
เข๎มแข็ง 

       
 

10,800 

 

 ค่าตอบแทน          

 - คําวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 3,600  

 ค่าวัสดุ          

 - คําจัดทํารูปเลํมเอกสาร 40 คนๆละ 2 ชุดๆละ 90 บาท 7,200  

 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี       7,680  

 ค่าวัสดุ         

 - คําบํารุงรักษารถ 1 คร้ังๆละ 1 คันๆละ 1,500 บาท 1,500  

 - คําเอกสาร 40 คนๆละ 2 ชุดๆละ 50 บาท 4,000  

 - คําน้ํามันเชื้อเพลิง 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2,000 บาท 2,000  

 ค่าใช้สอย         

 - คําเบ้ียเลี้ยง 1 คนๆละ 1 วันๆละ 180 บาท 180  

 1.2 
 

พัฒนาการเรียนการสอนและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี                

(สาขาวิชาการบัญชี) 

      45,500  

 ค่าตอบแทน       15,500  

 - คําวิทยากร 1 คน 15 ชั่วโมง 600 บาท 9,000  

 - ผ๎ูชํวยวิทยากร 1 คน 12 ชั่วโมง 300 บาท 3,600  

 - เงินรางวัล          3 รางวัล - - - - 1,500  

   รางวัลท่ี 1 1 รางวัล 1 คร้ัง 700 บาท   

   รางวัลท่ี 2 1 รางวัล 1 คร้ัง 500 บาท   

   รางวัลท่ี 3 1 รางวัล 1 คร้ัง 300 บาท   

 - คําตรวจผลการแขํงขัน 1 คร้ัง - - 1,400 บาท 1,400  

 ค่าใช้สอย       30,000  

 - คําเบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก 1 คร้ัง   2 วันๆละ 7,000 บาท 14,000  

 - คําเชํารถบัส 1 คัน 2 วันๆละ 8,000 บาท 16,000  

1.3 พัฒนาการเรียนการสอนและ

ศักยภาพของนักศึกษาให้เป็น
ผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

 
 
 
 

      

52,500  

 ค่าตอบแทน       7,200  

 - คําตอบแทนวิทยากร 2 คนละ 12 ชั่งโมงละ 300 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย       39,100  

 - คําเบ้ียเลี้ยง 5 คนละ 2 วันละ 210 บาท 2,100  

 - คําท่ีพักเหมาจําย 1 วันละ 5 คนละ 1,000 บาท 5,000  

 - คําเชํารถบัส         2 วัน 2 คันละ 8,000 บาท 32,000  

 ค่าวัสดุ                     6,200  

 - คําวัสดุ 1 คร้ังละ - -  3,700 บาท 3,700  

 - คําจัดทําเอกสาร 1 คร้ังละ 100 ชุดละ  25 บาท 2,500  

1.4 พัฒนาการเรียนการสอนและ
ศักยภาพของนักศึกษา 
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

       
 
 

 จัดอบรมการใช้โปรแกรม
เคราะห์ส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น และภาษาอังกฤษ 

  

          

9,200  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 ค่าวัสดุ       3,400  

 - คําวัสดุท่ีใช๎ในการอบรม 1 คร้ัง - - 2,200 บาท 2,200  

 - จัดทําเอกสารในการอบรม 3 คร้ัง ๆ ละ 40 เลํมละ 10 บาท 1,200  

 

จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม นอกสถานท่ีของ

นักศึกษา 

      5,800  

 ค่าตอบแทน          

 - คําวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 1,800  

 ค่าใช้สอย         

 - คําน้ํามันเชื้อเพลิง 1 คร้ัง 1 วัน  2,500 บาท 2,500  

 ค่าวัสดุ         

 - คําบํารุงรักษารถ 1 คร้ัง 1 คัน 1,500 บาท 1,500  

1.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ด้านการบริการจัดการ         

(สาขาวิชาการจัดการ) 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

19,200  

 ศึกษาดูงาน       19,200  

 ค่าใช้สอย          

 - คําเบ้ียเลี้ยง 2 คนละ 2 คร้ังละ 210 บาท 840  

 - คําเบ้ียเลี้ยง 1 คนละ 2 คร้ังละ 180 บาท 360  

 - คําน้ํามันเชื้อเพลิง 1 คร้ังละ 1 คัน 13,500 บาท 13,500  

 - คําท่ีพัก 3 คน 1 วัน 1,000 บาท 3,000  

  ค่าวัสดุ                     

 - คําบํารุงรักษารถ 1 คร้ัง 1 คัน 1,500 บาท 1,500  

1.6 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพสู่

มาตรฐานสากล (สาขาวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว) 

      15,000  

 ค่าใช้สอย           

 - คําน้ํามันเชื้อเพลิง 1 คร้ัง  - -          6,000 บาท 6,000  

 - คําเชํารถ 2 คร้ัง - - - - 7,500  

   ครั้งท่ี 1 1 คันๆละ 1 วันๆละ 1,500 บาท (1,500)  

   ครั้งท่ี 2 2 คันๆละ 2 วันๆละ 1,500 บาท (6,000)  

 ค่าวัสดุ            

 - คําบํารุงรักษารถยนต์ 1 คร้ัง  1 คันละ  1,500 บาท 1,500  

1.7 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามความต้องการของสังคม  
(สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ) 

 

     

13,200  

1.7.1 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี       13,200  

 ค่าใช้สอย                      

 - คําเชํารถ 1 คันละ 2 วันละ 6,600 บาท 13,200  

1.8 
 
 

พัฒนาการเรียนการสอนของ
นักศึกษาให้เป็นนักบริหาร

จัดการมืออาชีพ                

(สาขาวิชาบริหารทรัพย์ฯ) 

  

           

19,500 
 

 
 

 

1.8.1 คําศึกษาดูงานนอกสถานที่         

 ค่าใช้สอย             16,000  

 - คําเชํารถ 1 คร้ัง 2 วันละ 8,000 บาท 16,000  

 ค่าวัสดุ              3,500  

 - คําวัสดุ            1 คร้ัง   - - 3,500 บาท 3,500  

  รวมงบประมาณท้ังส้ิน              192,580  
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 (ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาได๎มีประสบการณ์จริงนอกห๎องเรียนและเกิดความเชื่อมโยงกับทฤษฎีท่ีได๎เรียนมา  
2. พัฒนานักศึกษาในหลักสูตรให๎มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามสาขาวิชามากขึ้น 

3. เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะให๎กับนักศึกษา 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

1.1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 570 คน 
1.2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูํ  880 คน 

1.3. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร๎อยละ 80 
1.4. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา ร๎อยละ 75 

1.5. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  ร๎อยละ 72 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. สํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถาม 

3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  

3.3. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบรายงานประจําปีของคณะวิทยาการจัดการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

        ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554 : นโยบายท่ี 3 : สังคมและ 

คุณภาพชีวิต  
2.2. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2553-2555   
 นโยบายท่ี 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และยกระดับสํูความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

2.3. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) :   
                          ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ  คุณธรรมและการจัดการศึกษาความต๎องการของท๎องถิ่น  

สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาพและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 

2.4. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) (ประจําปี  
งบประมาณ พ.ศ.2554) :   

   ตัวบํงชี้ท่ี 1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
2.5. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราช   

ภัฏพระนครศรีอยุธยา  (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) :   
            มิติท่ี 1 มิติด๎านประสิทธิผล   

 ตัวชี้วัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ  สมศ.

ของสถาบันอุดมศึกษา 
 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต 

 4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 
ปี 

3. ความพร๎อมของโครงการ  

ดําเนินการได๎ทันที 
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1123231016   งานการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร (8 สาขา) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต:       ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 7. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 
8. จํานวนนักศึกษาที่คงอยํู 
9. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
10. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
11. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
12. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบํารุงการศึกษา หมวดงบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 52,420 บาท  

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  

หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

กําหนดให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็น

การพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได๎ดําเนินการโครงการ
จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น ท้ังนี้เพื่อให๎มีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิต

ระดับอุดมศึกษา อีกท้ังเพื่อเป็นแรงกระตุ๎นให๎แตํละสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงขึ้น   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา รวมถึงคณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลําว จึงมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ

ของบัณฑิตโดยมุํงเน๎นท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู๎ ซึ่งประกอบด๎วย 1) ด๎านคุณธรรม จริยธรรม 2)  ด๎านความรู๎  3) ด๎าน

ทักษะทางปัญญา 4. ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกจากนี้ ภาวะในปัจจุบันท่ีตลาดแรงงานมีการแขํงขันกันสูง 

ทําให๎คณะวิทยาการจัดการต๎องมุํงเน๎นการพัฒนาบัณฑิตให๎มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถแขํงขันใน
ตลาดแรงงานได๎  รวมถึงสามารถทํางานได๎หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

สภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีผํานมาทําให๎สถานประกอบการหลายแหํง ต๎องปิดกิจการเพราะ

ขาดทุน และอีกหลายแหํงขาดสภาพคลํองทางการเงินจําเป็นต๎องลดต๎นทุนการผลิต การเลิกจ๎างจึงเป็นวิธีการลด
ต๎นทุนการผลิตอยํางหนึ่ง จากภาวะวิกฤตดังกลําวได๎สํงผลกระทบตํอการจ๎างงานอยํางเห็นได๎ชัดตั้งแตํปี 2541 เป็น

ต๎นมา ถึงแม๎วําสถานการณ์การวํางงานในปัจจุบันจะเริ่มดีขึ้น ดังผลการสํารวจภาวะการทํางานของผ๎ูสําเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. ขึ้นไป ตั้งแตํปี 2539 - 2547 ของกรมการจัดหางานพบวําสัดสํวนของผ๎ูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําลดลง

อยํางตํอเนื่องเมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของผ๎ูวํางงานพบวําผ๎ูสําเร็จการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาประมาณมีงานทํา
จํานวน 4.68 ล๎านคน (ร๎อยละ 13.14) เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรท้ังหมดซึ่งก็ยังคงถือวํามีสัดสํวนของผ๎ูวํางงาน 

สูงอยํูนั่นเอง ดังนั้น ผ๎ูท่ีจะได๎รับการคัดเลือกจึงต๎องเป็นผ๎ูท่ีมีความพร๎อมในทุก ๆ ด๎าน สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นแหลํง

ผลิตบัณฑิตจึงควรเรํงหามาตรการสํงเสริมให๎บัณฑิตมีความพร๎อม ทางด๎านวิชาการและวุฒิภาวะ เพื่อให๎เป็นท่ียอมรับ
และเข๎าสํูตลาดแรงงานได๎มากท่ีสุด  

การ เ รี ยนการสอนจึ ง เ ป็นภาร ะง านหลั ก ท่ี สํ าคัญของมหา วิทยาลั ย  การ เ รี ยนการสอน ท่ีดี มี 
ประสิทธิภาพจะชํวยให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎ และมีคุณภาพด๎านวิชาการดังเปูาประสงค์ เมื่อเวลาผํานไปปัจจัยตํางๆ 

ในด๎านผ๎ูเรียน ผ๎ูสอน สังคม สภาพแวดล๎อม เทคโนโลยี รวมท้ังความรู๎ตําง ๆ ยํอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น 

การเรียนการสอนควรได๎รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให๎สอดคล๎องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป     
คณะวิทยาการจัดการ  ซึ่งประกอบด๎วย 8 สาขาวิชา  ได๎แกํ การตลาด  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์  การจัดการ  การบัญชี  สารสนเทศทางธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และอุตสาหกรรมทํองเท่ียว   
จึงได๎จัดทําโครงการการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร โดยการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อให๎

กระบวนการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวมถึงอํานวยความสะดวก
ในด๎านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์การเรียนการสอนให๎แกํนักศึกษาท้ังทางตรงและทางอ๎อม   

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์การเรียนการสอน  
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรให๎มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามสาขาวิชามากขึ้น 

เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 จัดซ้ือวัสดุเพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอนของแตํละสาขาวิชา 6 สาขาวิชา 

1.2 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 สาขาวิชา 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอนอยําง

เพียงพอและ 
ตํอเนื่องตลอดปี 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. คณะวิทยาการจัดการ  มีการดําเนินการจัดการเรียนการสอน  และมีกิจกรรมเสริมการเรียนการ

สอนอยํางตํอเนื่องตลอดท้ังปีงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม. 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร 
(8 สาขา) 

            

1.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญสําหรับ
นักการตลาดรุํนใหมํ  

(สาขาวิชาการตลาด) 

            

1.2 พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี (สาขาวิชาการบัญชี) 

            

1.3 พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของนักศึกษาให๎

เป็นผ๎ูมีความรู๎คูํคุณธรรม  
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

            

1.4 พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

            

1.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

ด๎านการบริหารจัดการ  

(สาขาวิชาการจัดการ) 

            

1.6 พัฒนาศักยภาพศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสํู

มาตรฐานสากล (สาขาวิชาอุตสาหกรรมทํองเท่ียว) 

            

1.7 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความต๎องการของสังคม(สาขาวิชา

สารสนเทศทางธุรกิจ) 

            

1.8 พัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาให๎เป็นนักบริหารมือ
อาชีพ (สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

            

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 การจัดการเรียนการสอนและการ

พัฒนาหลักสูตร (8 สาขา) 

      

1.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเน๎นผ๎ูเรียน
เป็นสําคัญสําหรับนักการตลาดรุํน

ใหมํ (สาขาวิชาการตลาด) 

1 ครั้ง  1   

1.2 พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี                

(สาขาวิชาการบัญชี) 

2 ครั้ง  1 1  

1.3 พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพ
ของนักศึกษาให๎เป็นผ๎ูมีความรู๎คูํ

คุณธรรม (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

1 ครั้ง   1  

1.4 พัฒนาการเรียนการสอนและ

ศักยภาพของนักศึกษา (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

1 ครั้ง  1   
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ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการด๎านการบริหาร

จัดการ (สาขาวิชาการจัดการ) 

3 ครั้ง  2  1 

1.6 พัฒนาศักยภาพศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพสํูมาตรฐานสากล                                   

(สาขาวิชาอุตสาหกรรมทํองเท่ียว) 

1 ครั้ง   1  

1.7 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความ

ต๎องการของสังคม (สาขาวิขา
สารสนเทศทางธุรกิจ) 

1 ครั้ง  1   

1.8 พัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาให๎

เป็นนักบริหารมืออาชีพ                                   
(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

1 ครั้ง 1    

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาหลักสูตร (8 สาขา) 

     

1.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเน๎นผ๎ูเรียนเป็น

สําคัญสําหรับนักการตลาดรุํนใหมํ  
(สาขาวิชาการตลาด) 

4,020  4,020   

1.2 พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี                
(สาขาวิชาการบัญชี) 

10,200  5,200 5,000  

1.3 พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของ

นักศึกษาให๎เป็นผ๎ูมีความรู๎คูํคุณธรรม  
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

-   -  

1.4 พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ
นักศึกษา (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

4,000  4,000   

1.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อความเป็น

เลิศทางวิชาการด๎านการบริหารจัดการ  
(สาขาวิชาการจัดการ) 

29,000  23,500  5,500 

1.6 พัฒนาศักยภาพศึกษาตามมาตรฐาน

วิชาชีพสํูมาตรฐานสากล                                   
(สาขาวิชาอุตสาหกรรมทํองเท่ียว) 

2,200   2,200  

1.7 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อความ

เป็นเลิศทางวิชาการตามความต๎องการ
ของสังคม (สาขาวิขาสารสนเทศทาง

ธุรกิจ) 

- - - - - 

1.8 พัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาให๎เป็น
นักบริหารมืออาชีพ                                   

(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

3,000 3,000 - - - 

 รวม 52,420 3,000 36,720 7,200 5,500 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 การจัดการเรียนการสอนและ

การพัฒนาหลักสูตร (8 
สาขา) 

      49,420  

1.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา  เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญส าหรับนักการ
ตลาดรุ่นใหม่ (สาขาวิชา

      4,020  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

การตลาด) 

 ค่าวัสดุ          

 - วัสดุ 1 คร้ัง - - 4,020 บาท 4,020  

 1.2 
 

พัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี                
(สาขาวิชาการบัญชี) 

            10,200  

 ค่าวัสดุ         

 - วัสดุ 2 คร้ังละ - - 5,100 บาท 10,200  

1.3 พัฒนาการเรียนการสอนและ
ศักยภาพของนักศึกษาให้เป็น

ผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

 
 
 
 

      

 
 
 
 

 

 ค่าวัสดุ                       

    -         

1.4 พัฒนาการเรียนการสอนและ
ศักยภาพของนักศึกษา 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ) 

      4,000 
 
 
 

 

 ค่าวัสดุ         

 - วัสดุ  1 คร้ังละ - - 4,000 บาท 4,000  

1.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ด้านการบริการจัดการ       
(สาขาวิชาการจัดการ) 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

29,000  

 ค่าครุภัณฑ์               

 - คอมพิวเตอร์ 1 คร้ัง 1 เครื่อง 18,000 บาท 18,000  

 ค่าวัสดุ               

 - วัสดุ    2 คร้ัง     - รายการ 5,500 บาท 11,000  

1.6 พัฒนาศักยภาพศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐาน 
สากล                            
(สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว) 

      2,200  

 ค่าวัสดุ            

 - วัสดุ   1 คร้ัง  - -  2,200 บาท 2,200  

1.7 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามความต้องการของสังคม  
(สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ) 

      

- 

 

 ค่าวัสดุ                         

 - วัสดุ         

1.8 
 
 

พัฒนาการเรียนการสอนของ
นักศึกษาให้เป็นนักบริหาร

จัดการมืออาชีพ            
(สาขาวิชาบริหารทรัพย์ฯ) 

  

           

3,000  

 ค่าวัสดุ                

 - วัสดุ            1 คร้ัง   - - 3,000 บาท 3,000  

  รวมงบประมาณท้ังส้ิน              52,420  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนได๎เพียงพอตลอดปีการศึกษา 

2. ครุภัณฑ์จํานวน 1 รายการของสาขาวิชาการจัดการ 
3. พัฒนานักศึกษาในหลักสูตรให๎มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามสาขาวิชามากขึ้น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1.   ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

1.1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 570 คน 

1.2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูํ  880 คน 
1.3. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร๎อยละ 80 

1.4. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา ร๎อยละ 75 
1.5. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  ร๎อยละ 72 

2.   เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
 3.  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1 สํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถาม 
3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  

3.3 การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบรายงานประจําปีของคณะวิทยาการจัดการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554 : นโยบายท่ี 3 : สังคมและ 

คุณภาพชีวิต  

2.2. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2553-2555   

 นโยบายท่ี 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสํูความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  และพัฒนาความ

เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
2.3. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) :   

                          ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ  คุณธรรมและการจัดการศึกษาความต๎องการของท๎องถิ่น สังคม
และประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาพและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 

2.4. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) (ประจําปี  

งบประมาณ พ.ศ.2554) :   
   ตัวบํงชี้ท่ี 1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

2.5. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราช   
ภัฏพระนครศรีอยุธยา  (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) :   

            มิติท่ี 1 มิติด๎านประสิทธิผล   
 ตัวชี้วัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.

ของสถาบันอุดมศึกษา 

 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต 
 4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 

ปี 
  

3. ความพร๎อมของโครงการ  

ดําเนินการได๎ทันที 
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1123231017   งานการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการได๎เดินทางเข๎ารํวมการประชุม อบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู๎ตามศาสตร์ที่จําเป็นตํอการปฏิบัติหน๎าที่
อยํางตํอเนื่อง 

2. บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการได๎รับการพัฒนาความรู๎และประสบการณ์
ตามสายงานอยํางตํอเนื่อง          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: บํารุงการศึกษา งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ:   185,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  

หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาการจัดการเป็นหนํวยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจท่ีสําคัญ 

ตามมาตรา 7 แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  คือทําการสอน วิจัย ให๎บริการวิชาการแกํสังคม 
ปรับปรุงถํายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการท่ีบุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหน๎าท่ีให๎

เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะต๎องมีการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง ท้ังในหน๎าท่ีท่ีรับผิดชอบและท่ีจะต๎อง

สนับสนุนในหน๎าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข๎องกัน เพื่อให๎หนํวยงานสามารถขับเคลื่อนไปตามภารกิจได๎อยํางลุลํวงและ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด  จึงมีความจําเป็นอยํางยิ่งท่ีต๎องมีการพัฒนาบุคลากร  ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 

โดยเฉพาะสายวิชาการได๎มีความรู๎อยํางเชี่ยวชาญในศาสตร์ของแตํละบุคคล และพัฒนาสายสนับสนุนให๎มีความรู๎ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานด๎านสนับสนุนได๎เพิ่มมากยิ่งขึ้น   

ตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2555 และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2533  มาตรฐานท่ี 5 วําด๎วยการ

พัฒนาสถาบันและบุคลากร และผลการประเมินภายนอกของมหาวิทยาลัยจาก สมศ. ท่ีแจ๎งผลการประเมินวําอยูํใน
เกณฑ์พอใช๎ จํานวน 3 มาตรฐานมาพิจารณา คือมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพบัณฑิต คะแนนท่ีได๎ 3.50 ผลการประเมิน

พอใช๎  มาตรฐานท่ี 2 งานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ คะแนนท่ีได๎ 3.20 ผลการประเมินพอใช๎  มาตรฐานท่ี 5  
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร คะแนนท่ีได๎ 3.36 ผลการประเมินพอใช๎   และจากแผนมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550-

2552 นโยบายท่ี 2 สนับสนุนสํงเสริมให๎บุคลากรมีคุณวุฒิท่ีสูงขึ้น  ตัวบํงชี้ท่ี 1 (1) บุคลากรได๎รับการพัฒนาความรู๎

และทักษะในด๎านวิชาการและวิชาชีพท้ังใน/ตํางประเทศ  รวมท้ังแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ประจําปี 
งบประมาณ 2553 – 2556 ซึ่งคณะได๎ตระหนักในความสําคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อใช๎เป็น

แนวทางในการดําเนินงานด๎านการพัฒนาบุคลากร และเพื่อให๎บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มีคุณสมบัติ ความรู๎ 
ทักษะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ ให๎เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ

และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และด๎วยเหตุท่ีคณะวิทยาการจัดการต๎องปฏิบัติงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดเพื่อบรรลุระดับความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยแบํงการพัฒนาออกเป็น 2 สํวนได๎แกํ (1) การพัฒนาอาจารย์ประจํา  พิจารณาจากการท่ี

อาจารย์ประจําท่ีได๎รับการสนับสนุน มีโอกาสท่ีเข๎ารํวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและ
ตํางประเทศ เทียบกับบุคลากรของคณะท้ังหมด และ (2) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการท่ี

บุคลากรสายสนับสนุนได๎รับการพัฒนาความรู๎ และทักษะในวิชาชีพ ได๎แกํ การสํงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตํอ 
ไปอบรม สัมมนา หรือดูงาน และการเข๎ารับการฝึกอบรมท่ีสถาบันหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน   

การพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน จะเป็นสํวนสําคัญท่ีจะนําพาคณะวิทยาการจัดการ ไปสํู
วิสัยทัศท่ีกําหนดไว๎วํา “ภายในปี 2556  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นคณะท่ีจัด

การศึกษา และวิจัยด๎านบริหารจัดการชั้นนําในท๎องถิ่น ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม นําความรู๎ สํูการพัฒนาสังคมและ
ท๎องถิ่น” 

เหตุผลนี้ คณะวิทยาการจัดการจึงต๎องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการจํานวน 30 
คน  และสายสนับสนุนจํานวน 7 คน  ในสังกัดคณะวิทยาการจัดการได๎พัฒนาตนเองได๎อยํางตํอเนื่องตลอดท้ังปี  ซึ่ง

จะสํงผลให๎บุคลากรท่ีสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได๎พัฒนาความรู๎ใหมํ ๆ และนําไปสํูการบูรณาการให๎เกิดประโยชน์

การปฏิบัติงานในหน๎าท่ีได๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน   
2. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน๎าท่ีได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  



 
 

 

104 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ สายวิชาการได๎เดินทางเข๎ารํวมการ

ประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู๎ใหมํ ๆ 

ตามศาสตร์ท่ีจําเป็นตํอการปฏิบัติหน๎าท่ีอยํางตํอเนื่อง  

30  คน 

1.2 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  สายสนับสนุนได๎รับการพัฒนา

ความรู๎และประสบการณ์ตามสายงานอยํางตํอเนื่อง 

 

7 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. บุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได๎รับการพัฒนา เพื่อปฏิบัติหน๎าท่ีตามภารกิจ

ของคณะอยํางมีประสิทธิภาพ 
2.2. บุคลากรสายสนับสนุน มีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจทุกด๎านของคณะวิทยาการจัดการ เพิ่มมาก

ยิ่งขึ้น 
3.  เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎รับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน อยํางตํอเนื่อง 
ตลอดปีงบประมาณ  

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1. พัฒนาบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ                  

1.1  - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  ในการเดินทางไปราชการ  
ฝึกอบรม  สัมมนา   

            

1.2 - พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ในการเดินทางไปราชการ  

ฝึกอบรม  สัมมนา 

            

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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  - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  ใน
การเดินทางไปราชการ  ฝึกอบรม  

สัมมนา   

30 คน 7 8 9 6 

1.2 - พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ใน

การเดินทางไปราชการ  ฝึกอบรม  

สัมมนา 

7 คน 2 2 2 1 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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     185,000     

1.1 - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  ในการ
เดินทางไปราชการ  ฝึกอบรม  สัมมนา  

ศึกษาดูงาน 

150,000 35,000 40,000 45,000 30,000 

1.2 - พัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  ในการเดินทางไปราชการ  

ฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน 

35,000 10,000 10,000 10,000 5,000 

   รวม 185,000 45,000 50,000 55,000 35,000 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

        

1.1 - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  ใน
การเดินทางไปราชการ  ฝึกอบรม  
สัมมนา  ศึกษาดูงาน 

      150,000  

 ค่าตอบแทน         

 - คําลงทะเบียน 20 คน - - - บาท 50,000   

 ค่าใช้สอย         

 - คําพาหนะ คําน้ํามัน คําเบ้ียเลี้ยง 
คําที่พัก ในการเดินทางไปราชการ 

 
30 

 
คน  

 
- 

 
- 

   
  - 

 
บาท  

 
100,000  

 

1.2 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

      35,000  

 ค่าตอบแทน         

 - คําลงทะเบียน 5 คน - - - บาท 12,000   

 ค่าใช้สอย         

 - คําพาหนะ คําน้ํามัน คําเบ้ียเลี้ยง 
คําที่พัก ในการเดินทางไปราชการ 

 
7  

 
คน  

 
- 

 
- 

   
  - 

 
บาท  

 
23,000  

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น     1  185,000  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ท้ังสายวิชาการจํานวน 30 คน  และสายสนับสนุนจํานวน 7 คน ได๎รับ
การพัฒนาศักยภาพให๎มีความรู๎ความสามารถ ความเชียวชาญในศาสตร์ของแตํละคนเพิ่มมากยิ่งขึ้น สามารถ 

บูรณาการเพื่อใช๎ประโยชน์ในการปฏิบัติหน๎าท่ีได๎อยํางมีประสิทธิภาพเกิดผลดีตํอหนํวยงาน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1  บุคลากรคณะวิทยาการจัดการสายวิชาการได๎เดินทางเข๎ารํวมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาความรู๎ใหมํ ๆ อยํางตํอเนื่อง จํานวน 30 คน 

1.2  บุคลากรคณะวิทยาการจัดการสายสนับสนุนได๎พัฒนาความรู๎ตามสายงานและท่ีจําเป็นตํอการ
ปฏิบัติหน๎าท่ี จํานวน 7 คน 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปการเข๎ารํวมอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายท่ี 3: สังคม  

และคุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2553-2555  

         นโยบายท่ี 9 : สํงเสริม สนับสนุน และแสวงหาความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสํูความ 
                             เป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อมุํง สํู

ความเป็นสากล 
               กลยุทธ์      :  พัฒนากําลังคนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 

2.3. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์:  
มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความ

เสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 
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2.4. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553):  

มาตรฐานท่ี 5 วําด๎วยการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

2.5. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคณะ พ.ศ.2553-2556 
นโยบายท่ี 9 นโยบายด๎านพัฒนาอาจารย์ 

2.6. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะ พ.ศ.2553-2556 
 (1)  การพัฒนาอาจารย์ประจํา  พิจารณาจากการท่ีอาจารย์ประจําท่ีได๎รับการสนับสนุนมีโอกาสท่ี

เข๎ารํวมประชุมวิชาการ  หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและตํางประเทศ 

 (2) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตํอ  ไปอบรม  หรือดูงาน  และการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมท่ีสถาบันหรือคณะจัดขึ้นเอง  โดยมวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 

 
3. ความพร๎อมของโครงการ  

ดําเนินการได๎ทันที 
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1123231018   งานจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติและโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยํู 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: บํารุงการศึกษา งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ:   370,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  

หลักการและเหตุผล 

ในปีงบประมาณ 2554  คณะวิทยาการจัดการมีภารกิจในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ  จํานวน 
8 สาขาวิชา  และในแตํละหลักสูตรมีรายวิชาฝึกปฏิบัติซึ่งจําเป็นต๎องใช๎วัสดุในแตํละรายวิชาฝึกปฏิบัติ  เพื่อให๎การ

เรียนสัมฤทธิ์ผลอยํางเต็มท่ีและมีคุณภาพเพียงพอ จํานวนท้ังส้ิน 95 วิชา  นอกจากนั้นแตํละสาขาวิชายังมีรายวิชา

เตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการต๎องลงเรียนในรายวิชาดังกลําว  ซึ่งเป็น
รายวิชาท่ีนักศึกษาต๎องได๎รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาชีพ  เพื่อเพิ่มพูนความรู๎และความสามารถ

เพื่อนําไปใช๎ประกอบอาชีพของตนในอนาคต  การท่ีจะพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษานั้นจําเป็นท่ีจะต๎อง
เชิญผ๎ูท่ีเชี่ยวชาญและชํานาญการในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ มาให๎ความรู๎โดยการฝึกอบรมนักศึกษาของคณะวิทยาการ

จัดการ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมกํอนที่นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการตําง ๆ  

ดังนั้นการท่ีจะดําเนินการให๎มีประสิทธิภาพและได๎คุณภาพ  ต๎องมีการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎รับความรู๎ความเข๎าใจและประสบการณ์  เพื่อจะได๎นําไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได๎ทัน

กับความเปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง   
ด๎วยหลักการและเหตุผลดังกลําว  คณะวิทยาการจัดการจึงต๎อง จัดวิทยากรท่ีมีความรู๎และประสบการณ์  

หาวัสดุอุปกรณ์ เอกสารการอบรมในการจัดอบรมให๎นักศึกษา  รวมท้ังการออกนิเทศนักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการตําง ๆ ท้ังในจังหวัดและนอกจังหวัด  ซึ่งต๎องใช๎รถและคําน้ํามันเชื้อเพลิงจาก

มหาวิทยาลัย  เพื่อให๎การดําเนินงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให๎นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

ฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตรตําง ๆ สําหรับนักศึกษาภาคปกติของคณะฯ ให๎มีคุณภาพและ 

มีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให๎นักศึกษาได๎เตรียมความพร๎อมกํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4. เพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และได๎รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการและ

หนํวยงานตําง ๆ  

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได๎รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  300  คน 

1.2  มีวัสดุฝึกสําหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติ 95 รายวิชา 

1.3  จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร๎อมให๎นักศึกษา 2 โครงการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. นักศึกษาภาคปกติของคณะวิทยาการจัดการ ท้ัง 8 สาขาวิชา มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอสําหรับ

การเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2.2. นักศึกษาภาคปกติของคณะวิทยาการจัดการ  ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยํางมีประสิทธิภาพ 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกปฏิบัติและเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมท้ังมี
กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมการเรียนการสอน อยํางตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติและเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ  

            

1.1  - จัดซ้ือวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติ             

1.2 - จัดซ้ือวัสดุ และคําตอบแทนวิทยากรในเตรียมและการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

            

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติ 95 วิชา 1 1 - - 

2 คําวัสดุและคําใช๎สอยในการจัดทํา
เอกสาร 

2 เทอม 1 1 - - 

 และจัดโครงการเตรียมและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

      

        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติ 208,005 104,000 104,005 - - 

2 คําวัสดุและคําใช๎สอยในการจัดทําเอกสารและ 161,995 71,315 90,680 - - 

 
จัดเตรียมโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

     

 รวม 370,000 175,315 194,685 - - 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1. จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชา
ปฏิบัติ 

      208,005  

 ค่าวัสดุ            

 - คําวัสดุฝึกปฏิบัติ 1,981 คน 1 คร้ัง 105 บาท 208,005  

2. จัดซื้อวัสดุและค่าตอบแทน
วิทยากรในโครงการเตรียมและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

            161,995   

 ค่าตอบแทน       28,800  

 - คําวิทยากรโครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ 

4 คน 6 ชั่วโมง 1,200 บาท 28,800  

 ค่าวัสด ุ         

 - คําปูาย 2 คร้ังๆละ 1 อัน 1,000 บาท 2,000  

 - คําวัสดุโครงการฝึกประสบการณ์ 2 คร้ัง - - - - 47,115  

 - คําถํายเอกสาร 2 คร้ัง - - 0.40 บาท 12,000  

 ค่าใช้สอย         

 - คําน้ํามันเชื้อเพลิง 16 คร้ัง 1 คัน 1,500 บาท 24,000  

 - คําเบี้ยเลี้ยง 16 คน 3 คร้ัง 210 บาท 10,080  

 - คําจ๎างเหมาจัดทําเอกสาร 300 คน 1 เลํม 100 บาท 30,000  

 - คําบํารุงรักษารถยนต์ 16 คร้ัง 1 คัน 500 บาท 8,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น        370,000  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอน  ฝึกปฏิบัติ

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. คณะวิทยาการจัดการสามารถจัดการศึกษาในหลักสูตรตําง ๆ สําหรับนักศึกษาภาคปกติของคณะฯ ให๎มี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
3. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได๎เตรียมความพร๎อมกํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4. นักศึกษาได๎ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และได๎รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการและหนํวยงาน

ตําง ๆ  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 570 คน 

1.2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูํ  880 คน 
1.3. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร๎อยละ 80 

1.4. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา ร๎อยละ 75 

1.5. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  ร๎อยละ 72 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามการสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนและ

คุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน 
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน 

3.3. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน 
3.4. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของผ๎ูปกครอง ผ๎ูประกอบการ  

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554 : นโยบายท่ี 3 : สังคมและ 

                         คุณภาพชีวิต  
2.2. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ   

  พ.ศ. 2553-2555   
 นโยบายท่ี 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และยกระดับสํูความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

2.3. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) :   
                       ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ  คุณธรรมและการจัดการศึกษาความต๎องการของท๎องถิ่นสังคม

และประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาพและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 
2.4. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) (ประจําปี  

งบประมาณ พ.ศ.2554) :   

   ตัวบํงชี้ ท่ี  1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระ   
ภายใน 1 ปี 

2.5. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราช   
ภัฏพระนครศรีอยุธยา  (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) :   

            มิติท่ี 1 มิติด๎านประสิทธิผล   

  ตัวชี้วัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.
ของสถาบันอุดมศึกษา 

 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต 
 4 . 1 . 1  ร๎ อ ย ล ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ท่ี ไ ด๎ ง า น ทํ า ห รื อ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ  

อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
2.6. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคณะ พ.ศ.2553-2556 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตร 
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2.7. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2553 – 2556  คณะวิทยาการจัดการ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาบัณฑิตไปสํูคุณธรรมและคุณภาพทางวิชาการท่ีได๎มาตรฐาน 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
ดําเนินการได๎ทันที 

1123231019   งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน/ซ่อมแซมครุภัณฑ์/จ่ายสาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. คณะวิทยาการจัดการมีวัสดุสํานักงานใช๎ตลอดปีทั้งสํานักงานและ 8 สาขาวิชา 
2. คณะวิทยาการจัดการมีครุภัณฑ์ทั้งของสํานักงานและสาขาวิชาใช๎ตลอดปีงบประมาณ 
3. คณะวิทยาการจัดการมีสาธารณูปโภค ได๎แกํโทรศัพท์  โทรสาร และสแตมป์ใช๎ตลอด

ปีงบประมาณ 12 เดือน  
4. คณะวิทยาการจัดการมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 4 คร้ัง       

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบํารุงการศึกษา งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ:   234,960 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  

หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ  รวมท้ังการบริหารจัดการคณะวิทยาการ
จัดการให๎บรรลุวัตถุประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพนั้น  จําเป็นต๎องใช๎วัสดุ  อุปกรณ์ตําง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ  

และการบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน  ท้ังด๎านงานจัดการเรียนการสอน  งานวิจัย  งาน
บริการวิชาการ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอ่ืน ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ  

และของมหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จากภารกิจดังกลําว  คณะฯ จึงจําเป็นต๎องจัดซื้อวัสดุสํานักงานตําง 

ๆ และซํอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ทางการศึกษาและครุภัณฑ์สํานักงานท่ีเป็นบริการสํวนกลางของคณะ  รวมท้ัง
ครุภัณฑ์ของสํานักงานสาขาท้ัง 8 สาขาวิชา  รวมท้ังคําใช๎จํายด๎านการบริหารจัดการตําง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ

และบริการทางการศึกษาตามภารกิจดังกลําวให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
คณะวิทยาการจัดการมีภารกิจในการจัดการศึกษาให๎แกํนักศึกษาท้ังนักศึกษาภาคปกติ  และภาคสมทบ  

โดยแบํงโครงสร๎างในการบริหารจัดการเป็นสาขาวิชา  จํานวน 8 สาขาวิชา  คือสาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์  สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทํองเท่ียว  โดยมีสํานักงานคณบดีเป็น

ศูนย์กลางในการอํานวยความสะดวกแกํสาขาทุกสาขา  ตามภารกิจดังกลําว  อีกท้ังยังมีหน๎าท่ีในการให๎บริการแกํ
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  ให๎บริการแกํนักศึกษาและผ๎ูท่ีมาติดตํอราชการกับหนํวยงานท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  ซึ่งในการดําเนินการตามภารกิจสนับสนุนวิชาการดังกลําว  สํานักงานคณบดีมีความจําเป็นจะต๎อง
ให๎บริการด๎านติดตํอส่ือสารกับหนํวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยการใช๎โทรศัพท์  โทรสารตําง ๆ 

จึงต๎องมีคําใช๎จํายเก่ียวกับโทรศัพท์  โทรสาร  เพื่อให๎สามารถให๎บริการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ทําให๎สํานักงาน

คณบดีมีศักยภาพในการให๎บริการได๎อยํางเต็มที่และอยํางตํอเนื่องตลอดท้ังปีงบประมาณ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให๎คณะวิทยาการจัดการมีวัสดุสํานักงานใช๎ตลอดท้ังปีงบประมาณ 
2. เพื่อให๎มีครุภัณฑ์ท้ังของสํานักงานคณบดีและสาขาวิชาท้ัง 8 สาขาวิชาใช๎ตลอดปีงบประมาณ 

3. เพื่อให๎มีสาธารณูปโภคได๎แกํ โทรศัพท์ และโทรสารใช๎ตลอดปีงบประมาณ 

4. เพื่อให๎การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  4 ครั้ง 

1.2 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน  และวัสดุการเรียนการสอน  8 สาขาวิชา 

1.3 ซํอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งานได๎อยําง
ตํอเนื่องตลอดปี 

1/8 สํานักงาน/
สาขาวิชา 

1.4 มีการจํายคําโทรศัพท์  โทรสาร สแตมป์ 12 เดือน 

  



 
 

 

111 

2. เปูาหมายเชิงคุณ 

2.1. คณะมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ สามารถบริหารงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.2. บุคลากรและนักศึกษาท่ีสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได๎รับความสะดวกและคลํองตัวในการ
ปฏิบัติงานคณะวิทยาการจัดการ มึความสามารถในการให๎บริการด๎านการติดตํอส่ือสารท้ังหนํวยงานภายในและ

หนํวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได๎อยํางตํอเนื่องตลอดท้ังปีมี
การซํอมแซมบํารุงครุภัณฑ์ให๎อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. จัดซ้ือ  จัดจ๎าง  และเบิกจํายภายเป็นไปตามแผนการใช๎จํายตลอดปีงบประมาณ 
3.2. มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของคณะตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

3.3. มคีรุภัณฑ์ท่ีซํอมแซมบํารุงรักษาให๎อยูํในสภาพท่ีใช๎งานได๎ตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.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              

2 ซํอมแซมครุภัณฑ์ของสํานักงานคณบดี และของสาขาทัง้ 8 สาขา             

3 จํายคําสาธารณูปโภค             

4 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 4 คร้ัง             

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.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 6 คร้ัง 1 2 2 1 

2 ซํอมแซมครุภัณฑ์ของสํานักงานคณบดี
และของสาขาทั้ง 8 สาขาวิชา 

6 คร้ัง 1 2 2 1 

3 จํายคําสาธารณูปโภค 12 คร้ัง 3 3 3 3 

4 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  4 คร้ัง 1 1 1 1 

        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.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  103,060 10,000 50,000 33,060 10,000 

2 ซํอมแซมครุภัณฑ์ของสํานักงานคณบดี และ
ของสาขาทั้ง 8 สาขาวิชา 

70,780 10,000 30,780 20,000 10,000 

3 จํายคําสาธารณูปโภค 11,120 3,000 3,000 3,000 2,120 

4 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 

 รวม 234,960 35,500  96,280  68,560 34,620 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

  งานสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน/ ซ่อมแซมครุภัณฑ์/ 
จ่ายสาธารณูปโภค 

      234,940  

1 จัดซื้อวัสดุส านักงาน        103,060  

 ค่าวัสดุ              

   - คําวัสดุสํานักงาน 6 คร้ัง - -     

      ไตรมาส 1 1 คร้ัง - - 10,000 บาท 10,000  

      ไตรมาส 2 2 คร้ัง - - 25,000 บาท 53,060  

      ไตรมาส 3 2 คร้ัง - - 15,000 บาท 30,000  

      ไตรมาส 4 1 คร้ัง - - 10,000 บาท 10,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของส านักงาน
คณบดี และของสาขาทั้ง 8 
สาขาวิชา 

      70,780  

    ค่าใช้สอย     -         

    - คําซํอมครุภัณฑ์สํานักงาน 6 คร้ัง  -    70,780  

      ไตรมาส 1 1 คร้ัง - - 10,000 บาท 10,000  

      ไตรมาส 2 2 คร้ัง - - 15,390 บาท 30,780  

      ไตรมาส 3 2 คร้ัง - - 10,000 บาท 20,000  

      ไตรมาส 4 1 คร้ัง - - 10,000 บาท 10,000  

3 จ่ายค่าสาธารณูปโภค       11,120  

 ค่าสาธารณูปโภค                 

   - คําโทรศัพท์ โทรสาร แสตมป์ 12 คร้ัง       

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

      ไตรมาส 2 3 คร้ัง - - 1,000 บาท 3,000  

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

      ไตรมาส 4 3 คร้ัง - - - บาท 2,120  

4 จัดประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ 

        

 ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม          50,000  

      - คําตอบแทนและคําเบ้ียประชุม 4 คร้ัง 1 วัน 12,500 บาท 50,000  

                            รวม         234,960  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. คณะวิทยาการจัดการมีวัสดุสํานักงานใช๎ตลอดท้ังปีงบประมาณ 
2. คณะวิทยาการจัดการมีครุภัณฑ์ท้ังของสํานักงานและ 8 สาขาวิชาใช๎ตลอดปีงบประมาณ 

3. คณะวิทยาการจัดการมีสาธารณูปโภค  ได๎แกํ โทรศัพท์  โทรสาร  และแสตมป์ใช๎ตลอดปีงบประมาณ 
4. คณะวิทยาการจัดการมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะจํานวน 4 ครั้ง 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1 มีวัสดุสํานักงานใช๎ตลอดปีงบประมาณท้ังสํานักงานคณบดีและ 8 สาขาวิชา 

1.2 มีครุภัณฑ์ท่ีอยูํในสภาพดีท้ังของสํานักงานและ 8 สาขาวิชาใช๎ตลอดปีงบประมาณ 
1.3 มีสาธารณูปโภค  ได๎แกํ โทรศัพท์ โทรสาร และแสตมป์ใช๎ตลอดปีงบประมาณ 

1.4 มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 4 ครั้ง  

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. การรายงานการเบิกจํายงบประมาณประจําปี 
3.2. การรายงานผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ  (SAR) 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายท่ี 3: สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

2.2. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์: มุํง
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความ

เสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 

2.3. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2553-2555  
  นโยบายท่ี 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสํูความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและ ประเทศชาติ 
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    ยุทธศาสตร์  :  ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนาความเป็น

เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

 กลยุทธ์      :  ด๎านการเรียนการสอน 
2.4. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554):    

  ยุทธศาสตร์: มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของท๎องถิ่น 
สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 

2.5. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) 

  นโยบายท่ี 2 นโยบายในการพัฒาระบบสารสนเทศและการจัดการส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนการ
สอน  มาตรการท่ี 2.1 จัดให๎มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนในแตํละห๎องเรียนอยํางครบถ๎วน 

2.6. ความสอดคล๎องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 
  องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  ตัวชี้ วัดท่ี 2.5 ห๎องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และ   

   สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
 

3. ความพร๎อมของโครงการ  

ดําเนินการได๎ทันที 

1123231020 โครงการบริหารจัดการการเรียนการสอน (วิทยากรเสริมรายวิชา) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยํู 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบํารุงการศึกษา งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ:   40,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

  

หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาการจัดการเป็นหนํวยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีหน๎าท่ีในการผลิต
บัณฑิตด๎านบริหารธุรกิจ  มีภารกิจต๎องปฏิบัติอยํางครบถ๎วน  ได๎แกํ  ผลิตบัณฑิต  วิจัย  บริการวิชาการ  และทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม  อีกประการหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนให๎นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม
นั้นจําเป็นต๎องให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎กับวิทยากรและอาจารย์พิเศษผ๎ูทรงคุณวุฒิด๎วย 

ดังนั้นการท่ีจะดําเนินการให๎มีประสิทธิภาพและได๎คุณภาพ  ต๎องมีการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบัติ และได๎รับการถํายทอดประสบการณ์จากวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ และผ๎ูทรงคุณวุฒิในแตํละสาขา  
เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจและประสบการณ์โดยตรง สามารถบูรณาการความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ได๎  

คณะวิทยาการจัดการ จึงมีความจําเป็นต๎องจัดสรรงบประมาณเพื่อเชิญอาจารย์พิเศษ วิทยากร ผ๎ูทรงคุณวุฒิ  
เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีโอกาสเรียนรู๎ และนําความรู๎ไปพัฒนาตนเองได๎ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ

และการเมือง ตลอดจนความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีตําง ๆ  ในปัจจุบันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์   

เพื่อสาขาวิชาได๎มีอาจารย์พิเศษ และวิทยากรผ๎ูทรงคุณวุฒิ ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาอยํางมี

ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 เชิญอาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ผ๎ูทรงคุณวุฒิ 4 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. นักศึกษาท่ีสังกัดคณะวิทยาการจัดการได๎เรียนรู๎ตามแผนการจัดการศึกษาครบตามหลักสูตร 
 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. นักศึกษาท่ีสังกัดคณะวิทยาการจัดการได๎เรียนรู๎ตามแผนการเรียน  ตามหลักสูตร  ตลอดท้ัง 2 

ภาคเรียนปกติ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 เชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากร/ผ๎ูทรงคุณวุฒิ               

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 เชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากร/ผ๎ูทรงคุณวุฒิ 
 

4 คน 2  2  

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 

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

1 เชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากร/ผ๎ูทรงคุณวุฒิ  
 

 40,000 20,000 - 20,000 - 

 รวม 40,000 20,000 - 20,000 - 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 งานการบริหารจัดการเรียนการสอน
(เชิญอาจารย์พิเศษเสริมรายวิชา) 

        

 ค่าตอบแทน         

 - คําตอบแทนอาจารย์พิเศษ/วิทยากร/
ผ๎ูทรงคุณวุฒิ   

4 คน - - 10,000 บาท 40,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       40,000  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติทุกสาขาวิชา ได๎เรียนรู๎กับอาจารย์พิเศษ วิทยากรและ 
ผ๎ูทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีความเชียวชาญ มีประสบการณ์ตรง 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 570 คน 

1.2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูํ  880 คน 
1.3. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร๎อยละ 80 

1.4. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา ร๎อยละ 75 
1.5. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  ร๎อยละ 72 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนนักเรียนท่ีเข๎าใหมํ คงอยํู และสําเร็จการศึกษา 

3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

3.3. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน 
3.4. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน 

3.5. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของผ๎ูปกครอง 
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายท่ี 3: สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

2.2. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์: มุํง
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความ

เสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 
2.3. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2553-2555 

2.4. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554): 
ยุทธศาสตร์: มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดย

ให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 

              นโยบายท่ี 1 :  สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
   มาตรฐานและยกระดับสํูความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม  

   ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์  :  ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนาความ 

  เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

  กลยุทธ์        :   ด๎านการเรียนการสอน ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความ 
  ทันสมัย 

         :  ด๎านบัณฑิต พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให๎สามารถทํางานได๎หลากหลาย 
2.5. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคณะ พ.ศ.2553-2556 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตร 
 

3.  ความพร๎อมของโครงการ  

     ดําเนินการได๎ทันที 
 

 
 

  



 
 

 

116 

 

1123231021   โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยํู 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบํารุงการศึกษา งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 57,950 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  

หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ รวมท้ังการบริหารจัดการคณะวิทยาการ

จัดการให๎บรรลุวัตถุประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพนั้น  จําเป็นต๎องใช๎ครุภัณฑ์ทางการศึกษาตําง ๆ เพื่อสนับสนุนงาน

วิชาการ และการบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับภาระงานท้ังด๎านงานจัดการเรียนการสอน  งานวิจัย  
งานบริการวิชาการ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอ่ืน ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการ

จัดการ  และของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554   
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 คณะวิทยาการจัดการมีความจําเป็นท่ีจะต๎องจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการได๎แกํ  

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศติดตั้ง ณ ห๎องปฏิบัติการเศรษฐศาสตร์ (ห๎อง 405) เนื่องจากครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศใน

ห๎องดังกลําวเสีย  ซึ่งได๎จัดซื้อตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ.2543 คณะวิทยาการจัดการได๎ทําการซํอมมาหลายครั้งจน
เกินมูลคําของเครื่องปรับอากาศแล๎ว  จึงจําเป็นต๎องจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนเครื่องดังกลําว  รายการท่ี 2 ได๎แกํกล๎อง

ถํายรูปดิจิตอล  ซึ่งคณะวิทยาการจัดการมีกล๎องดิจิตอลเพียง 2 เครื่อง  ไมํเพียงพอตํอการใช๎งาน  เนื่องจากกล๎อง
ดังกลําวใช๎สําหรับงานวิชาการและบริการทางการศึกษา  และโครงการตําง ๆ จึงมีความจําเป็นท่ีจะต๎องจัดซื้อเพิ่มเติม

เพื่อให๎เพียงพอตํอการใช๎งาน 
จากภารกิจดังกลําว  คณะฯ จึงจําเป็นต๎องจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาจํานวน 2 รายการ เพื่อสนับสนุนงาน

วิชาการและบริการทางการศึกษาตามภารกิจดังกลําวให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ณ ห๎องปฏิบัติการเศรษฐศาสตร์ให๎นักศึกษาสามารถใช๎งาน

ได๎ 
2. เพื่อเพิ่มครุภัณฑ์กล๎องถํายรูปดิจิตอลในการใช๎ปฏิบัติภารกิจ  สําหรับงานวิชาการและงานบริการทาง

การศึกษาอยํางเพียงพอ   

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประจําห๎องปฏิบัติการ ห๎อง405 
และครุภัณฑ์งานโสตทัศนศึกษา สํานักงานคณบดี 1 รายการ 

2 รายการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. คณะวิทยาการจัดการมีครุภัณฑ์กล๎องถํายรูปดิจิตอล สามารถในการให๎บริการด๎านการเรียนการ
สอน และการบริการตําง ๆ ท่ีเก่ียวข๎องด๎านโสตทัศนศึกษา และมีห๎องปฏิบัติการเศรษฐศาสตร์ท่ีมีความพร๎อมในการ

ให๎บริการอยํางมีประสิทธิภาพ 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. จัดซ้ือ  จัดจ๎าง  และเบิกจํายภายในไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ 

3.2. มีครุภัณฑ์ท่ีใช๎งานได๎ตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 

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

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ 2 รายการ             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 

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

1 จัดซื้อครุภัณฑ ์2  รายการ 1 ครั่ง 1 - - - 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 

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

1 จัดซื้อครุภัณฑ ์2 รายการ 57,950 57,950 - - - 

 รวม 57,950 57,950 -  - - 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 โครงการจัดซื้อหาครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน  

        

 ค่าครุภัณฑ์         

 - ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 1 รายการๆละ 1 เครื่องๆละ 34,500 บาท 34,500  

 - ครุภัณฑ์กล๎องดิจิตอล 1 รายการๆละ 1  ตัวๆละ 23,450 บาท 23,450  

                

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น        57,950   

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. คณะวิทยาการจัดการมีครุภัณฑ์ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานวิชาการและงานสนับสนุนวิชาการ  ด๎านโสต
ทัศนศึกษาอยํางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

2. นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการมีห๎องปฏิบัติการท่ีมีความพร๎อมใช๎ในการ
เรียนการสอน  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 470 คน 

1.2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูํ  880 คน 
1.3. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร๎อยละ 80 

1.4. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา ร๎อยละ 75 

1.5. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  ร๎อยละ 72 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  
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3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการ

เรียนการสอน 
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน 

3.3. รายงานผลการเบิกจํายตามไตรมาส 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายท่ี 3: สังคมและ

คุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์: มุํง

พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความ

เสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 
2.3. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554): 

ยุทธศาสตร์: มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดย
ให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 

2.4. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคณะ พ.ศ.2553-2556) 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
เรียนการสอน 

2.5. ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
   องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

   ตัวบํงชี้ท่ี 2.5 ห๎องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
3. ความพร๎อมของโครงการ  

ดําเนินการได๎ทันที  
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1123231022   โครงการเตรียมการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

   พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี และการประชาสัมพันธ์กับ  

   สถาบันการศึกษาในประเทศจีน 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อ
มุํงสูํความเป็นสากล 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อสูํความเป็น
สากล 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยํู 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบํารุงการศึกษา งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ:   60,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  

หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการ ได๎มีโครงการจัดการศึกษาตามข๎อตกลงความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ตามบันทึกความรํวมมือ (MOU) ฉบับจัดการศึกษากรณี 3+1 
และกรณี 2+2  ลงวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2549  และ 5 มีนาคม พ.ศ.2551 นั้น คณะวิทยาการจัดการได๎รับความรํวมมือ

จากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี จัดสํงนักศึกษามาศึกษาติดตํอกัน 4 รุํนแล๎ว ในขณะท่ีคณะวิทยาการจัดการได๎จัดสํง
นักศึกษาไปศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีเพียง 1 รุํนเทํานั้น 

จากการเดินทางไปเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีของคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ และคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 นั้น  ได๎มีการเจรจาปรึกษากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 
ซึ่งได๎ข๎อมูลสรุปวําคณะวิทยาการจัดการได๎มีการแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาหรือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการตามท่ี

ได๎ตกลงกันไว๎ใน MOU ด๎วย  และคณะวิทยาการจัดการได๎ปรึกษาในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแล๎ว 
เห็นสมควรเตรียมการตําง ๆ  เพื่อจะมีโอกาสสํงอาจารย์ นักศึกษา ไปตามโครงการดังกลําวด๎วย 

เป็นการเตรียมการในเรื่องนี้ คณะวิทยาการจัดการจึงมีความจําเป็นต๎องจัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินการจัด

อบรมภาษาจีนให๎กับคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อให๎คณาจารย์และนักศึกษาทีมีความสนใจท่ีจะเดินทางไปศึกษาใน
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ได๎เรียนรู๎ภาษาจีนได๎อยํางถูกต๎อง และมีความมั่นใจในการใช๎ภาษายิ่งขึ้น ซึ่งจะสํงผลตํอ

การตัดสินใจไปศึกษาในมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีหรือรํวมกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข๎องตํอไปในอนาคตได๎  อันจะ
กํอให๎เกิดผลดีตามโครงการดังกลําวตํอไป 

วัตถุประสงค์   
เพื่อให๎คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได๎มีความรู๎และพัฒนาความสามารถทางด๎าน

ภาษาจีน 

เป้าหมาย 

1.    เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 เพื่อให๎คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มีความรู๎และ
พัฒนาพัฒนาความสามารถด๎านภาษาจีน 

5 คน 

1.2 เพื่อให๎นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  มีความรู๎และพัฒนา

ความสามารถด๎านภาษาจีน 

20 คน 

2.   เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. คณาจารย์และบุคลากรผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความรู๎ภาษาจีนมากขึ้น 

2.2. นักศึกษาผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความรู๎ภาษาจีนมากขึ้น 
3.   เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1.  อาจารย์และนักศึกษาได๎รับการอบรมภาษาจีน ตามท่ีกําหนด 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1  ตุลาคม  2552 วันส้ินสุด: 30  กันยายน  2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1. ประชุมคณะทํางานเพื่อดําเนินการ 
            

2. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเข๎ารับการอบรม 
            

3. พิจารณาอาจารย์เข๎ารับการอบรม             

4. ประสานงานจัดหาวิทยากร             

5. ขออนุญาตดําเนินการอบรม                  

6. ดําเนินการอบรม             

7. ประเมินผลการอบรม 
            

8. สรุปรายงานผลการอบรม 
            

  
            

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1. ประชุมคณะทํางานเพื่อดําเนินการ 2 ครั้ง 2    

2. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเข๎ารับ

อบรม 

 

2 

 

ครั้ง 

 

2 

   

3. พิจารณาอาจารย์เข๎ารับการอบรม 1 ครั้ง 1    

4. ประสานงานจัดหาวิทยากร 1 ครั้ง 1    

5. ขออนุญาตดําเนินการ 1 ครั้ง     

6. ดําเนินการอบรม 1 ครั้ง       1    

7. ประเมินผลและรายงานผล 1 ครั้ง   1  

        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1. อบรมภาษาจีนให้กับอาจารย์และ
นักศึกษา 

60,000 18,000 42,000   

 รวม 60,000 18,000 42,000   

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1. อบรมภาษาจีนให้กับอาจารย์และ
นักศึกษา 

 
  

       

 - ค่าตอบแทน           

   คําวิทยากร 1 คร้ังละ 50 ชั่วโมงละ 1,200 บาท 60,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       60,000  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. อาจารย์ผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความรู๎ภาษาจีน สามารถนําไปถํายทอดแกํนักศึกษาได๎อยํางถูกต๎อง 
2. นักศึกษาผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความรู๎ภาษาจีนอยํางถูกต๎อง 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. อาจารย์ผ๎ูเข๎ารับการอบรม 5 คน ได๎รับความรู๎ภาษาจีนสามารถถํายทอดแกํนักศึกษาได๎อยําง

ถูกต๎อง 
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1.2. นักศึกษาผ๎ูเข๎ารับการอบรม จํานวน 20 คน ได๎รับความรู๎ภาษาจีนอยํางถูกต๎อง  

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  

3.1. วัดผลและประเมินผล 

3.2. แบบสํารวจความพึงพอใจในการอบรม  

วิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 

        ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. 2.1  ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (พ.ศ.2552-2554)  

  นโยบายท่ี 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 (ของมหาวิทยาลัยฯ) 

    ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ  คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของ     
ท๎องถิ่น  สังคมและประเทศ  โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 

2.3. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 

   ยุทธศาสตร์  : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของ       
ท๎องถิ่น  สังคมและประเทศ  โดยให๎เกดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจําปีงบประมาณ  
        พ.ศ. 2554)  

  ตัวชี้วัดท่ี 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และตัวชี้วัดท่ี 5 
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสํูระดับสากล 

2.5. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2553-2556  

        ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์เพื่อมุํงสํู   
ความเป็นสากลได๎คะแนนตัวชี้วัดท่ี 5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสํูระดับสากล (กพร) อยํางน๎อยระดับ 4  

2.6. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553-
2556  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาบัณฑิตไปสํูคุณธรรม และคุณภาพทางวิชาการท่ีได๎

มาตรฐาน 
 ตัวบํงชี้ ท่ี 2.2  : มีกระบวนการเรียนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ 

3. ความพร๎อมของโครงการ 
ดําเนินการได๎ทันที  

  



 
 

 

122 

1123231023 โครงการพัฒนาและเตรียมการงานสหกิจศึกษา (ครั้งท่ี 1) 

 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต  

แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยํู 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. จํานวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมประชุม คิดเป็นร๎อยละ 80 
8. จํานวนนักศึกษาที่มีความพึงพอใจตํอโครงการสหกิจศึกษา  คิดเป็นร๎อยละ 85 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบํารุงการศึกษา งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 5,000 บาท  

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  

หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  กระทรวงศึกษาธิการได๎สนับสนุนและสํงเสริมให๎มีการจัด

โครงการสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยให๎ถือวําสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาหนึ่งท่ีนักศึกษาจะต๎องศึกษาตาม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให๎มีคุณสมบัติตรงตามความ
ต๎องการของสถานประกอบการ เพื่อลดปัญหาการวํางงานของบัณฑิตและเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

วิธีการจัดการการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษาก็คือการจัดกระบวนการศึกษารํวมกันระหวํางสถาบันการศึกษา
กับสถานประกอบการ โดยนักศึกษาสามารถเรียนรู๎ด๎วยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

สําหรับในปี 2554 นี้คณะวิทยาการจัดการ ได๎นํารายวิชาสหกิจศึกษาบรรจุเข๎าไว๎ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต ทุกหลักสูตร ซึ่งในปี พ.ศ.2556 นักศึกษาก็จะเริ่มไปปฎิบัติงานในสถานประกอบการ  
เพื่อเป็นการปูพื้นฐานและพัฒนางานด๎านสหกิจศึกษาให๎กับนักศึกษา  เพื่อให๎นักศึกษาสามารถปรับตัวใน

สถานประกอบการได๎เป็นอยํางดี ทางคณะวิทยาการจัดการ จึงเห็นสมควรจัดโครงการตํอเนื่องเรื่อง “การพัฒนาและ
เตรียมงานสหกิจศึกษา” ขึ้น เพื่อเตรียมความพร๎อมให๎แกํนักศึกษาท้ังในด๎านการอบรมความรู๎ ทักษะในการปฏิบัติงาน

ในสถานประกอบการ และความมั่นใจในการใช๎ภาษาอังกฤษท่ีจําเป็นพื้นฐานสําหรับการปฏิบัติงานในองค์การ การใช๎

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพื่อการปฏิบัติงานสํานักงาน การปรับปรุงบุคลิกภาพและการวางตัวในสถาน
ประกอบการ 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

2. เพื่อเตรียมความพร๎อมให๎แกํนักศึกษาท้ังด๎านการอบรมความรู๎ในด๎านตําง ๆ รวมท้ังทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 

1.2 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 เข๎ารํวมโครงการอบรมการปูพื้นฐานด๎านงานสหกิจศึกษา 

ดําเนินการจัดการอบรม 

256 

1 

คน 

วัน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการชั้นปีท่ี 1 ท่ีเข๎ารํวมโครงการอบรมการปูพื้นฐานด๎านงานสหกิจ

ศึกษามีความรู๎และความเข๎าใจเก่ียวกับระบบสหกิจศึกษา  เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกแผนการศึกษาตํอไป 
 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. ดําเนินการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว๎ในโครงการ  

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1. แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการสหกิจ

ประชุมวางแผน 

            

2. ประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมงาน 
            

3. เตรียมรายชื่อนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 (ปีการศึกษา 

2553) 

            

4. จัดอบรมให๎ความรู๎ทางด๎านสหกิจศึกษาแกํ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 

            

5. สรุปผลการดําเนินงาน             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1. แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการสหกิจประชุมวางแผน 

 
1 

 
ครั้ง 

 
1 

   

2. ประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมงาน 1 ครั้ง  1    

3. เตรียมรายชื่อนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 (ปี

การศึกษา 2553) 

1 ครั้ง    1  

4. จัดอบรมให๎ความรู๎ทางด๎านสหกิจ

ศึกษาแกํนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 

1 ครั้ง     1 

5. สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง     1 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1. โครงการพัฒนาและเตรียมงานสหกิจ

ศึกษา 

       

1.1 แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

สหกิจประชุมวางแผน 

     

1.2 ประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมงาน      

1.3 เตรียมรายชื่อนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 (ปี

การศึกษา 2553) 

     

 1.4 จัดอบรมให๎ความรู๎ทางด๎านสหกิจศึกษาแกํ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 

5,000    5,000 

1.5 สรุปผลการดําเนินงาน      

 รวม 5,000     5,000 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1. โครงการพัฒนาและเตรียม

งานสหกิจศึกษา 

               

   ค่าตอบแทน                

   - คําวิทยากร 2 คนๆละ  3 ชั่วโมงๆละ  600 บาท 3,600   

   ค่าวัสดุ                

   - คําถํายเอกสารการอบรม 1 คร้ังๆละ 3,500 แผํนๆละ 0.40 บาท 1,400  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       5,000  

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 ได๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 
2. ได๎เตรียมความพร๎อมให๎กับนักศึกษาในเรื่องเก่ียวกับทักษะการปฏิบัติงาน  
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การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

1.1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 570 คน 
1.2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูํ  880 คน 

1.3. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร๎อยละ 80 
1.4. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา ร๎อยละ 75 

1.5. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  ร๎อยละ 72 

1.6. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎ารํวมประชุม คิดเป็นร๎อยละ 80 
1.7. จํานวนนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจตํอโครงการสหกิจศึกษา  คิดเป็นร๎อยละ 85 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1. บรรลุเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการ 

3.1. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 
3.2. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบบันทึกจํานวนนักศึกษาท่ีเข๎ารํวมโครงการ 

3.3. สังเกตการมีสํวนรํวมโครงการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1. ครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554  

 นโยบายท่ี 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต      
2.2. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ   

 พ.ศ. 2553-2555 :  

 ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และการจัดการศึกษาตามความต๎องการของท๎องถิ่น 
สังคม และประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 

 นโยบายท่ี 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสํูความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนาความ

เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
2.3. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) :    

  ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ  คุณธรรมและการจัดการศึกษาความต๎องการของท๎องถิ่น สังคม
และประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาพและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 

2.4. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) (ประจําปี  

งบประมาณ พ.ศ.2554) :   
    ตัวบํงชี้ท่ี 1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระ   ภายใน 1 

ปี 
2.5. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) :   
  มติิท่ี 1 มิติด๎านประสิทธิผล   

 ตัวชี้วัดท่ี 4  ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพสมศ.

ของสถาบันอุดมศึกษา 
 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต 

 4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 
ปี 

2.6. ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

 องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบํงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

2.7. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2553-2556 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตร  
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2.8. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2553-2556 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาบัณฑิตไปสํูคุณธรรมและคุณภาพทางวิชาการท่ีได๎มาตรฐาน 
3. ความพร๎อมของโครงการ  

ดําเนินการได๎ทันที  
 

1123231024  โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาไปสู่การแลกเปล่ียนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือ   

   องค์กรใน ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา  ตามจุดเน๎น  เอกลักษณ์เพื่อ
มุํงสูํความเป็นสากล 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ  และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเน๎น  เอกลักษณ์  เพื่อสูํความเป็น
สากล 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ตามตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูํ

สากล 
2. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการได๎รับการพัฒนา

ความรู๎และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น 
งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบํารุงการศึกษา  งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 250,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  

หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาการจัดการ มีพันธกิจสําคัญหลายประการเชํนการศึกษาวิจัยและแสวงหาองค์ความรู๎ใหมํ ๆ เพื่อ

เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎สํูระดับสากล  และมีนโยบายด๎านการพัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตร ข๎อ  1 โดย
กําหนดมาตรการไว๎วําจะพัฒนาหลักสูตรให๎มีความยืดหยุํนงําย เพื่อทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 

ส่ิงแวดล๎อมของประเทศและสากล (ข๎อ 1.2)  ประกอบกับนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีจุดเน๎น
ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การจัดการศึกษาตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อมุํงสํูระดับสากล และยัง

สอดคล๎องกับนโยบายเชิงกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย 2553  ด๎านการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ การจัด
หลักสูตรและการเรียนการสอน ข๎อ 2 ติดตํอและประสานความรํวมมือกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรตํางประเทศ /

นานาชาติในการพัฒนาการจัดการศึกษารวมทังการพัฒนาหลักสูตรรํวมกัน ไมํวําจะเป็นหลักสูตรปรับปรุงหรือ

หลักสูตรใหมํ ท้ังมหาวิทยาลัยท่ีมีความรํวมมืออยูํเดิมและมหาวิทยาลัยหรือองค์กรท่ียังไมํมีความรํวมมืออยูํเดิม โดย
เน๎นการใช๎ศักยภาพที่เอ้ือประโยชน์ตํอการจัดการศึกษารํวมกัน   

จากพันธกิจและนโยบายท่ีสอดคล๎องกันท้ังของมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาการจัดการข๎างต๎นนี้ คณะ
วิทยาการจัดการ ได๎ตอบสนองโดยการจัดประชุมปรึกษาในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการประจําคณะ  เพื่อขับเคลื่อนให๎เกิดการแสวงหาความรํวมมือ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ

สถาบันการศึกษาในตํางประเทศ โดยเฉพาะในเอเชีย  ซึ่งในปีงบประมาณท่ีผํานมาคณะวิทยาการจัดการได๎เดินทาง
ไปพบปะเจรจากับ 1) Guangxi Dongfang Foreign Language College  2)  Gangxi City College  3)  Liuzhou 

City Vocational College  4)Guangxi University for Nationalities  และ Hue Tourism College แล๎วนั้น ควรต๎อง
มีการประสานงานติดตํอ เพื่อเจรจา และเดินทางเยือนระหวํางกัน จึงควรจัดอาจารย์ นักศึกษา เดินทางไปประเทศจีน 

ประเทศเวียดนาม หรือประเทศอ่ืน ๆ รวมท้ังการต๎อนรับอาจารย์ นักศึกษาจากตํางประเทศอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้
ตามท่ีคณะได๎มีข๎อตกลงรํวมกัน (MOU) กับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี  ซึ่งได๎มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาแล๎วระยะ

หนึ่ง จึงควรสานตํอโครงการดังกลําวและเตรียมการสําหรับโครงการใหมํ ๆ ด๎วย  

ด๎วยหลักการและเหตุผลดังกลําว คณะวิทยาการจึงเห็นสมควรจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสํูการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรในตํางเทศ เพื่อเป็นการเตรียมการและดําเนินงานให๎บรรลุ

วัตถุประสงค์ และเตรียมการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาตํางประเทศ รวมท้ังการศึกษาดูงาน เยี่ยม
ชม เพื่อแลกเปลี่ยน พัฒนาไปสํูความรํวมมือในลักษณะอ่ืน ๆ ตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการตํอไป 

วัตถุประสงค์     

1. เพื่อให๎เกิดข๎อตกลงรํวมกันที่จะแลกเปลี่ยนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสํูสากล 
2. เพื่อรักษาไว๎ซึ่งการปฏิบัติการตามข๎อตกลงรํวมกันระหวํางคณะวิทยาการจัดการและสถาบันอื่นๆ 

3. เพื่อได๎หลักสูตรและการจัดการสอนของคณะเป็นที่รู๎จักกว๎างขวางท้ังในและตํางประเทศ 
4. เพื่อให๎บุคลากรมีประสบการณ์การปฏิบัติงานตามพันธกิจที่เป็นมาตรฐานและก๎าวหน๎าสูํความ

เป็นสากล 
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1. จัดประชุมเพื่อเจรจาการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวํางคณะวิทยาการ

จัดการกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรตํางประเทศ โดยจัดในและตํางประเทศ 
2 ครั้ง 

2. สํงบุคลากรศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดห็น และเจรจาเพื่อหาข๎อตกลง
ทางวิชาการรํวมกันกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรตํางประเทศ 

2 ครั้ง 

3. ดําเนินการเพื่อจัดสํงอาจารย์และหรือนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับ

มหาวิทยาลัยในตํางประเทศตามข๎อตกลงความรํวมมือระหวํางกัน 
2 ครั้ง 

4. จัดสํงบุคลากรเดินทางไปจัดประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในตํางประเทศ 2 ครั้ง 

5. จัดสํงบุคลากรเข๎ารํวมประชุม หรือสัมมนาความรู๎ด๎านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
10 คน 

6. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 5 ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) ตามตัวชี้วัดท่ี 5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสํูสากล 
2.2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการความรํวมมือของคณะวิทยาการจัดการ  

3. เปูาหมายเชิงเวลา    
3.1. เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน อยํางตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ 

3.2. รายงานผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน  และ 12 เดือน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดประชุมเพื่อเจรจาการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวําง

คณะวิทยาการจัดการกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กร

ตํางประเทศ โดยจัดในและตํางประเทศ 

            

2 สํงบุคลากรศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

เจรจาเพื่อหาข๎อตกลงทางวิชาการรํวมกันกับ

มหาวิทยาลัยหรือองค์กรตํางประเทศ 

            

3 ดําเนินการเพื่อจัดสํงอาจารย์และหรือนักศึกษาไป

แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในตํางประเทศตามข๎อตกลง
ความรํวมมือระหวํางกัน 

            

4 จัดสํงบุคลากรเดินทางไปจัดประชาสัมพันธ์การรับ

นักศึกษาในตํางประเทศ 

            

5 จัดสํงบุคลากรเข๎ารํวมประชุม หรือสัมมนาความรู๎ด๎าน
วิเทศสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

            

6  รายงานสรุปผลการดําเนินการ             

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดประชุมเพื่อเจรจาการแลกเปลี่ยน

ทางวิชาการระหวํางคณะวิทยาการ
จัดการกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กร

ตํางประเทศ โดยจัดในและ

ตํางประเทศ 

2 ครั้ง 1 1 - - 

2  สํงบุคลากรศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และเจรจาเพื่อหา

ข๎อตกลงทางวิชาการรํวมกันกับ
มหาวิทยาลัยหรือองค์กรตํางประเทศ 

2 ครั้ง 1 1 1 - 
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ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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  ดําเนินการเพื่อจัดสํงอาจารย์และ
หรือนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับ

มหาวิทยาลัยในตํางประเทศตาม
ข๎อตกลงความรํวมมือระหวํางกัน 

2 ครั้ง - 1 1 - 

4 จัดสํงบุคลากรเดินทางไปจัด

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใน
ตํางประเทศ 

2 ครั้ง  1 1 - 

5 จัดสํงบุคลากรเข๎ารํวมประชุม หรือ

สัมมนาความรู๎ด๎านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

10 คน 4 4 2   

6 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 5 ครั้ง 1 1 1 2 
        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดประชุมเพื่อเจรจาการแลกเปลี่ยนทาง

วิชาการระหวํางคณะวิทยาการจัดการกับ
มหาวิทยาลัยหรือองค์กรตํางประเทศ โดย

จัดในและตํางประเทศ 

40,000 

  

20,000 20,000   

2  สํงบุคลากรศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
ความคิดห็น และเจรจาเพื่อหาข๎อตกลง

ทางวิชาการรํวมกันกับมหาวิทยาลัยหรือ

องค์กรตํางประเทศ 

100,000 40,000 40,000 20,000  

3  ดําเนินการเพื่อจัดสํงอาจารย์และหรือ

นักศกึษาไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย
ในตํางประเทศตามข๎อตกลงความรํวมมือ

ระหวํางกัน 

10,000  5,000 5,000  

4 จัดสํงบุคลากรเดินทางไปจัดประชาสัมพันธ์
การรับนักศึกษาในตํางประเทศ 

90,000  45,000 45,000  

5 จัดสํงบุคลากรเข๎ารํวมประชุม หรือสัมมนา

ความรู๎ด๎านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

10,000 

 

4,000 

 

4,000 2,000  

6 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน - - - - - 

 รวม 250,000 64,000 114,000 72,000  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 กิจกรรมจัดประชุมเพื่อเจรจาการ

แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวําง
คณะวิทยาการจัดการกับมหา-

วิทยาลัยหรือองค์กรตํางประเทศ 

โดยจัดในและตํางประเทศ 
ค่าใช้สอย 

- คําอาหารวําง 
- คําอาหารกลางวัน 

- คําน้ํามันรถและคําบํารุงรักษา

รถในการรับสํงรับรองแขก 
ค่าวัสดุ 

-คําวัสดุ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

40 
40 
 4 
 
 

 2 

 
 
 
 
 
 
 

คนละ 
คนละ 
คร้ังละ 

 
 

คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

มื้อละ 
มื้อละ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

50 
300 

 
 
 
 
 
 
 

มื้อละ 
มื้อละ 

 
40,000 

 
 
 
 
 

8,000 
24,000 
4,000 

 
 

4,000 
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

2 กิจกรรม สํงบุคลากรศึกษาดูงาน 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

เจรจาเพื่อหาข๎อตกลงทาง
วิชาการรํวมกันกับมหาวิทยาลัย

หรือองค์กรตํางประเทศ 
ค่าใช้สอย 

- คําเบ้ียเลี้ยงตํางประเทศ 

- คําท่ีพัก  
- คําพาหนะ  

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

คร้ัง 

 
 
 
 

    
 
 
 

100,000 
 
 

25,000 
20,000 
55,000 

 

3 กิจกรรม ดําเนินการเพื่อจัดสํง

อาจารย์และหรือนักศึกษาไป
แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยใน

ตํางประเทศตามข๎อตกลงความ
รํวมมือระหวํางกัน 

ค่าวัสดุ 
- คําวัสดุ 

ค่าใช้สอย 

- คําน้ํามันรถยนต์และคํา
บํารุงรักษารถ คําทางดํวน 

 
 
 
 

 
 
 

1 
 
3 

  
 
 
 
 
 
 

คร้ัง 
 

คร้ัง 

     
 
 

10,000 
 
 
 

5,000 
 

5,000 

 

4 กิจกรรมจัดสํงบุคลากรเดินทาง

ไปจัดประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาในตํางประเทศ 

ค่าใช้สอย 
- คําเบ้ียเลี้ยงตํางประเทศ 

-  คําทีพัก   
-  คําพาหนะ   

 

 
2 

 
 

คร้ัง 

     
 
90,000 

 
 

20,000 
10,000 
60,000 

 

5 กิจกรรมจัดสํงบุคลากรเข๎ารํวม

ประชุม หรือสัมมนาความรู๎ด๎าน

วิเทศสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

ค่าใช้สอย 
- คําใช๎จํายในการฝึกอบรมเชํน 

คําลงทะเบียน คําเบ้ียเลี้ยง คํา
พาหนะ คําทางดํวน 

หมายเหตุ:ขอถัวเฉลี่ยจํายทุก

รายการ 

 
 
 
 
 

 
 

10 

 
 
 
 
 

 
 

คน 

8 
 

    
 

10,000 
 
 

 
 

10,000 

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       250,000  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. มีการประชุมเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนนําไปสํูการบรรลุข๎อตกลง (MOU) ทางวิชาการรํวมกัน 

ระหวํางคณะวิทยาการจัดการกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรอ่ืน ๆ ในตํางประเทศ ได๎ความรํวมมือทางวิชาการท้ังในด๎าน
การรับนักศึกษา แลกเปลี่ยนนักศึกษา และการทําวิจัยรํวมกัน  จํานวน 1  โครงการ 

2. คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการได๎พัฒนาศักยภาพองค์ความรู๎ด๎านเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม และ 

ส่ิงแวดล๎อม ท่ีเกิดจากการเดินทางไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการท่ีจะเป็นประโยชน์ตํอการสอน
และการปฏิบัติงานระดับสากลระยะตํอไป 

3. สํงอาจารย์และหรือนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในตํางประเทศตามข๎อตกลงความรํวมมือ 
ระหวํางกันกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรอ่ืน ๆ ในตํางประเทศ  จํานวน 2 ครั้ง 

4. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือองค์กรอ่ืน ๆ ในตํางประเทศ สนใจท่ีจะมาเดินทางมาศึกษาท่ี

มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยาเพิ่มมากขึ้น หลังจากการเดินทางไปประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในตํางประเทศของ
คณะวิทยาการจัดการ   

5. บุคลากรได๎เข๎ารํวมประชุมหรือสัมมนาความรู๎ด๎านวิเทศสัมพันธ์ และนํามาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนางาน
ด๎านตํางประเทศของคณะวิทยาการจัดการให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากลตํอไป  
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การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ปี 2554 
1.1. ได๎จัดประชุมเพื่อเจรจาการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวํางคณะวิทยาการจัดการกับมหาวิทยาลัย

หรือองค์กรตํางประเทศ โดยจัดในและตํางประเทศ  2 ครั้ง  และบรรลุข๎อตกลงทางวิชาการรํวมกัน 1 โครงการ 
1.2. จัดสํงบุคลากรศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเจรจาเพื่อหาข๎อตกลงทางวิชาการ

รํวมกันกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรตํางประเทศ  2  ครั้ง 

1.3. การเพื่อจัดสํงอาจารย์และหรือนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในตํางประเทศตาม 
ข๎อตกลงความรํวมมือระหวํางกัน 2 ครั้ง 

1.4. จัดสํงบุคลากรเดินทางไปจัดประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในตํางประเทศ 2 ครั้ง 
1.5. จัดสํงบุคลากรเข๎ารํวมประชุม หรือสัมมนาความรู๎ด๎านวิเทศสัมพันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

10 คน 
ปี 2555 

1.6. มีการดําเนินการตามข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) อยํางตํอเนื่อง 

            2.   เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. จํานวนนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้นจากโครงการความรํวมมือทางวิชาการ 
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจ 

3.3. จํานวนนักศึกษาและอาจารย์ท่ีเดินทางไปและเดินทางมาตามโครงการความรํวมมือ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 

        ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (พ.ศ.2552-2554)  

  นโยบายท่ี 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 (ของมหาวิทยาลัยฯ) 

  ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ  คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของ    

ท๎องถิ่น  สังคมและประเทศ  โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างอกาสทางการศึกษา 
2.3. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 

 ยุทธศาสตร์  : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของ            
ท๎องถิ่น  สังคมและประเทศ  โดยให๎เกดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 

 

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554)  

  ตัวชี้วัดท่ี 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
  ตัวชี้วัดท่ี 5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสํูระดับสากล 

 
2.5. ความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ท่ี 6  แผนกลยุทธ์ด๎านพัฒนาสถาบันสํูสากลของ

มหาวิทยาลัย     

2.6. ได๎คะแนนตัวชี้วัดท่ี 5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสํูระดับสากล (กพร)  อยํางน๎อย
ระดับ 4  

2.7. บรรลุระดับความสําเร็จตามแผนกลยุทธ์ท่ี 6 ด๎านพัฒนาสถาบันสํูสากลของมหาวิทยาลัย 
3. ความพร๎อมของโครงการ 

ดําเนินการได๎ทันที  
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1123231025  โครงการสนับสนุนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนา

ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาที่คงอยํู 
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบํารุงการศึกษา งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 200,000 บาท  

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

  

หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได๎กําหนดองค์ประกอบสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ไว๎ 9 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบท่ี 3 คือกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานกําหนดให๎มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแกํนักศึกษา และศิษย์เกํา ซึ่ง
กิจกรรมวิชาการเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสํงเสริมให๎นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ในข๎อความรู๎ คือมี

ความรอบรู๎ในวิชาการและวิชาชีพ ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ถือได๎วําเป็นหลักเกณฑ์ท่ีสําคัญยิ่ง    
ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จึงได๎นําเสนอโครงการสนับสนุน

นักศึกษาสํูความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเตรียมความพร๎อมทางวิชาการให๎กับนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการท้ัง 8 สาขาวิชาในการจัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร๎อมทางด๎านวิชาการ  รวมท้ังสนับสนุนให๎นักศึกษาของ

คณะวิทยาการจัดการได๎เข๎ารํวมการแขํงขันทางวิชาการในระดับชาติท่ีตรงกับศาสตร์ท่ีตนเองศึกษา  โดยตั้งเปูาหมาย

ในการพัฒนานักศึกษาจํานวน 30 คน จาก 8 สาขาวิชา  และสนับสนุนให๎เข๎ารํวมการแขํงขันทางวิชาการในระดับชาติ
เพื่อให๎นักศึกษามีโอกาสได๎รับการรับการประกาศเกียรติคุณยกยํองในด๎านวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติ  

สาขาวิชาละ 1 ครั้ง เป็นจํานวนรวมท้ังส้ิน 8 ครั้ง  

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อเตรียมความพร๎อมทางวิชาการให๎กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

2. เพื่อสนับสนุนให๎นักศึกษาท่ีผํานการอบรม มีโอกาสในการเข๎าแขํงขันทางวิชาการในระดับชาติ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 กิจกรรมอบรมเตรียมความพร๎อมทางวิชาการให๎กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 30 คน 

1.2 กิจกรรมอบรมเตรียมความพร๎อมทางวิชาการให๎กับนักศึกษา 8 ครั้ง 

1.3 กิจกรรมเข๎ารํวมแขํงขันทางวิชาการในระดับชาติ 8 ครั้ง 

1.4 จํานวนรางวัลท่ีได๎รับจากการแขํงขัน 5 รางวัล 

1.5 ระดับความพึงพอใจของกลุํมเปูาหมาย 80 ร๎อยละ 

1.6  ระดับความรู๎ความเข๎าใจของกลุํมเปูาหมาย 80 ร๎อยละ 

1.7 ระดับการนําความรู๎ไปใช๎ (ได๎เข๎ารํวมการแขํงขัน) ของกลุํมเปูาหมาย 80 ร๎อยละ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีความพร๎อมทางด๎านวิชาการตามศาสตร์สาขาวิชา 

2.2. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีโอกาสได๎นําความรู๎ไปเข๎ารํวมการแขํงขันทางวิชาการใน
ระดับชาติ เพื่อสร๎างชื่อเสียงให๎กับคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยฯ 

3.  เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. คณะวิทยาการจัดการ  มีการดําเนินการจัดโครงการและสํงนักศึกษาเข๎ารํวมการแขํงขันอยําง

ตํอเนื่องตลอดท้ังปีงบประมาณ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น:   1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด:   30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 ขออนุมัติโครงการ 
            

2 ติดตํอประสานงาน 
            

3 ดําเนินการ – กิจกรรมท่ี 1 เตรียมความพร๎อมทาง

วิชาการให๎กับนักศึกษา 

            

4 สรุป/จัดทํารายงาน – กิจกรรมท่ี 1             

5 ดําเนินการ – กิจกรรมท่ี 2  สํงนักศึกษาเข๎ารํวม

แขํงขันทางวิชาการ 

            

6 สรุป/จัดทํารายงาน – กิจกรรมท่ี 2             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 กิจกรรมอบรมเตรียมความพร๎อมทาง

วิชาการให๎กับนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ 

8 คร้ัง  4 4  

2 กิจกรรมเข๎ารํวมแขํงขันทางวิชาการ

ในระดับชาติ 

8 คร้ัง  1 4 3 

        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 กิจกรรมอบรมเตรียมความพร๎อมทาง
วิชาการให๎กับนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ 

128,000  64,000 64,000  

2 กิจกรรมเข๎ารํวมแขํงขันทางวิชาการใน
ระดับชาติ 

      72,000  9,000 36,000 27,000 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 200,000  73,000 100,000 27,000 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 กิจกรรมอบรมเตรียมความ
พร้อมทางวิชาการให้กับ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

      146,000 
 
 

 ค่าตอบแทน           

 - คําวิทยากร      8 คน ๆ ละ 24 ชมๆละ 600 บาท 115,200  

 ค่าวัสด ุ           

 - คําถํายเอกสาร 1 คร้ัง ๆ ละ 45,000 แผํน ๆละ 0.40 บาท 18,000  

 - คําวัสดุ 8 คร้ัง - - 1,600 บาท 12,800  

2 กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันทาง
วิชาการในระดับชาติ 

      54,000  

 ค่าใช้สอย         

 - คําพาหนะ 30 คน ๆ ละ 1 คร้ัง ๆ ละ 1,800 บาท 54,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       200,000  
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. มีการสํงเสริมกิจกรรมด๎านวิชาการและสอดคล๎องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

2. นักศึกษาผํานการอบรมการเตรียมความพร๎อมด๎านวิชาการ 
3. นักศึกษาได๎มีโอกาสเข๎ารํวมการแขํงขันทางวิชาการในระดับชาติ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

1.1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 570 คน 

1.2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูํ  880 คน 
1.3. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร๎อยละ 80 

1.4. ความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา ร๎อยละ 75 
1.5. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  ร๎อยละ 72 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี        
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. แบบประเมินความพึงพอใจของผ๎ูเข๎าอบรม 
3.2. แบบทดสอบความรู๎ความเข๎าใจ 

3.3. แบบบันทึกรายชื่อผ๎ูเข๎าอบรม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ปี 2553 - 2555 ยุทธศาสตร์ท่ี  1 
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ปี 2553 - 2555 
 2.1.1  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และ 

  พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

2.2. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  พ.ศ. 2553-2556 
  2.2.1  พันธกิจท่ี 1 ผลิตบัณฑิตให๎มีความเป็นผ๎ูนําด๎านการบริหารจัดการท่ีโดดเดํน  

  โดยยึดมั่นหลักการสําคัญคือ การบูรณาการองค์ความรู๎ควบคูํกับคุณธรรมและจริยธรรม 
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (สกอ.) 

 2.3.1  องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

  ตัวบํงชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 2.3.2  องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

  ตัวบํงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
2.4. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อ่ืนๆ    

 2.4.1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) 

                                  ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม ให๎เป็นรากฐานท่ีมั่นคงของ 
ประเทศ     

 2.4.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
                                   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ โดยใช๎ความรู๎เป็นฐาน  

                                   เปูาประสงค์ 1. คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ 
                                                       และเสริมสร๎างการแขํงขันของประเทศ  

               2.4.3  (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการรองรับ   

แผนปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณ 2554   
                             ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร๎างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต   

        2.5.4  แผนการศึกษาแหํงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) 
                 วัตถุประสงค์ 1 พัฒนาคนอยํางรอบด๎าน และสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา   

แนวนโยบาย 

                 วัตถุประสงค์ 3 พัฒนาสภาพแวดล๎อมของสังคม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และ  
สร๎างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู๎    

3. ความพร๎อมของโครงการ  
 ดําเนินการได๎ทันที 
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1123231026   โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่นักวิจัยชั้นน า 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยบนพื้นฐานความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น ด๎วยภูมิปัญญา

ท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ผลผลิต: 1. บุคลากรคณะวิทยาการจัดการพัฒนาความสามารถในทําการวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 
2. บุคลากรคณะวิทยาการจัดการมีผลงานวิจัยเผยแพรํในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนบุคลากรที่มีความสามารถสร๎างสรรค์ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

2. จํานวนผลงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการที่ได๎รับการเผยแพรํ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบํารุงการศึกษา งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 300,000  

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  

หลักการและเหตุผล 
ตามโครงการโดยภาพรวม 3 ปี  ท่ีแนบมาด๎วยแล๎วนี้ คณะวิทยาการจัดการขอแยกดําเนินการปีแรก ด๎วย

ความจําเป็นดังตํอไปนี้ 
การวิจัยเป็นการแสวงหาความรู๎อยํางมีระบบ มีกระบวนการขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งจะทําให๎

ผลงานวิจัยมีคุณคํานําเชื่อถือ ได๎รับการยอมรับและเป็นประโยชน์อยํางแท๎จริง บุคลากรหลายหนํวยงานยังขาดทักษะ

ดังกลําว เชํนเดียวกันบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงจําเป็นต๎องสร๎าง
นักวิจัยรุํนใหมํและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยท่ีมีอยูํเดิมให๎เป็นนักวิจัยชั้นนําอยํางเรํงดํวน  เนื่องจากผลการประเมิน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  ตัวบํงชี้ท่ี 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกใน
การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ ผลการประเมิน 3 คะแนน  ตัวบํงชี้ท่ี ตัวบํงชี้ท่ี 4.2 มีระบบบริหาร

จัดการความรู๎จากงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ ผลการประเมิน 3 คะแนน  และตัวบํงชี้ท่ี 4.4 ร๎อยละของงานวิจัยและ

งานสร๎างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพรํ  ได๎รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร  หรือนําไปใช๎ประโยชน์
ท้ังในระดับนานาชาติตํอจํานวนอาจารย์ประจํา ผลการประเมิน 1 คะแนน ซึ่งเป็นปัญหาท่ีจะต๎องเรํงแก๎ไขอยํางเรํงดํวน    

คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะท่ีเป็นหนํวยงานจัดการศึกษา ต๎องจัดการเรียนรู๎อันเป็นภารกิจหลักของคณะ 
หากบุคลากรขาดองค์ความรู๎ยํอมเป็นปัญหาตํอการพัฒนาท้ังบุคลากรเอง นักศึกษาและความเข็มแข็งของคณะอีก

ด๎วย จึงเห็นควรประสานความรํวมมือกับสถาบันพัฒนานักวิจัย  หรือสถาบันการศึกษาตําง ๆ เพื่อรํวมมือจัดทํา

โครงการพัฒนานักวิจัยใหมํและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให๎เป็นนักวิจัยชั้นนําตามศาสตร์หรือสาขาท่ีมีความชํานาญ   
เพื่อเพิ่มท้ังปริมาณและคุณภาพนักวิจัยของคณะวิทยาการจัดการตํอไป 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให๎บุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจกระบวนการ ขั้นตอนของการวิจัยตามหลักวิชาการ 

2. เพื่อให๎บุคลากรมีความสามารถลงมือทําวิจัยตั้งแตํเริ่มต๎นจนส้ินสุดโครงการวิจัยได๎อยํางมั่นใจและมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์วิจัยซึ่งกันและกัน อันจะเป็นเครือขํายประสานความรํวมมือ

การทําวิจัยตํอไป 
4. เพื่อทําการเผยแพรํผลงานวิจัยของบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการในระดับนานาชาติ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 พัฒนาบุคลากรและสร๎างสรรค์งานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 20/5 คน/เรื่อง 

1.2  งานวิจัยได๎รับการเผยแพรํในระดับนานาชาติ 1 เรื่อง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. บุคลากรผ๎ูรํวมโครงการสามารถนําความรู๎ไปใช๎ทําวิจัยและนําไปเผยแพรํขยายผลตํอไปได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ  
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. ดําเนินการโครงการระยะ 1  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2554  
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น:  พ.ย. 2553 วันส้ินสุด:  ก.ย. 2554 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ประชุมคณะกรรมการฝุายวิจัยของคณะฯ เพื่อทําความ

เข๎าใจแผนการดําเนินโครงการอบรม/ ระดมสมองและ
การประสานความรํวมมือกับมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ

งบประมาณและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข๎อง 

            

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแผนแมํบทของงานวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ 

            

3 อบรมเพื่อเสริมสร๎างนักวิจัยเข๎มแข็ง (ครั้งท่ี 1)             

4 ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานภายนอกเพื่อขอ
สนับสนุนทุนการวิจัย  โดยการจัดเวทีประชาคม 

            

5 อบรมเพื่อเสริมสร๎างนักวิจัยเข๎มแข็ง (ครั้งท่ี 2)             

6 ติดตํอแหลํงชุมชนเพื่อสร๎างงานวิจัยรํวมกันระหวํางคณะ

วิทยาการจัดการและองค์กรภายในและภายนอก 

            

7 ปฏิบัติการเพื่อสร๎างหัวข๎อการวิจัย             

8 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย             

9 สนับสนุน  เผยแพรํผลงานวิจัยผํานศูนย์บํมเพาะธุรกิจ
ชุมชน 

            

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ประชุมคณะกรรมการฝุายวิจัยของ
คณะฯ เพื่อทําความเข๎าใจแผนการ

ดําเนินโครงการอบรม/ ระดมสมอง
และการประสานความรํวมมือกับ

มหาวิทยาลัยเก่ียวกับงบประมาณ

และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข๎อง 

1 ครั้ง 1    

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนด

แผนแมํบทของงานวิจัยคณะ

วิทยาการจัดการ 

1 ครั้ง  1    

3 อบรมเพื่อเสริมสร๎างนักวิจัยเข๎มแข็ง  

(ครั้งท่ี 1) 

1 ครั้ง  1    

4 ติดตํอประสานงานกับหนํวยงาน
ภายนอกเพื่อขอสนับสนุนทุนการวิจัย  

โดยการจัดเวทีชุมชน 

1 ครั้ง  1   

5 อบรมเพื่อเสริมสร๎างนักวิจัยเข๎มแข็ง  
(ครั้งท่ี 2) 

1 ครั้ง   1  

6 ติดตํอแหลํงชุมชนเพื่อสร๎างงานวิจัย
รํวมกันระหวํางคณะวิทยาการจัดการ

และชุมชน 

1 ครั้ง   1  

7 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร๎างหัวข๎อ
การวิจัย 

1 ครั้ง   1  

8 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอ

ผลงานวิจัย 

1 ครั้ง    1 

9 ประเมินผลและสนับสนุน  เผยแพรํ
ผลงานวิจัยผํานศูนย์บํมเพาะธุรกิจ

ชุมชน 

1 ครั้ง    1 
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แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ประชุมคณะกรรมการฝุายวิจัยของคณะฯ 

เพื่อทําความเข๎าใจแผนการดําเนิน
โครงการอบรม/ ระดมสมองและการ

ประสานความรํวมมือกับมหาวิทยาลัย

เก่ียวกับงบประมาณและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข๎อง 

10,000 10,000    

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแผน

แมํบทของงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 

20,000  20,000   

3 อบรมเพื่อเสริมสร๎างนักวิจัยเข๎มแข็ง  
(ครั้งท่ี 1) 

30,000  30,000   

4 ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานภายนอก

เพื่อขอสนับสนุนทุนการวิจัย  โดยการจัด
เวทีชุมชน 

50,000  50,000   

5 อบรมเพื่อเสริมสร๎างนักวิจัยเข๎มแข็ง  

(ครั้งท่ี 2) 

30,000   30,000  

6 ติดตํอแหลํงชุมชนเพื่อสร๎างงานวิจัย

รํวมกันระหวํางคณะวิทยาการจัดการและ
ชุมชน 

30,000   30,000  

7 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร๎างหัวข๎อการ

วิจัย 

35,000   35,000  

8 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัย 

35,000    35,000 

9 ประเมินผลและสนับสนุน  เผยแพรํ
ผลงานวิจัยผํานศูนย์บํมเพาะธุรกิจชุมชน 

60,000    60,000 

 รวม 300,000 10,000 100,000 95,000 95,000 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย
ของคณะฯ เพ่ือท าความเข้าใจ

แผนการด าเนินโครงการอบรม/ 
ระดมสมองและการประสาน

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

เก่ียวกับงบประมาณและอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

      10,000  

 ค่าตอบแทน         

 ค่าวัสดุ         

 - ซื้อวัสดุ 1 คร้ังๆละ 20 คนๆละ 200 บาท 4,000  

 ค่าใช้สอย         

 - คําจัดทําเอกสาร 1 คร้ังๆละ 20 เลํมๆละ 150 บาท 3,000  

 - คําอาหาร 1 คร้ังๆละ 20 เลํมๆละ 150 บาท 3,000  

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

ก าหนดแผนแม่บทของ

งานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 

      20,000  

 ค่าตอบแทน         

 - คําวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 7,200  

 ค่าวัสดุ         

 - ซื้อวัสดุ 1 คร้ังๆละ 50 คนๆละ 56 บาท 2,800  

 ค่าใช้สอย         

 - คําจัดทําเอกสาร 1 คร้ังๆละ 50 เลํมๆละ 50 บาท 2,500  

 - คําอาหาร 1 คร้ังๆละ 50 เลํมๆละ 150 บาท 7,500  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

3 อบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะ

นักวิจัย (ครั้งท่ี 1) 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         

 - คําวิทยากร 3 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 10,800  

 ค่าวัสดุ         

 - ซื้อวัสดุ 1 คร้ังๆละ 50 คนๆละ 134 บาท 6,700  

 ค่าใช้สอย         

 - คําจัดทําเอกสาร 1 คร้ังๆละ 50 เลํมๆละ 100 บาท 5,000  

 - คําอาหาร 1 คร้ังๆละ 50 คนๆละ 150 บาท 7,500  

4 ติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานภายนอกเพ่ือขอ
สนับสนุนทุนการวิจัย  โดย

การจัดเวทีชุมชน 

      50,000  

 ค่าตอบแทน         

 - คําวิทยากร 3 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 10,800  

 ค่าวัสดุ         

 - คําบํารุงรักษารถ 1 คร้ังๆละ 2 คันๆละ 500 บาท 1,000  

 - ซื้อวัสดุ 1 คร้ังๆละ 100 คนๆละ 70 บาท 7,000  

 ค่าใช้สอย         

 - คําน้ํามันเชื้อเพลิง 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 5,000 บาท 5,000  

 - คําเบ้ียเลี้ยง 20 คนๆละ 1 วันๆละ 210 บาท 4,200  

 - คําจัดทําเอกสาร 1 คร้ังๆละ 100 เลํมๆละ 70 บาท 7,000  

 - คําอาหาร 1 คร้ังๆละ 100 คนๆละ 150 บาท 15,000  

5 อบรมเพ่ือสร้างสมรรถนะ

นักวิจัย (ครั้งท่ี 2) 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         

 - คําวิทยากร 3 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 10,800  

 ค่าวัสดุ         

 - ซื้อวัสดุ 1 คร้ังๆละ 50 คนๆละ 134 บาท 6,700  

 ค่าใช้สอย         

 - คําจัดทําเอกสาร 1 คร้ังๆละ 50 เลํมๆละ 100 บาท 5,000  

 - คําอาหาร 1 คร้ังๆละ 50 คนๆละ 150 บาท 7,500  

6 ติดต่อแหล่งชุมชนเพ่ือสร้าง
งานวิจัยร่วมกันระหว่างคณะ

วิทยาการจัดการและองค์กร
ภายใน/ภายนอก 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         

 ค่าวัสดุ         

 - คําบํารุงรักษารถ 1 คร้ังๆละ 2 คันๆละ 500 บาท 1,000  

 - ซื้อวัสดุ 1 คร้ังๆละ 70 คนๆละ 80 บาท 5,600  

 ค่าใช้สอย         

 - คําน้ํามันเชื้อเพลิง 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 5,000 บาท 5,000  

 - คําเบ้ียเลี้ยง 10 คนๆละ 1 วันๆละ 210 บาท 2,100  

 - คําจัดทําเอกสาร 1 คร้ังๆละ 80 เลํมๆละ 72.50 บาท 5,800  

 - คําอาหาร 1 คร้ังๆละ 70 คนๆละ 150 บาท 10,500  

7 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

พัฒนาหัวข้อการวิจัย 

      35,000  

 ค่าตอบแทน         

 - คําวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 7,200  

 - คําตอบแทนผ๎ูทรงคุณวุฒิ 4 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 14,400  

 ค่าวัสดุ         

 - ซื้อวัสดุ 1 คร้ังๆละ 50 คนๆละ 80 บาท 4,000  

 ค่าใช้สอย         

 - คําจัดทําเอกสาร 1 คร้ังๆละ 50 เลํมๆละ 38 บาท 1,900  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 - คําอาหาร 1 คร้ังๆละ 50 คนๆละ 150 บาท 7,500  

8 ปฏิบัติการวิจัยร่วมกัน       35,000  

 ค่าตอบแทน         

 
- คําวิทยากรแนะนําการทําวิจัย 
ผ๎ูทรงคุณวุฒิ 

3 คนๆละ 9 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 16,200 
 

 ค่าวัสดุ         

 - ซื้อวัสดุ 1 คร้ังๆละ 50 คนๆละ 100 บาท 5,000  

 ค่าใช้สอย         

 - คําจัดทําเอกสาร 1 คร้ังๆละ 50 เลํมๆละ 86 บาท 4,300  

 - คําอาหาร 1 คร้ังๆละ 50 คนๆละ 150 บาท 7,500  

 - คําบริการสถานท่ีและอุปกรณ์ 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 2,000 บาท 2,000  

9 ประเมินผลและสนับสนุน  
เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านศูนย์

บ่มเพาะธุรกิจชุมชน 

      60,000  

 ค่าใช้สอย         

 
- คําจ๎างเหมาวิเคราะห์และ

ประมวลผลข๎อมูล 

 
1 

 
คร้ัง 

 
1 

 
งาน 

 
50,000 

 
บาท 

 
50,000 

 

 - คําจัดเอกสาร 1 คร้ัง 200 ชุด 50 บาท 10,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       300,000  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให๎บุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจกระบวนการ ขั้นตอนของการวิจัยตามหลักวิชาการ จํานวน 20 คน 

2. เพื่อให๎บุคลากรมีความสามารถลงมือทําวิจัยตั้งแตํเริ่มต๎นจนส้ินสุดโครงการวิจัยได๎อยํางมั่นใจและมี
ประสิทธิภาพ  จํานวน 20 คน 

3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์วิจัยซึ่งกันและกัน อันจะเป็นเครือขํายประสานความรํวมมือ

การทําวิจัยตํอไป  
4. เพื่อทําการเผยแพรํผลงานวิจัยของบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการในระดับนานาชาติ จํานวน 5 

เรื่อง 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

      ปีงบประมาณ 2554 
1.1. จํานวนบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ  ท่ีได๎รับการพัฒนาด๎านการวิจัยเพิ่มขึ้น 20 คน 

1.2. จํานวนผลงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการเพิ่มขึ้น  5 เรื่อง 
ปีงบประมาณ 2555 

1.3. ดําเนินการตามโครงการในระยะท่ี 2 
ปีงบประมาณ 2556 

1.4. ดําเนินการตามโครงการในระยะท่ี 3 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. สังเกต ติดตาม ตรวจปริมาณโดยคณะกรรมการผ๎ูรับผิดชอบ 
3.2. มีงานวิจัยท่ีตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 

3.3. ผลงานวิจัยของคณาจารย์ตามโครงการได๎นําไปใช๎ประโยชน์ตรงตามความต๎องการของสังคม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 

        ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1.  ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (พ.ศ.2552-2554)  

  นโยบายท่ี 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
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2.2. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 (ของมหาวิทยาลัยฯ) 

 ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ  คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของ     

ท๎องถิ่น  สังคมและประเทศ  โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 
2.3. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.     

        2554)   
 ยุทธศาสตร์  : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของ

ท๎องถิ่น สังคมและประเทศ  โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.  2554)   

       ตัวชี้วัดท่ี 4.2 มาตรฐานด๎านงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 
 4.2.1 ร๎อยละของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติหรือนานาชาติ ตํอ

อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
  4.2.2 ร๎อยละของงานวิจัย หรืองานสร๎างสรรค์ ท่ีนํามาใช๎อันกํอให๎เกิดประโยชน์อยํางชัดเจน ตํอ

อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

2.5. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2553-2556 
 นโยบายท่ี 2 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเพื่อสร๎างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู๎ท่ี

ตอบสนองความต๎องการของสังคม นําไปสํูการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
 ยูทธศาสต์ท่ี 2 :การวิจัยบนพื้นฐานความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น ด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

2.6. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
 องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 

 ตัวบํงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
 ตัวบํงชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู๎จากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 

2.7. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2553-2556 
 มาตรการท่ี   

 6.1 สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรทุกคนทําวิจัย 

 6.2 สํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างผ๎ูนําในการทําวิจัยหรือสร๎างเครือขํายวิจัยท้ังภายในและ
ภายนอกองค์การโดยใช๎การจัดการความรู๎เป็นเครื่องมือ 

 6.4 สํงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรํผลงานวิจัยของบุคลากรหลายรูปแบบ 
2.8. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2553-2556 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 นโยบายด๎านการวิจัย 

 ประเด็นยํอยท่ี 5.1 สร๎างผ๎ูนําในการทําวิจัยหรือสร๎างเครือขํายวิจัยโดยใช๎การจัดการความรู๎เป็น
เครื่องมือ 

  ประเด็นยํอยท่ี 5.3 เผยแพรํผลงานวิจัย 
  

3. ความพร๎อมของโครงการ 

ดําเนินการได๎ทันที  
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2.  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

101000  ส านักงานอธกิารบดี 

1010100  ส านักงานอธกิารบด ี(กองกลาง) 

1123232027  งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยํู 
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร,งบดําเนินงาน,งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 30,342,650 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองกลาง  : นางสุนทรี  โพธิกุล 

  

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  กําหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท๎องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ในการให๎การศึกษา  สํงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัย  

ให๎บริการวิชาการแกํสังคม  เพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกลําว กองกลางมีหน๎าท่ีสนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีหน๎าท่ีให๎การสนับสนุนและบริการแกํหนํวยงานตําง ๆ ให๎มหาวิทยาลัย  

โดยมีงานบริหารท่ัวไป (สารบรรณ) งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานการประชุม งานหารายได๎ งานอาคารสถานท่ี 
งานพัสดุ และงานประชาสัมพันธ์  รวม 8 งาน ทําหน๎าท่ีสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 

ตลอดจนบุคลากรให๎เพียงพอเพื่อให๎การบริหารงานมีประสิทธิภาพและให๎บริการกับชุมชน 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให๎การบริหารงานในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนงานของ

หนํวยงานตําง ๆ ในมหาวิทยาลัยได๎อยํางคล๎องตัว 
2. เพื่อให๎ประชาสัมพันธ์งานและภารกิจของมหาวิทยาลัย แกํหนํวยงานของรัฐและชุมชน 

3. เพื่อให๎มีการดําเนินการระเบียบของราชการท่ีถูกต๎อง 

เป้าหมาย   
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 ลูกจ๎างชั่วคราว 166 อัตรา 

1.2 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ และงานจ๎างเหมา 12 เดือน 

1.3 เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ 4,500 คน 

1.4 เพื่อให๎การสนับสนุนเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนสําหรับบุคลากร 350 คน 

1.5 เพื่อบํารุงรักษาส่ิงแวดล๎อมให๎เหมาะสมกับการเรียนการสอน 1 งาน 

1.6 เพื่อเป็นการบริหารงานมหาวิทยาลัย 1 งาน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. สํานักงานอธิการบดี กองกลางมีการบริหารงานด๎านบุคลากร การเงินและงบประมาณได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. บริหารงานด๎านบุคลากร การเงินและงบประมาณภายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 
 

 



 
 

 

140 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย             

1 งบบุคลากร             

2 งบดําเนินงาน             

3 งบลงทุน             

4 งบรายจํายอื่น             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 

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

 กิจกรรมบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 
      

1 งบบุคลากร 12 เดือน 3 3 3 3 

2 งบดําเนินงาน 12 เดือน 3 3 3 3 

3 งบลงทุน 9  รายการ 9    

4 งบรายจํายอื่น 12  เดือน 3 3 3 3 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 

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

 กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย      

1 งบบุคลากร 14,850,220 3,712,500 3,712,500 3,712,500 3,712,720 

2 งบดําเนินงาน 10,914,350 2,728,500 2,728,500 2,728,500 2,728,850 

3 งบลงทุน 232,400 232,400    

4 งบรายจํายอื่น 4,345,680 1,086,400 1,086,400 1,086,400 1,086,480 

 รวมทั้งสิน้ 30,342,650 7,759,800 7,527,400 7,527,400 7,528,050 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
1 กิจกรรมที่ 1บรหิารจัดการ

มหาวทิยาลยั 
        

 งบบุคลากร       14,850,220  

1.1 คําจ๎างชั่วคราว       14,850,220  

 - คณะวิทยาศาสตร ์ 16  อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 103,530 บาท 1,242,360  

 - คณะคุรศาสตร(์รวมตํางชาติ) 9 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 112,380 บาท 1,348,560  
 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(รวมตํางชาติ) 
12 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 101,600 บาท 1,219,200  

 - คณะวิทยาการจัดการ 7 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 40,530 บาท 486,360  
 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 16,050 บาท 192,600  
 - สถาบันอยุธยาศึกษา 5 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 34,050 บาท 408,600  
 - สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีฯ 34 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 231,200 บาท 2,774,400  
 - กองกลาง 62 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 382,860 บาท 4,594,320  
 - กองนโยบายและแผน 5 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 40,960 บาท 491,520  
 - กองบรกิารการศึกษา 5 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 29,160 บาท 349,920  
 - กองพัฒนานักศึกษา 8 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 45,810 บาท 549,720  
 - คําครองชีพ 6% 165 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 68,288.33 บาท 819,460  
 - คําจ๎างชั่วคราวเพ่ิมข้ึน 5% 165 อัตราๆละ 6 เดือนๆละ 56,906.67 บาท 341,440  
 - คําจ๎างอาสาสมัครชาวญี่ปุุน  1 อัตราๆละ 4 เดือนๆละ 7,940 บาท 31,760  
 งบด าเนนิงาน       10,914,350  

1.2 คําตอบแทน       1,997,850  

 - คําเบ้ียประชุมคณะกรรมการ(สภา
มหาวิทยาลัย,คณะกรรมการสงํเสริมฯ,
สภาคณาจารย,์สภาวิชาการ,กบม.,
คณะกรรมการรํางกฎหมาย) 
 

      1,807,200  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
 - คําตอบแทนพิเศษอาจารย์

ชาวตํางชาติ 
11 อัตราๆละ 1 เดือนๆละ 190,650 บาท 190,650  

1.3 คําใช๎สอย       1,611,430  

 - คําเบ้ียประกันสงัคม 5% 165 คนๆละ 12 เดือนๆละ 56,906.67 บาท 682,880  
 - คําเบ้ียประกันสงัคมอาสาสมัคร 1 คนๆละ 4 เดือนๆละ 400 บาท 1,600  
 - คําวิชาชีพวิศวกร 3 คนๆละ 12 เดือนๆละ 15,000 บาท 180,000  
 - คําจ๎างเหมาบริการ       426,950  
 - คําเบ้ียเล้ียงที่พักและยานพาหนะ       300,000  
 - คําอบรมภาษาไทยอาสาสมัครญี่ปุุน 1 คน 2 ครั้งๆละ 10,000 บาท 20,000  

1.4 คําวัสดุ       400,000  

1.5 คําสาธาณูปโภค       6,905,070  
 งบลงทุน       232,400  

1.6 ครุภัณฑ์        232,400  

 - เครื่องสแกนเนอร ์ 1 เครื่องๆละ   22,000 บาท 22,000  

 - เครื่องขัดพ้ืน 2 เครื่องๆละ   23,000 บาท 46,000  

 - เครื่องคอมพิวเตอร ์ 4 เครื่องๆละ   20,000 บาท 80,000  

 - เครื่องพิมพ์เลเซอร ์ 1 เครื่องๆละ   19,500 บาท 19,500  

 - เครื่องตัดหญ๎าแบบสะพายบํา ชนิดข๎อ
แข็ง 

2 เครื่องๆละ   
9,500 บาท 19,000 

 

 - เครื่องตัดหญ๎าแบบเข็น 1 เครื่องๆละ   13,500 บาท 13,500  

 - เครื่องขัดกระดาษทราย 1 เครื่องๆละ   11,200 บาท 11,200  

 - เล่ือยฉลุ (Jig Saw) 1 เครื่องๆละ   6,200 บาท 6,200  

 - เครื่องกําจัดทํออุดตัน 1 เครื่องๆละ   15,000 บาท 15,000  

 งบรายจ่ายอ่ืน       4,345,680  

1.6 คําจ๎างเหมาบริการ       3,435,600  

 - คําจ๎างรักษาความปลอดภัย 1 งาน 12 เดือนๆละ 286,300 บาท 3,435,600  
1.7 คําใช๎จํายในการประชาสัมพันธ ์ 1 งาน   

 
 450,000  

1.8 คําใช๎จํายในการพัฒนามหาวิทยาลัย 1 งาน   
 

 460,080  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       30,342,650  

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. มีการบริหารบุคลากร การเงินและงบประมาณท่ีดีตํอการดําเนินงาน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1. จํานวนบุคลากร 
1.2. จํานวนครั้งในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

1.3. จํานวนครั้งในการให๎บริการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจ โดยใช๎แบบสรุปจํานวนบุคลากร และผลการดําเนินงาน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายท่ี 3: สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

2.2. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2553-2555 ของมหาวิทยาลัย:  
 ยุทธศาสตร์ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อมุํงสํูความ

เป็นสากล 

 กลยุทธ์ 5  การนํานโยบายไปสํูการปฏิบัติและสอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการบ๎านเมือง
ท่ีดี 

 กลยุทธ์ 7 ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA 
 กลยุทธ์ 8 พัฒนากําลังคนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 
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 กลยุทธ์ 9 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให๎บริการด๎วยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย  

2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)  

 2.3.1  มาตรฐานท่ี 5 มาตรฐานด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบํงชี้ท่ี 5.1 ระดับความสําเร็จของสภาสถาบันในการกํากับดูแลและขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
  ตัวบํงชี้ท่ี 5.2 ระดับความสําเร็จของผ๎ูบริหารในการบริหารและการจัดการให๎บรรลุ

เปูาหมายตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา 

  ตัวบํงชี้ท่ี 5.3 ระดับคุณภาพของคณาจารย์โดยรวม 
  ตัวบํงชี้ท่ี 5.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันให๎บรรลุเปูาหมายตามอัต

ลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 2.4.1 มิติท่ี 3  ด๎านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 6 ระดับความพึงพอใจตํอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา          

 2.4.2 มิติท่ี 4  ด๎านการพัฒนา 

         ตัวชี้วัดท่ี 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
     (PMQA) 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
       ดําเนินการได๎ทันที 
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รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ล าดับ

ท่ี 

รายการ จ านวน/

หน่วย
นับ 

ราคา

ต่อ
หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะ

ของโครงสร้างและค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1 เครื่อง
สแกนเนอร ์

1 เครื่อง 22,000 22,000 มาตรฐาน 
- ความละเอียดสูงสุด 2400*2400 dpi  
- แสดงภาพหลังจากแสกนภายใน 7 วินาที 
- 48 bit color 
- สแกนเอกสารขนาดสูงสุด 216*27.9 ซม. 
- ระบบปูอนกระดาษอัตโนมัติ 
ค าชี้แจง 
- ใช๎สําหรับจัดเก็บข๎อมูลลงเครือ่งคอมพิวเตอร์ประจํากลุํมงานพัสดุ 

2 เครื่องขัดพ้ืน 2 เครื่อง 23,000 46,000 มาตรฐาน 
- ระบบเฟืองขับเคล่ือนด๎วยความเร็ว 175 รอบตํอนาท ี
- ล๎อยาง unmarking ขนาด 4 นิ้ว 
- คันบังคับและด๎ามจับหุ๎มยางสังเคราะห ์
- ยางกันกระแทกรอบด๎าน 
- พร๎อมอุปกรณ ์
ค าชี้แจง 
- ใช๎ภายในมหาวิทยาลัย 

3 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

4 เครื่อง 20,000 80,000 มาตรฐาน 
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ i3 และมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาไมํน๎อยกวํา 3.0 GHz 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 500 GB 
- มีหนํวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 มีขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 
- มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมํน๎อยกวํา 18.5 นิ้ว 
ค าชี้แจง 
- ใช๎ที่กลุํมงานบริหารงานทั่วไป 1 เครือ่ง กลุํมงานบริหารงานบุคคล 2 

เครื่อง และฝุายยานพาหนะ 1 เครื่อง 

4 เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ 

1 เครื่อง 19,500 19,500 มาตรฐาน 
- ขาว-ดํา/สี 33 แผํน/นาที (A4) 
- ความละเอียดไมํตํ่ากวํา 1200*1200 dpi 
- หนํวยความจําไมํตํ่ากวํา 128 MB 
-  ค าชี้แจง 
- ใช๎ที่กลุํมงานการเงิน 

5 เครื่องตัดหญ๎า
แบบสะพายบํา
ชนิดข๎อแข็ง 

2 เครื่อง 9,500 19,000 มาตรฐาน 
- เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 1 สูบ 
- 1.6 แรงม๎า @ 7000 รอบ/นาท ี
- ระบายความร๎อนด๎วยอากาศ 
- ความจุน้ํามนัเชื้อเพลิงไมํตํ่ากวํา 1 ลิตร 
-  ค าชี้แจง 
ใช๎ทีภ่าคพ้ืนดิน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

6 เครื่องตัดหญ๎า
แบบรถเข็น 

1 เครื่อง 13,500 13,500 มาตรฐาน 
- เป็นเครื่องตัดหญ๎าแบบเข็นชนิดสูบแนวนอน 
- เครื่องยนต์ไมํตํ่ากวํา 3.5 แรงม๎า 
- รัศมีตัดหญ๎ากว๎างไมํน๎อยกวํา 18 นิ้ว 
-  ค าชี้แจง 
ใช๎ที่ศูนย์การศึกษาอํางทอง 

7 เครื่องขัด
กระดาษทราย 

1 เครื่อง 11,200 11,200 มาตรฐาน 
- แบบสายพานชนิดมอืถือ 
- ขนาด 4 นิ้ว 
- ขับด๎วยมอเตอร์ไฟฟูาขนาดไมํน๎อยกวํา 1,200 วัตต์ 
-  ค าชี้แจง 
ใช๎ที่งานซอํมบํารุง (โรงซอํมไม๎) 

8 เล่ือยฉลุ (Jig 
Saw) 

1 เครื่อง 6,200 6,200 มาตรฐาน 
- อัตราชํวงชัก 550-3,100 รอบ/นาที 
- กําลังไฟเข๎า 580 วัตต์ 
-  ค าชี้แจง 
ใช๎ที่งานซอํมบํารุง (โรงซอํมไม๎) 

 เครื่องกําจัด
ทํออุดตัน 

1 เครื่อง 15,000 15,000 มาตรฐาน 
- กระบอกแรงดัน 
- ใช๎กับทอํที่มีขนาด 1-4 นิ้ว 
-  ค าชี้แจง 
ใช๎ที่งานไฟฟูา-ประปา 

รวม 232,400  
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1123232028  โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ 

 
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ: 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและลดความเลื่อมล้ําทางสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง: 

คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ  

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน: 

เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
ผลผลิต: 

สัดสํวนของคณาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ ในระดับผ๎ูชํวยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์  

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ บ.กศ. 

วงเงินงบประมาณ: 1,530,500  

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :ฝุายเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนํงทางวิชาการ (ก.พ.ต.)  

ผ๎ูรับผิดชอบ :รศ.วนิช สุธารัตน์ 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุํงพรหม  
ผศ. ธิดา พาหอม , ผศ. จรูญ  รัตน
กาล 

  

หลักการและเหตุผล 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต๎องสํงเสริมให๎อาจารย์ใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู๎ในศาสตร์สาขาวิชาตํางๆ อยํางตํอเนื่อง เพื่อนําไปใช๎ใน

การเรียนการสอน รวมท้ังการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนํงทางวิชาการเป็นส่ิงสะท๎อนการ

ปฏิบัติงานดังกลําวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งท่ีต๎องดําเนินงานตามภาระหน๎าท่ีท่ีกําหนด

ไว๎ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได๎กําหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษาระดับ
ปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อทําหน๎าท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ และภาระหน๎าท่ี

ในการสํงเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุํงสํูความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญา

ไทยและภูมิปัญญาสากล เพื่อสร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ สร๎างบัณฑิตท่ีมีความรู๎คูํความดี สร๎างสํานึกในคุณคําของ
วัฒนธรรมท๎องถิ่นและของชาติ เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัย 

ชุมชนและองค์กรท๎องถิ่นอ่ืนเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ๎าน และ
เทคโนโลยีสมัยใหมํให๎เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท๎องถิ่น สํงเสริม สืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ท้ังนี้โดยคํานึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนในท๎องถิ่นและสังคม สอดคล๎องกับ

นโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ และการพัฒนาการดํารงตําแหนํงทางวิชาการ จะสามารถสะท๎อน
ความเข็มแข็งมีองค์ความรู๎แกํคณาจารย์   

วัตถุประสงค์   
1. คณาจารย์ได๎รับความรู๎เก่ียวกับหลักเกณฑ์ และวิธีพิจารณาแตํงตั้งบุคคลให๎ดํารงตําแหนํงผ๎ูชํวย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ทําให๎มีการขอกําหนดตําแหนํงทาง
วิชาการอยํางน๎อย 15 คน  

2. คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีผ๎ูดํารงตําแหนํงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น อยํางน๎อย 15 คน   

3. เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ของบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย อยํางน๎อย 15 คน   

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 จํานวนผ๎ูดํารงตําแหนํงทางวิชาการระดับผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ 9 คน 

1.2 จํานวนผ๎ูดํารงตําแหนํงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 5 คน 

1.3 จํานวนผ๎ูดํารงตําแหนํงทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ 1 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ร๎อยละของผลงานทางวิชาการท่ีได๎รับรองคุณภาพจากหนํวยงานที่เชื่อถือได๎ (สมศ.)  

2.2. สัดสํวนของคณาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหนํงทางวิชาการ ในระดับผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์   

2.3. ร๎อยละความพึงพอใจของคณาจารย์ท่ีได๎รับการแตํงตั้งให๎ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. มีคณาจารย์ยื่นเรื่องเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อกําหนดตําแหนํงอยํางตํอเนื่อง 

3.2. ร๎อยละของงานบริการทางวิชาการท่ีแล๎วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1.  จัดทําเรื่องการขออนุมัติงบการเงินสําหรับการ
ดําเนินงานด๎านงานกําหนดตําแหนํงทางวิชาการ   

            

 1.1 คําตอบแทนคําใช๎จํายในการสนับสนุนการ
ทําผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. ศ. 

(สําหรับคณาจารย์ท่ียื่นเรื่องขอผลงานทาง

วิชาการ)  

            

 1.2 คําตอบแทนกรรมการ การประเมินผลการ

สอนและเอกสารประกอบการสอน ระดับผศ. /

เอกสารคําสอน ระดับ รศ./ตํารา ระดับ ศ.  

            

2. จัดประชมุคณะกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิฯ

ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. ศ.  

            

 2.1 คําตอบแทนกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. ศ.  

            

 2.2 คําตอบแทนกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิอําน

ผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. ศ.  

            

3. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนํงทาง

วิชาการ (ก.พ.ต.)   

            

 3.1 คําตอบแทนการประชุมกรรมการพิจารณา
ตําแหนํงทางวิชาการ (ก.พ.ต.) 

            

 3.2 คําตอบแทนคําวัสดุน้ํามันกรรมการพิจารณา

ตําแหนํงทางวิชาการ (ก.พ.ต.)  

            

  
            

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1. คําตอบแทนคําใช๎จํายการสนับสนุน

การทําผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. 
รศ. ศ.  

      

 1.1 คําตอบแทนคําใช๎จํายการ

สนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ 
ระดับ ผศ.  

9 คน 3 2 3 1 

 1.2 คําตอบแทนคําใช๎จํายในการ
สนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ 

ระดับ รศ.  

5 คน 1 1 2 1 

 1.3 คําตอบแทนคําใช๎จํายในการ
สนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ 

ระดับ ศ. 

1 คน    1  

2. คําตอบแทนกรรมการประเมินผลการ
สอนและเอกสารประกอบการสอนฯ 

      

 2.1 คําตอบแทนกรรมการประเมินผล

การสอนและเอกสารประกอบการสอน
ระดับ ผศ.  

9 ครั้ง 3 2 3 1 

 2.2 คําตอบแทนกรรมการประเมินผล

การสอนและเอกสารคําสอน ระดับ 
รศ.  

5 ครั้ง 1 1 2 1 

 2.3 คําตอบแทนกรรมการประเมินผล

การสอนและตํารา ระดับ ศ.   
 

1 ครั้ง   1  
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ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

 3.1 คําตอบแทนการประชุมกรรมการ
ผ๎ูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง

วิชาการ ระดับ ผศ. รศ. ศ.  

15 ครั้ง 4 3 6 2 

 3.2 คําตอบแทนคําวัสดุน้ํามัน 
กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิฯ ระดับ ผศ. 

รศ. ศ.  

15 ครั้ง 4 3 6 2 

 3.3 คําตอบแทนกรรมการ
ผ๎ูทรงคุณวุฒิฯ อํานผลงานทาง

วิชาการ ระดับ ผศ. 

9 ครั้ง 3 2 3 1 

 3.4 คําตอบแทนกรรมการ
ผ๎ูทรงคุณวุฒิฯ อํานผลงานทาง

วิชาการ ระดับ รศ.  

5 ครั้ง 1 1 2 1 

 3.5 คําตอบแทนกรรมการ

ผ๎ูทรงคุณวุฒิ อํานผลงานทาง

วิชาการ ระดับ ศ.  

1 ครั้ง   1  

4. คําตอบแทนการประชุมกรรมการ

พิจารณาตําแหนํงทางวิชาการ 

(ก.พ.ต.)  

6 ครั้ง 2 1 2 1 

        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1. คําตอบแทนคําใช๎จํายในการสนับสนุนการ
ทําผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. ศ. 

890,000 180,000 245,000 260,000 205,000 

2. คําตอบแทนกรรมการประเมินผลการสอน

และเอกสารประกอบการสอน ระดับ ผศ./
เอกสารคําสอน ระดับ รศ./ตํารา ระดับ ศ.  

68,100 16,200 22,800 20,700 8,400 

3. คําตอบแทนกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ

ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. 
ศ.   

     

 3.1 คําตอบแทนการประชุมกรรมการ

ผ๎ูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 
ระดับ ผศ. รศ. ศ. 

60,000 16,000 16,000 20,000 8,000 

 3.2 คําตอบแทนวัสดุน้ํามันสําหรับ
กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิในการประชุม

ประเมินผลงานทางวิชาการ ในระดับ ผศ. 

รศ. ศ.  

60,000 16,000 16,000 20,000 8,000 

4. คําตอบแทนกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ อําน

ผลงานทางวิชาการ 

     

 4.1 คําตอบแทนกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิฯ อําน
ผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.  

140,400 46,800 31,200 46,800 15,600 

 4.2 คําตอบแทนกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ อําน

ผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ. 

105,000 21,000 21,000 42,000 21,000 

 4.3 คําตอบแทนกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ อําน

ผลงานทางวิชาการ ระดับ ศ. 

21,000   21,000  

5. คําตอบแทนการประชุมกรรมการพิจารณา
ตําแหนํงทางวิชาการ (ก.พ.ต.)   

     

 5.1 คําตอบแทนการประชุม (ก.พ.ต.)   150,000 50,000 25,000 50,000 25,000 

 5.2 คําตอบแทนวัสดุนํ้ามันสําหรับการประชุม
กรรมการพิจารณาตําแหนํงทางวิชาการ 
(ก.พ.ต.)  

36,000 12,000 6,000 12,000 6,000 

 รวม 1,530,500 358,000 383,000 492,500 297,000 



 
 

 

147 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 งบด าเนินงาน       1,530,500  

1.1 ค่าตอบแทน       1,494,500  

 - คําตอบแทนคําใช๎จํายในการ
สนับสนุนการทําผลงานทาง

วิชาการ ระดับ ผศ. รศ. ศ. 

      890,000  

 (1) คําตอบแทนคําใช๎จํายในการ
สนับสนนุการทําผลงานฯ 
ระดับผศ. 

18 ครั้ง 1 งาน ๆ ละ 20,000 บาท 360,000   

 (2) คําตอบแทนคําใช๎จํายในการ
สนับสนนุการทําผลงานฯ 
ระดับ รศ 

10 ครั้ง 1 งาน ๆ ละ 40,000 บาท 400,000  

 (3) คําตอบแทนคําใช๎จํายในการ 
สนับสนนุการทําผลงานฯ 
ระดับ ศ. 

2 ครั้ง 1 งาน ๆ ละ 65,000 บาท 130,000  

 - คําตอบแทนกรรมการประเมินผล

การสอนและเอกสารประกอบการ
สอน 

      68,100  

 (1) คําตอบแทนกรรมการ
ประเมินผลการสอนและ
เอกสารประกอบการสอนระดับ 
ผศ. 

27 คน 1 คน ๆ ละ 1,300 บาท 35,100  

 (2) คําตอบแทนกรรมการ
ประเมินผลการสอนและ
เอกสารคําสอนระดับ รศ. 

15 คน 1 คน ๆ ละ 1,500 บาท 22,500  

 (3) คําตอบแทนกรรมการ
ประเมินผลการสอนและตํารา 
ระดับ ศ. 

3 คน 1 คน ๆ ละ 3,500 บาท 10,500  

 - คําตอบแทนกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ  

 

     120,000  

 (1) คําตอบแทนการประชุม
กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ. 
รศ. ศ.  

60 คน 1 คน ๆ ละ 1,000 บาท 60,000  

 (2) คําตอบแทนคําวัสดุน้ํามัน
กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ. 
รศ. ศ. 

60 คน 1 คน ๆ ละ 1,000 บาท 60,000  

 - คําตอบแทนกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ
อํานผลงานทางวิชาการ 

      266,400  

 (1) คําตอบแทนกรรมการ
ผ๎ูทรงคุณวุฒิอํานผลงาน 
ระดับ ผศ. 

27 คน 1 คน ๆ ละ  5,200 บาท 140,400  

 (2) คําตอบแทนกรรมการ
ผ๎ูทรงคุณวุฒิอํานผลงาน 
ระดับ รศ. 

15 คน 1 คน ๆ ละ 7,000 บาท 105,000  

 (3) คําตอบแทนกรรมการ
ผ๎ูทรงคุณวุฒิอํานผลงาน 
ระดับ ศ. 

3 คน 1 คน ๆ ละ 7,000 บาท 21,000  

 - คําตอบแทนการประชุมกรรมการ
พิจารณาตําแหนํงทางวิชาการ 
(ก.พ.ต.) 
 

      150,000  

 (1) คําตอบแทนการประชุม
(ก.พ.ต.) ประธาน   

6 ครั้ง 1 คน ๆ ละ 5,000 บาท 30,000  

 (2) คําตอบแทนการประชุม 
(ก.พ.ต.) กรรมการ  

6 ครั้ง 5 คน ๆ ละ  4,000 บาท 120,000  

1.2 ค่าวัสดุน้ ามัน 6 คร้ัง 6 คน ๆ ละ  1,000 บาท 36,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2    
 

 1,530,500  
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. คณาจารย์รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีพิจารณาแตํงตั้งบุคคลให๎ดํารงตําแหนํง

ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
2. คณาจารย์มีความเข๎าใจในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ท่ีสามารถนําไปใช๎ในการขอตําแหนํงทาง

วิชาการได๎  
3. คณาจารย์ท้ังภายใน และภายนอกคณะได๎แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทัศนคติ และความคิดเห็นเก่ียวกับ

การสร๎างสรรค์ผลงานทางวิชาการ   

4. บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยได๎รับการสนับสนุนการทําผลงานทางวิชการ 
5. คณาจารย์ได๎รับการเลื่อนวิทยฐานะทางการศึกษาท่ีสูงขึ้น  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

1.1. จํานวนผ๎ูดํารงตําแหนํงทางวิชาการ  
1.2. จํานวนคณาจารย์ได๎รับการเลื่อนวิทยฐานะทางการศึกษาท่ีสูงขึ้น 

1.3. มีจํานวนคณาจารย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญด๎านวิชาการในสาขาวิชาเพิ่มขึ้น 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผ๎ูดํารงตําแหนํงทางวิชาการท่ีได๎รับการอนุมัติแตํงตั้งจากสภา
มหาวิทยาลัย  

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1. โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเลื่อมล้ําทางสังคม  

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554 
  2.1.1  นโยบายท่ี 3 :  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

           นโยบายยํอยท่ี 3.1: นโยบายการศึกษา 
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ   

  พ.ศ. 2553-2555 

 2.2.1  นโบยายท่ี 4 : รํวมมือและสํงเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครูผ๎ูบริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต๎องการของสังคม  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: ผลิต พัฒนาและสํงเสริมวิทยฐานะคูรและบุคลากรทางการศึกษาตาม 
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

  กลยุทธ์ท่ี 4 : สํงเสริม และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานท่ี 2 : มาตรฐานด๎านงานงิจัยและสร๎างสรรค์ 

  ตัวบํงชี้ท่ี 2.3 : ร๎อยละของผลงานทางวิชาการท่ีได๎รับรองคุณภาพจากหนํวยงานท่ี 
เชื่อถือได๎ตํออาจารย์ประจํา/นักวิจัยประจํา  

 2.3.2  มาตรฐานท่ี 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 
  ตัวบํงชี้ท่ี 3.2 : ระดับความสําเร็จในการนําความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการ 

วิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  

  ตัวบํงชี้ท่ี 3.5 : ระดับความสําเร็จในการเสริมสร๎างความเข็มแข็งของวิชาชีพครูและ 
ประสิทธิผลของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐานที่สมกับการเป็นผ๎ูประกอบการ

วิชาชีพชั้นสูง  
 2.3.3 มาตรฐานท่ี 5 : มาตรฐานด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  

  ตัวบํงชี้ 5.1 : ระดับความสําเร็จของสภาสถาบันในการกํากับดูแลและขับเคลื่อการ 

ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
  ตัวบํงชี้ 5.3 : ระดับคุณภาพของคณาจารย์โดยรวม 

    5.3.1 คําเฉลี่ยคุณวุฒิทางการศึกษา 
    5.3.2 คําเฉลี่ยคุณวุฒิทางวิชาการ  
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2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.    

   2554 

 2.4.1  มิติท่ี 1 : มิติด๎านประสิทธิผล 
  ตัวชี้วัดท่ี 2 : ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม 

แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ตัวชี้วัดท่ี 3 : ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม 

แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประกอบด๎วยตัวชี้วัด  

    3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
            ทางการศึกษา 

  3.2 ระดับความสําเร็จของแผนการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพตํอ 
                สังคม 

  3.3 ระดับความสําเร็จของแผนการอนุรักษ์พัฒนาและสร๎างเสริม 
       เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม 

  3.4 ระดับความสําเร็จของการสํงเสริมและสืบสานโครงการอัน 

                            เนื่องมาจากพระราชดําริ 
 2.4.2  มิติท่ี 2: มิติด๎านคุณภาพ 

 ตัวชี้วัดท่ี 7 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  

   7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการ 

         พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง   
   7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ.  

2.5. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 
 2.5.1  ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (พ.ศ.2552-2554) นโยบายท่ี 3 :  

สังคมและคุณภาพชีวิต 
   

 2.5.2  ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ  พ.ศ. 2553-2555 ของมหาวิทยาลัย:   

  ยุทธศาสตร์ท่ี 3.1 การขยายโอกาสและการพัฒนาทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ท่ี 4: พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุํงเน๎นสาขาท่ีเป็นความต๎องการของประเทศ                                   

และให๎เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

 2.5.3  ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติรการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  

2554) : ยุทธศาสตร์ : พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุํงเน๎นสาขาท่ีเป็นความต๎องการ 
ของประเทศ   และให๎เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
ดําเนินการได๎ทันที   
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1010200  ส านักงานอธกิารบด ี(กองนโยบายและแผน) 

1123232029  โครงการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบรายจํายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 210,200 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน : นางสาวเพลินตา โมสกุล 

  

หลักการและเหตุผล 

การดําเนินการพัฒนาระบบราชการถือเป็นเรื่องสําคัญสําหรับองค์กร และหนํวยงานท่ีขับเคลื่อนโดยภาครัฐใน
ปัจจุบัน กระแสการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมํท่ีมุํงเน๎นการสร๎างความเป็นองค์กรท่ีมีศักยภาพ ให๎ความสําคัญกับ

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความคุ๎มคําในการดําเนินงาน รวมถึงการประยุกต์ใช๎เทคนิควิธีการ

บริหารจัดการสมัยใหมํ และพัฒนาเครื่องมือหรือตัววัดความสําเร็จออกมาเพื่อใช๎ในการยืนยันผลการดําเนินงาน
ออกมามากมาย ท้ังในรูปของการประเมินความสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ การวัดประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการด๎วยองค์ประกอบ ตัวบํงชี้ของหนํวยงานตําง ๆ ไมํวําจะเป็น สมศ. สกอ. และ ก.พ.ร. การดําเนินการดังกลําว
สอดคล๎องกับนโยบายการพัฒนาระบบการราชการของประเทศ ท่ีมุํงเน๎นให๎มีการปรับระบบการตรวจสอบประเมินผล

การปฏิบัติราชการให๎เกิดการบูรณาการระหวํางหนํวยงาน 

จากผลการดําเนินงานท่ีผํานมา พบวํา มหาวิทยาลัยมีการรับการประเมินจากหลายหนํวยงาน เชํน การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. , การประเมินผลการการบริหาร

จัดการตามเกณฑ์คุณภาพภายนอกรอบ 2 โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
การประเมินตามองค์ประกอบตัวบํงชี้ตามเกณฑ์คุณภาพของ สกอ. ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล๎ว พบวํา ตัวบํงชี้

หรือตัวชี้วัดตําง ๆ มีความคล๎ายคลึงกัน แตํจะแตกตํางกันเฉพาะในรายละเอียดขั้นตอน และรอบระยะเวลาการ
ดําเนินงาน  และจัดเก็บข๎อมูล ดังนั้นมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นท่ีต๎องมีการบูรณาการเรื่องตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน เพื่อลด

ภาระในการจัดเก็บ และรวมรวมเอกสารหลักฐานตําง ๆ และสารมารถท่ีจะรองรับการประเมินผลการดําเนินงานได๎ใน

ทุกระบบ ซึ่งเป็นเหตุผลและท่ีมาในการการพัฒนาระบบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักใน
การส่ือสารและถํายทอดยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อนําสํูการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นการ

จัดทํากลยุทธ์เพื่อรองรับการดําเนินการจัดทําโครงการท่ีตอบสอนงประเด็นยุทธศาสตร์ตําง ๆ โดยใช๎เทคนิควิธีการ
จัดทําแผนท่ีกลยุทธ์ หรือ Strategy map ซึ่งเป็นการการนําเอา แนวความคิดเรื่อง Balance Scorecard หรือการ

บริหารงานเพื่อให๎เกิดผลสําเร็จอยํางรอบด๎าน และเป็นเหตุเป็นผลตํอกัน มาเขียนเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์

ของมิติตําง ๆ อยํางเป็นขั้นเป็นตอน โดยแผนที่ยุทธศาสตร์จะเป็นเสมือน แผนที่ท่ีจะคอยนําทางหนํวยงานให๎สามารถ
ปฏิบัติงานจนบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ท่ีวางไว๎ได๎ 

จากเหตุผลดังกลําวข๎างต๎นจึงเป็นความจําเป็นอยํางยิ่งท่ีมหาวิทยาลัยจะต๎องมีความมุํงมั่นปฏิบัติราชการให๎
เกิดผลงานท่ีดี ตามเปูาหมายของตัวชี้วัดแตํละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให๎เกิดประโยชน์สุขแกํประชาชนตามท่ีได๎รับรอง

ไว๎ กลุํมงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ในฐานะท่ีเป็นหนํวยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลการ

ดําเนินงานให๎เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว๎จึงเห็นควรได๎มีการจัดทําโครงการพัฒนาระบบคุณภายในขึ้น เพื่อให๎
มหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติราชการท่ีสูงขึ้นดังกลําว 

วัตถุประสงค์   

เพื่อให๎การดําเนินการจัดทําระบบการพัฒนาคุณภาพภายใน ใช๎เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการ 

และบูรณาการระบบการประเมินทุกระบบให๎สามารถใช๎เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยให๎มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว๎หรือสูงกวํา 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 สร๎างความเข๎าใจเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพ 5 ครั้ง 

 - นักศึกษา 1 ครั้ง 
 - บุคลากร 4 ครั้ง 
1.2 สร๎างความเข๎าใจเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4 ครั้ง 

1.3 ประเมินผลการประกันคุณภาพ 2 ครั้ง 

 - ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน 1 ครั้ง 
 - ระดับมหาวิทยาลัย 1 ครั้ง 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. ระดับความสําเร็จการการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน  ระดับ 3 

2.2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ระดับ 3 
2.3. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

   (ตามเกณฑ์ ก.พ.ร.)       ระดับ 3.5  
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. รายงานผลการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 สร๎างความเข๎าใจเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพ             

 - นักศึกษา             

 - บุคลากร             

2 สร๎างความเข๎าใจเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

            

3 ประเมินผลการประกันคุณภาพ             

 - ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน             

 - ระดับมหาวิทยาลัย             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 สร๎างความเข๎าใจเก่ียวกับระบบการ

ประกันคุณภาพ 

      

 - นักศึกษา 1 ครั้ง 1    

 - บุคลากร 4 ครั้ง 1 1 1 1 

2 สร๎างความเข๎าใจเก่ียวกับการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

4 ครั้ง 1 1 1 1 

3 ประเมินผลการประกันคุณภาพ       

 - ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน 1 ครั้ง    1 

 - ระดับมหาวิทยาลัย 1 ครั้ง    1 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 สร๎างความเข๎าใจเก่ียวกับระบบการประกัน
คุณภาพ 

55,000     

 - นักศึกษา 55,000 55,000    

 - บุคลากร -     

2 สร๎างความเข๎าใจเก่ียวกับการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

100,200 25,050 25,050 25,050 25,050 

3 ประเมินผลการประกันคุณภาพ 55,000     

 - ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน 40,000    40,000 

 - ระดับมหาวิทยาลัย 15,000    15,000 

 รวมทั้งส้ิน 210,200 80,050 25,050 25,050 80,050 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 สร้างความรู้ความเข้าใจ และ

พัฒนาระบบคุณภาพภายใน
ให้กับนักศึกษา 

      55,000  

 ค่าตอบแทน         

 คําวิทยากร 1 คน 21 ชั่วโมง 800 บาท 16,800  

 วิทยากรกลุํม 3 คน 7 ชั่วโมง 600 บาท 12,600  

 ค่าใช้สอย         

 คําอาหารกลางวัน+อาหารวําง 80 คน 3 วัน 100 บาท 24,000  

 คําถํายเอกสาร จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ 

      1,600  

2 อบรมพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ  

      100,200  

 ค่าใช้สอย         

 คําจ๎าเหมาดําเนินการอบรม 4 คร้ัง   19,050 บาท 88,200  

 คําอาหารกลางวัน+อาหารวําง 4 ครั้ง 30 คน 100 บาท 12,000  

3 ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

      55,000  

 ค่าตอบแผน         

 คําตอบแทนผ๎ูประเมิน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหนํวยงาน 

8 หนํวยงาน 1 คน 5,000 บาท 40,000  

 คําตอบแทนผ๎ูประเมิน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัย 

1 ครั้ง 3 คน 5,000 บาท 15,000  

 รวมทั้งส้ิน       210,200  

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

   มหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว๎  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
เชิงปริมาณ 

1.1 สร๎างความเข๎าใจเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพ   
- นักศึกษา 1 ครั้ง 

- บุคลากร 4 ครั้ง 

1.2 สร๎างความเข๎าใจเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

4 ครั้ง 

1.3 ประเมินคุณภาพประกันคุณภาพ   
- ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน 1 ครั้ง 

- ระดับมหาวิทยาลัย 1 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ 
2.1. ระดับความสําเร็จการการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน  ระดับ 3 

2.2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ระดับ 3 
2.3. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

   (ตามเกณฑ์ ก.พ.ร.)       ระดับ 3.5  

เชิงเวลา 
     1.1 รายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
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3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. การสํารวจ โดยใช๎แบบสรุปจํานวนบุคลากร และผลการดําเนินงาน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (พ.ศ.2552-2554) 
นโยบายท่ี 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 (ของมหาวิทยาลัยฯ) 
ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของ

ท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 
2.3. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552) 

ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของ

ท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2554) 
มิติท่ี 1 มิติด๎านประสิทธิผล 

ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ของกระทรวง 

ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวชี้วัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายท่ีสะท๎อน
เอกลักษณ์จุดเน๎นรวมท้ังวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดท่ี 3.2 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดท่ี 3.3 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร๎างเสริมเอกลักษณ์

ศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวชี้วัดท่ี 3.4 ระดับความสําเร็จของการสํงเสริมและสืบสานโครงการท่ีตอบสนองปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

ตัวชี้วัดท่ี 4 ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ    สมศ.
ของสถาบันอุดมศึกษา 

ตัวชี้วัดท่ี 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต 
ตัวชี้วัดท่ี 4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี 

ตัวชี้วัดท่ี 4.1.2 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี 4.1.4 ร๎อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือปริญญาเอกท่ีตีพิมพ์เผยแพรํท้ัง 

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตํอจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก 
ตัวชี้วัดท่ี 4.2 มาตรฐานด๎านการวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 

ตัวชี้วัดท่ี 4.2.1 ร๎อยละของงานวิจัย หรืองานสร๎างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพรํ ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตํออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

ตัวชี้วัดท่ี 4.2.2 ร๎อยละของงานวิจัย หรืองานสร๎างสรรค์ท่ีนํามาใช๎อันกํอให๎เกิดประโยชน์อยําง

ชัดเจน ตํออาจารย์ประจําและ/นักวิจัยประจํา 
ตัวชี้วัดท่ี 4.2.3 ร๎อยละของผลงานวิชาการท่ีได๎รับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือได๎รับรองคุณภาพจาก

หนํวยงานท่ีเชื่อถือได๎ตํออาจารย์ประจํา และ/หรือนักวิจัยประจํา 
ตัวชี้วัดท่ี 5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสํูระดับสากล 

มิติท่ี 2 มิติด๎านคุณภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 6 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผ๎ูใช๎บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี 6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผ๎ูใช๎บัณฑิต 

ตัวชี้วัดท่ี 6.2 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจตํอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพท่ีกํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยํางตํอเนื่อง 
ตัวชี้วัดท่ี 7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

ตัวชี้วัดท่ี 7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. 
มิติท่ี 3 มิติด๎านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ 
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ตัวชี้วัดท่ี 8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของ

สถาบันอุดมศึกษา 

ตัวชี้วัดท่ี 9 ร๎อยละของอัตราการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายลงทุน 
ตัวชี้วัดท่ี 10 ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ

ให๎บริการ 
ตัวชี้วัดท่ี 11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยการผลิต 

มิติท่ี 4 มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน 

กรณีสถาบันอุดมที่ดําเนินการ PMQA อยํางตํอเนื่อง 
ตัวชี้วัดท่ี 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

2.5. ความสอดคล๎องกับตัวบํงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. (ประจําปีการศึกษา 
25523) 

                           -  
3. ความพร๎อมของโครงการ  

ดําเนินการได๎ทันที  

1123232030  งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยไดร๎ับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให๎มีความรู๎ ความสามารถใน
การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานการให๎บริการทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผ๎ูเข๎ารับบริการ 
2. ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน,งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 128,520 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี  : นางสาวเพลินตา โมสกุล 

  

หลักการและเหตุผล 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี เป็นหนํวยงานสนับสนุนภาระหน๎าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม

มาตรา 7 และมาตรา 8 แหํง พรบ. ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ฉะนั้นกองนโยบายและแผน จําเป็นต๎องมีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ

อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตลอดจนการบริงานด๎านตํางๆ ของกองนโยบายและแผน ตามภาระหน๎าท่ีของ
กองซึ่งประกอบด๎วย การบริหารงานท่ัวไป การวางแผนงานและงบประมาณ การรายงานสถิติการศึกษาและ

สารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษาทุกมิติ และการดําเนินงานด๎านการวิเทศสัมพันธ์   
กองนโยบายและแผน ได๎จัดทํางานบริหารจัดการกองนโยบายและแผนขึ้นเพื่อเป็นแผนการดําเนินงาน การ

ใช๎จํายงบประมาณตลอดระยะปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขึ้น 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให๎มีการบริหารจัดการและการดําเนินงานของกองนโยบายและแผนอยํางมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรท่ีจะนําความรู๎ความสามารถมาใช๎ในการปฏิบัติงานในหน๎าท่ี 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ และส่ิงอํานวยความสะดวก 1 ปี งปม. 

1.2 มีการสํงเสริมบุคลากรเข๎ารับการพัฒนาศักยภาพและปฏิบัติราชการตาม

หน๎าท่ี 

13  คน 

1.3 มีครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให๎เกิดประสิทธิภาพ 2 รายการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 
2.2. สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหน๎าท่ีให๎สอดคล๎องเปูาประสงค์และตัวชี้วัด

ของเกณฑ์การประเมินตําง ๆ 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. การดําเนินงานของกองนโยบายและแผน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1  ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน             

 - มีวัสดุ อุปกรณ์ และส่ิงอํานวยความสะดวก             

 - บุคลากรเข๎ารับการพัฒนาศักยภาพและปฏิบัติราชการ

ตามหน๎าท่ี 

            

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน             

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 

หนํวย

นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 งานบริหารจัดการกองนโยบาย
และแผน 

      

 - มี วัสดุ  อุปกรณ์  และส่ิง อํานวย

ความสะดวก 

      

 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3 ครั้ง  1 1 1 
 คําสาธารณูปโภคในการดําเนินงาน 12 ครั้ง 3 3 3 3 
 คําจ๎างเหมาบริการ 1 งาน  1   
 - บุ ค ล า ก ร เ ข๎ า รั บ ก า ร พั ฒ น า

ศักยภาพและปฏิบัติราชการตาม

หน๎าท่ี 

10 ครั้ง 1 3 5 1 

 - จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

2 รายการ 2    

        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 งานบริหารจัดการกองนโยบายและ

แผน 

     

 - การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 25,000  15,000 10,000  

 - การพัฒนาศักยภาพและปฏิบัติราชการในหน๎าที่ 26,200 8,200 6,000 10,000 2,000 

 - คําสาธารณูปโภคในการดําเนินงาน 27,500 18,500 3,000 3,000 3,000 

 - คําจ๎างเหมาบริการ 9,820  9,820   

 - จัดซื้อครุภัณฑ์  40,000 40,000    

 รวม 128,520 66,700 33,820 23,000 5,000 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 งานบริหารจัดการกอง

นโยบายและแผน 

      128,520  

1.1 คําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ       61,020  
 - คําตอบแทนทํางานนอกเวลา     25,000 บาท 25,000  

 - คําเบ้ียเล้ียงที่พักและยานพาหนะ 10 ครั้งๆละ   2,000 บาท 20,000  

 - คําเบ้ียเล้ียง(ตํางประเทศ) 1 คนๆละ 2 วันๆละ 3,100 บาท 6,200  

 - คําใช๎สอย(จ๎างเหมาบริการ)       9,820  

1.2 คําสาธารณูปโภค       27,500  

 - คําโทรศัพท์ 2 เลขหมาย 12 เดือนๆละ   1,000 บาท 12,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 - คําแสดมป์ 5,000 ดวงๆละ   3 บาท 15,000  

 - คําอากรแสตมป์       500  

1.3 คําครุภัณฑ์       40,000  

 - เครื่อง Visualizer 1 เครื่องๆละ   20,000 บาท 20,000  

 - เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องๆละ   20,000 บาท 20,000  

 รวมทั้งสิ้น       128,520  
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. การบริหารจัดการกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

2. บุคลากรได๎พัฒนาศักยภาพและสามารถนําความรู๎มาใช๎ในการปฏิบัติงานเพื่อกํอให๎เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1. มีวัสดุ อุปกรณ์ และส่ิงอํานวยการสะดวกในการดําเนินงาน 

1.2. บุคลากรได๎เข๎ารับการพัฒนาศักยภาพ อยํางน๎อยร๎อยละ 80 
1.3. ผลการบริหารงานของกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการดําเนินงานของกองนโยบายและแผน 
3.2. การสํารวจความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับบริการของกองนโยบายและแผน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552-2554 

   นโยบายท่ี 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2553-2555 

นโยบาย 9 : สํงเสริม สนับสนุนและแสวงหาความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสํูความ
เป็น สากลบนพื้นฐานการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 6 :  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อมุํงสํูความเป็น
สากล 

เปูาประสงค์ : ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเน๎นเอกลักษณ์ เพื่อสํู

ความ เป็นสากล 
 

กลยุทธ์ที่ : 6. ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA  
  7. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให๎บริการด๎วยรูปแบบหรือวิธีท่ีหลากหลาย 

  8. การนํานโยบายไปสํูการปฏิบัติและสอดคล๎องกับหลักการบริหารจัดการ

บ๎านเมืองท่ีดี 
2.3. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2552) 
ตัวชี้วัดท่ี 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 2  

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

3. ความพร๎อมของโครงการ  

                  ดําเนินการได๎ทันที 
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1123232031   โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารจัดการด้านวิเทศสัมพันธ์ให้มีคุณภาพ และมี  

   ประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ และสากล 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยํู 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินการ  

วงเงินงบประมาณ: 411,280 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน  : นางสาวเพลินตา โมสกุล 

  

หลักการและเหตุผล 

กลุํมงานวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองนโยบายและแผน เป็นหนํวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มี
ภารกิจ หน๎าที่ และความรับผิดชอบในการสํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรํวมมือทางวิชการของมหาวิทยาลัยกับ

สถาบัน/องค์กรตํางประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ในด๎านตํางๆ เชํน การพัฒนา

หลักสูตรและมาตรฐานทางวิชาการ การวิจัย และบุคลากร เป็นต๎น ตลอดจนจัดทําแผนพัฒนาสถาบันสูํสากล ซ่ึงเป็นแผน
ระยะยาวในการพัฒนามหาวิทยาลัยให๎ได๎รับการยอมรับทางวิชาการในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ และได๎รับการจัดอันดับ

จากสถาบันหรือองค์กรจัดอันดับชั้นนําของโลก 
นโยบายด๎านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ได๎กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานที่สําคัญ ประการ

หน่ึงคือ การสํงเสริมความรํวมมือด๎านการศึกษาและการวิจัยกับองค์กร / สถาบันการศึกษาตํางประเทศ เปูาหมายที่สําคัญใน
การทําให๎เกิดความรํวมมือระหวํางกลุํม มีหลายกิจกรรม เชํน กิจกรรมความรํวมมือทางวิชาการระหวํางมหาวิทยาลัย การ

แลกเปลี่ยนบุคลากร/นักศึกษา การรํวมพัฒนางานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์อยําง
ยั่งยืน การสํงเสริมความเข๎าใจอันดี ที่จะนําไปสูํการพัฒนาและสํงเสริมความรํวมมือทางวิชาการระหวํางมหาวิทยาลัยทั้งใน

ประเทศและตํางประเทศ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาโครงสร๎างการบริหารจัดการด๎านวิเทศสัมพันธ์ให๎มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ตอบรับกล

ยุทธ์การพัฒนาสถาบันสํูสากลของมหาวิทยาลัย 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 ผู๎บริหาร/บุคลากร/นักศึกษา มีโอกาสได๎ไปศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน กับองค์กร/

หนํวยงานในตํางประเทศ ตามความรํวมมือที่เกิดข้ึนของหนํวยงาน/

มหาวิทยาลัย 

3 ครั้ง 

1.2 บุคลากรในกลุํมงานวิเทศสัมพันธ์เข๎ารํวมกิจกรรมการศึกษาดูงาน กับองค์กร/

หนํวยงานในประเทศ 

1 ครั้ง 

1.3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยได๎มีการพัฒนาศักยภาพด๎านภาษาตํางประเทศ 30 คน 

1.4  พัฒนาระบบงานด๎านวิเทศสัมพันธ์ให๎มีคุณภาพ 1 ระบบ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูํสากล 

2.2. ระดับความสําเร็จของระบบโครงสร๎างการบริหารจัดการด๎านวิเทศสัมพันธ์ 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสถาบันสูํสากลได๎แล๎วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

3.2. ปฏิบัติตามนโยบายวิเทศสัมพันธ์และนโยบายมหาวิทยาลัยได๎ตลอดปีงบประมาณ 2554 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2554 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 

ดับ 
ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ผู๎บริหาร/บุคลากร/นักศึกษา มีโอกาสได๎ไปศึกษา/

ฝึกอบรม/ดูงาน กับองค์กร/หนํวยงานใน
ตํางประเทศ ตามความรํวมมือที่เกิดข้ึนของ

หนํวยงาน/มหาวิทยาลัย 

            

2 บุคลากรในกลุํมงานวิเทศสัมพันธ์เข๎ารํวมกิจกรรม
การศึกษาดูงาน กับองค์กร/หนํวยงานในประเทศ 

            

3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยได๎มีการพัฒนาศักยภาพ

ด๎านภาษาตํางประเทศ 

            

4 ดําเนินการจัดทําวีซําและใบอนุญาตทํางานให๎แกํ

บุคลากรชาวตํางประเทศ 

            

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ผู๎บริหาร/บุคลากร/นักศึกษา 

แลกเปลี่ยน/ศึกษาดูงานกับหนํวยงาน

ตํางประเทศ 

3 ครั้ง 3    

2 บุคลากรในกลุํมงานวิเทศสัมพันธ์เข๎า

รํวมกิจกรรมการศึกษาดูงาน กับองค์กร/
หนํวยงานในประเทศ 

1 ครั้ง 1    

3 พัฒนาศักยภาพด๎านภาษาตํางประเทศ

ให๎แกํบุคลากร 
1 ครั้ง   1  

4 ดําเนินการจัดทําวีซําและใบอนุญาต

ทํางานให๎แกํบุคลากรชาวตํางประเทศ 
11 คน 1 5 5  

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ค่ากิจกรรม ผู้บริหาร/บุคลากร/นักศึกษา 
แลกเปลี่ยน/ศึกษาดูงานกับหน่วยงาน

ต่างประเทศ 

306,900 - - - - 

 1.1คํากิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ

มหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ 
106,900 106,900 - - - 

 1.2 คํากิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรม
ระยะสั้น มหาวิทยาลัยการศึกษาเกียวโต 

29,000 29,000    

 1.3 คํากิจกรรม ผู๎บริหารศึกษาดูงาน

ตํางประเทศ 
171,000 171,000 - - - 

2 ค่ากิจกรรม อบรม/ศึกษาดูงาน เคร่ือข่าย

วิเทศสัมพันธ์ 
10,380 10,380 - - - 

3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร 

39,000 - - 39,000 - 

4 ด าเนินการจัดท าวีซ่าและใบอนุญาต
ท างานให้แก่บุคลากรชาวต่างประเทศ 

55,000 5,000 25,000 25,000 - 

 รวม 411,280 322,280 25,000 64,000 - 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย

เหตุ 
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 ค่ากิจกรรม ผู้บริหาร/บุคลากร/

นักศึกษา แลกเปลี่ยน/ศึกษาดู
งานกับหน่วยงานต่างประเทศ 

      

306,900 

 

 ค่าใช้สอย         

 1.1ค่ากิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยสตรี

โคมะซะวะ 

      106,900  

 1.1.1 คําตั่วเครื่องบินไปกลับ 
สําหรับอาจารย์  

1 คน   29,000 บาท 29,000  

 1.1.2 คําตั๋วเครื่องบินไปกลับ
สําหรับนักศึกษา 

4 คน   14,500 บาท 58,000  

 1.1.3 คําเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ไป

ราชการตํางประเทศ 

1 คน 9 วัน 2,100 บาท 18,900  

 1.1.4 คําของที่ระลึก 1 ชิ้น   1,000 บาท 1,000  

 1.2 ค่ากิจกรรมอบรมภาษาและ

วัฒนธรรมระยะสั้น 
มหาวิทยาลัยการศึกษาเกียวโต 

      29,000  

 1.2.1 คําตั๋วเครื่องบินไปกลับ
สําหรับนักศึกษา 

2 คน   14,500 บาท 29,000  

 1.3 ค่ากิจกรรม ผู้บริหารศึกษา

ดูงานต่างประเทศ 

      171,900  

 1.3.1 คําเหมาจํายกิจกรรม

การศึกษาดูงาน 

1 คน 1 ครั้ง 140,000 บาท 140,000  

 1.3.2 คําเบี้ยเลี้ยงผู๎บริหารไป
ราชการตํางประเทศ 

1 คน 10 วัน 3,100 บาท 31,000  

          

2 ค่ากิจกรรม อบรม/ศึกษาดูงาน 
เคร่ือข่ายวิเทศสัมพันธ์ 

      10,380  

 2.1 คําลงทะเบียน 1 คน 1 ครั้ง 9,980 บาท 9,980  

 2.2 คําพาหนะ วัสดุนํ้ามัน     400 บาท 400  

          

3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาต่างประเทศให้แก่
บุคลากร(สายสนันสนุน) 

      39,000  

 3.1คําตอบแทนวิทยากร 2 คน 7 ชม. 1,200 บาท 16,800  

 3.2คําพาหนะ วัสดุนํ้ามัน 
(วิทยากร) 

2 คน 2 วัน 1,000 บาท 4,000  

 3.3คําที่พักวิทยากร 2 คน 2 วัน 1,000 บาท 4,000  

 3.4คําอาหารวําง และอาหาร
กลางวัน 

30 คน 2 วัน 150 บาท 9,000  

 3.5คําวัสดุอุปกรณ์       5,200  

 *ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ         

4 ดําเนินการจัดทําวีซําและ
ใบอนุญาตทํางานให๎แกํบุคลากร

ชาวตํางประเทศ 

11 คน   5,000 บาท 55,000  

 *ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ         

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       411,280  

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การบริหารจัดการด๎านวิเทศสัมพันธ์เป็นไปอยํางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบรับกลยุทธ์การพัฒนา

สถาบันสูํสากลของมหาวิทยาลัย 

2. สร๎างเครือขํายวิเทศสัมพันธ์ระหวํางองค์กรในระดับประเทศ 

3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความพร๎อมตํอการพัฒนาสถาบันสูํสากล 
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การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

1.1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
1.1.1. ผู๎บริหาร/บุคลากร/นักศึกษา มีโอกาสได๎ไปศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน  3 ครั้ง 

กับองค์กร/หนํวยงานในตํางประเทศ ตามความรํวมมือที่เกิดข้ึนของหนํวยงาน/มหาวิทยาลัย  

1.1.2. บุคลากรในกลุํมงานวิเทศสัมพันธ์เข๎ารํวมกิจกรรมการศึกษาดูงาน  1 ครั้ง 
กับองค์กร/หนํวยงานในประเทศ 

1.1.3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยได๎มีการพัฒนาศักยภาพด๎านภาษาตํางประเทศ 30 คน 
1.1.4. พัฒนาระบบงานด๎านวิเทศสัมพันธ์ให๎มีคุณภาพ 1   ระบบ 

1.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

1.2.1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสํูสากล เปูาหมายระดับ 5 
1.2.2. จัดทําข๎อมูลด๎านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย การติดตามประเมินผลงานและรายงาน

ความก๎าวหน๎าในการดําเนินงานตามโครงการตํางๆ 

1.3. เปูาหมายเชิงเวลา 
1.3.1. ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสถาบันสํูสากลได๎แล๎วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

1.3.2. ปฏิบัติตามนโยบายวิเทศสัมพันธ์และนโยบายมหาวิทยาลัยได๎ตลอดปีงบประมาณ 2554 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

สถาบันสํูสากล 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1. โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554 

  2.1.1  นโยบายท่ี 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ   

  พ.ศ. 2553-2555 

  2.2.1  นโบยายท่ี 9 : สํงเสริม สนับสนุน และแสวงหาความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสํู
ความเป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาธิบาล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อ
มุํงสํูความเป็นสากล 

  กลยุทธ์ท่ี 5 : สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตร

นานาชาติ 
 

2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
  - 

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.    

   2554 
  2.4.1  มิติท่ี 1 : มิติด๎านประสิทธิผล 

  ตัวชี้วัดท่ี 5 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสํูระดับสากล 
3. ความพร๎อมของโครงการ  

ดําเนินการได๎ทันที 
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1010300  ส านักงานอธกิารบด ี(กองบริการการศึกษา) 

1123232032  งานบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยํู 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน,งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ:  100,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา : ลักขณา   เตชวงษ์ 

  

หลักการและเหตุผล 
กองบริการการศึกษา เป็นหนํวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน  การพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนข๎อมูลทางการศึกษาและการให๎บริการแกํนักศึกษา  อาจารย์  และ

บุคลากร  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกลําว เป็นงานท่ีต๎องจัดทําข๎อมูล การติดตํอประสานงาน
การออกเอกสารตํางๆ  จํานวนมาก ดังนั้นเพื่อให๎การดําเนินงานของกองบริการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  จึง

จําเป็นต๎องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช๎ปฏิบัติ ให๎เหมาะสมและพร๎อมใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  สํงผลให๎การ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ   

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 จํานวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน  3450 คน 

1.2 จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา  500 คน 

1.3 จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํปี 2554 1300 คน 

    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. จัดตารางเรียน ตารางสอน และประมวลการศึกษาของนักศึกษา ได๎อยํางถูกต๎อง มีประสิทธิภาพ 
2.2.   นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนท่ีกําหนด 

2.3.   นักศึกษาเข๎าใหมํทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ เพื่อใช๎กํอนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 

3.2. เสนอรายชื่อผ๎ูสําเร็จการศึกษา หลังจากสอบปลายภาคภายใน 30 วัน 
3.3. ดําเนินการรับสมัคร ตามระยะเวลาท่ีประกาศกําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ สําหรับนักศึกษา             

2 จัดซ้ือวัสดุ สํานักงาน             

3 ให๎บริการนักศึกษา เชํน การลงทะเบียน อธิบายหลักสูตร
และแผนการเรียน การประมวลผลการศึกษา 

            

4 ขออนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา             

5 ไปราชการตามท่ีได๎รับมอบหมาย             

6 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554             

7 จํายคําสาธารณูปโภค เชํน คําโทรศัพท์ คําแสตมป์             

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดตารางเรียน ตารางสอน ตาราง

สอบ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 

2 ภาค

เรียน 

  1 1 

2 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 8 ครั้ง 2 2 2 2 

3 ให๎บริการนักศึกษา เชํน การ
ลงทะเบียน อธิบายหลักสูตรและ

แผนการเรียน การประมวลผล
การศึกษา 

 
 

2 

 
ภาค

เรียน 

 
 

1 

   
 

1 

4 ขออนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา 2 ภาค

เรียน 

1  1  

  5 ไปประชุม/ไปราชการ 10 ครั้ง 3 2 3 2 

6 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  

ปีการศึกษา 2554 

1500 คน 600 900   

7 

 

 

จํายคําสาธารณูปโภค เชํน  

คําโทรศัพท์ คําแสตมป์ 

 

12 ครั้ง 3 3 3 3 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1  คําตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ      

 1.1 คําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน  คํา
ถํายเอกสาร 

59,900 18,000 10,000 10,000 21,900 

 1.2 คําเบ้ียเลี้ยงไปราชการ/อบรม/สัมมนา 

คําลงทะเบียน คําท่ีพัก คําน้ํามัน เป็นต๎น 

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

 1.3 คําสาธารณูปโภค คําแสตมป์ คํา

โทรศัพท์ 

20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

 1.4 คําตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

8,100    8,100 

 รวม 100,000 26,000 18,000 18,000 38,000 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 คําเบ้ียเลี้ยงไปราชการ/อบรม/

สัมมนา คําลงทะเบียน คําท่ีพัก 
คําน้ํามัน 

8 คร้ัง     59,900  

2 คําเบ้ียเลี้ยงไปราชการ/อบรม/

สัมมนา คําลงทะเบียน คําท่ีพัก 
คําน้ํามัน 

10 คร้ัง 1 ทีม 1,200 บาท 12,000  

3 คําสาธารณูปโภค คําแสตมป์   

คําโทรศัพท์ 

1
12 

 
คร้ัง 

     
20,000 

 

4 

 

คําตอบแทน การปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ 

2 คร้ัง   4,050 บาท  
8,100 

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       100,000  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบให๎กับนักศึกษา  2 ภาคเรียน 

2. จัดทํารายชื่อผ๎ูสําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติให๎ปริญญา จํานวน 500 คน 
3. มีจํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 1,300 คน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1. ระดับความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการตั้งแตํ 3.25  หรือ 65%  

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

      1.1.1  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  :  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและลดความเหล่ือมล้ําทางสังคม 
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554 

2.1.1 นโยบายท่ี 3: นโยบายสังคม คุณภาพชีวิต 
นโยบายยํอยท่ี 3.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2553-2555   

2.2.1     นโยบายท่ี 1 : สํงเสริม สนับสนน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสํูความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามควมต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนา

ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
 กลยุทธ์ท่ี 6 : จัดส่ือและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ท่ีมีความทันสมัยและม

ประสิทธิภาพ  
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

  2.3.1  มาตรฐานท่ี1 : มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต 

  ตัวบํงชี้ท่ี 1.1: ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  ตัวบํงชี้ท่ี 1.2  ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพผํานในครั้ง

แรกตํอจํานวนผ๎ูเข๎าสอบท้ังหมด 
  ตัวบํงชี้ท่ี 1.3  ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษาตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหํงชาติประเมินโดยผ๎ูประกอบการ/ผ๎ูใช๎บัณฑิต/อาจารย์ท่ีปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.    

   2554 

  2.4.1  มิติท่ี 1: มิติด๎านประสิทธิผล 
  ตัวชี้วัดท่ี 4: ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ 

สมศ ของสถาบันอุดมศึกษา 
  4.1.1  ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี 

  4.1.2  1  ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 
  

3. ความพร๎อมของโครงการ  
ดําเนินการได๎ทันที 

 

1123232033  งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาคปกติ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยํู 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 489,170 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา  : ลักขณา   เตชวงษ์ 

  

หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิ บัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552 กําหนดให๎สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให๎ได๎บัณฑิตท่ีมี

คุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ  ซึ่งต๎องมีการดําเนินการ

พัฒนาอาจารย์ท้ังด๎านวิชาการ วิธีการสอน การวัดผลอยํางตํอเนื่อง จัดให๎มีการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา ให๎
มีการรายงานผลการจัดการศึกษา การประเมินหลักสูตรอยํางตํอเนื่องอยํางน๎อยทุก ๆ 5 ปีนั้น เพื่อให๎การบริหารจัดการ 

การเรียนการสอนโดยเฉพาะอยํางยิ่งหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยมีความคลํองตัว และมีประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน การจัดทําส่ือการสอน เอกสารคําสอน ตลอดจนเอกสารการประเมินผลการศึกษา ให๎

ครบถ๎วนเพียงพอและเหมาะสมกับนักศึกษา อันจะสํงผลให๎การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

จึงจําเป็นต๎องมีการดําเนินการบริหารคําใช๎จํายเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

วัตถุประสงค์   

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1 จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป  3,450 คน 

    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ถูกต๎องเป็นไปตามโครงสร๎างท่ีหลักสูตรกําหนด 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. ดําเนินการตามได๎ตามเวลาท่ีกําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30  กันยายน  2554 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอน             

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ และอาจารย์
ผ๎ูสอน เพื่อการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2 ภาค
เรียน 

0.5 0.5 0.5 0.5 

        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 คําตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 489,170 152,170 80,000 167,000 90,000 

 รวม 489,170 152,170 80,000 167,000 90,000 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 คําตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ         

 1.1 คําจัดซื้อวัสดุ คําถํายเอกสาร  2 ภาคเรียน      468,670  

 1.2  คําวิทยากร อาจารย์พิเศษ 2 ภาคเรียนๆละ   9,000 บาท 18,000  

 1.3  คําวิเคราะห์ข๎อมูล/เก็บ
แบบสอบถาม 

2 ภาคเรียนๆละ   1,250 บาท 2,500  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       489,170  

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ   

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. มีวัสดุ เอกสารการสอน อุปกรณ์การสอน และอาจารย์ผ๎ูสอน รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1. ร๎อยละความพึงพอใจ ตํอการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 65% 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3.  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. แบบประเมิน/สอบถาม การจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1  โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
       1.1.1  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  :  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.5. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554 

2.1.1 นโยบายท่ี 3: นโยบายสังคม คุณภาพชีวิต 
นโยบายยํอยท่ี 3.1 : นโยบายการศึกษา 

2.6. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ   

 พ.ศ. 2553-2555   
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  2.2.1     นโยบายท่ี 1 : สํงเสริม สนับสนน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสํูความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามควมต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

 กลยุทธ์ท่ี 6 : จัดส่ือและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ท่ีมีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ  

2.7. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.3.1  มาตรฐานท่ี1 : มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต 
  ตัวบํงชี้ท่ี 1.1: ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 
  ตัวบํงชี้ท่ี 1.2  ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพผํานในครั้ง

แรกตํอจํานวนผ๎ูเข๎าสอบท้ังหมด 
  ตัวบํงชี้ท่ี 1.3  ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษาตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหํงชาติประเมินโดยผ๎ูประกอบการ/ผ๎ูใช๎บัณฑิต/อาจารย์ท่ีปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  
2.8. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.    

   2554 
 2.4.1  มิติท่ี 1: มิติด๎านประสิทธิผล 

  ตัวชี้วัดท่ี 4: ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ 

สมศ ของสถาบันอุดมศึกษา 
  4.1.1  ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี 
  4.1.2  1  ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได๎งานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 

  
3. ความพร๎อมของโครงการ  

ดําเนินการได๎ทันที 
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1010400 ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 

1123232034 งานส่งเสริมพลานามัยและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผ๎ูเข๎ารับบริการ 
2. ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
3.ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผ๎ูที่ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน,งบรายจํายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 794,030  

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน:กองพัฒนานักศึกษา ผ๎ูรับผิดชอบ:นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ 

  

หลักการและเหตุผล 

การดําเนินงานด๎านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสํงเสริมเพื่อให๎นักศึกษาเป็น
บัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพร๎อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

แบํงออกได๎เป็นสองสํวนคือ การจัดบริการแกํนักศึกษาและศิษย์เกํา และการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีดําเนินการโดย

องค์กรนักศึกษาซึ่งได๎รับการสนับสนุนสํงเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้เพื่อให๎นักศึกษาได๎พัฒนารํางกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ได๎แกํ คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมสํงเสริมพลานามัยและนันทนาการ ถือเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีชํวยสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎รับการพัฒนา

ทางด๎านสติปัญญา  สังคม อารมณ์ รํางกาย และคุณธรรม จริยธรรม มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัด
กิจกรรมท่ีสํงเสริมทางด๎านพลานามัยและนันทนาการให๎แกํนักศึกษาได๎ฝึกทักษะและเทคนิคในการออกกําลังกาย

อยํางถูกต๎องเพื่อให๎มีสุขภาพ พลานามัย ท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง และเพิ่มศักยภาพสําหรับการเข๎ารํวมแขํงขันในระดับเขต 
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ จึงต๎องมีความพร๎อมทางด๎านอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช๎ในการฝึกซ๎อมและแขํงขันกีฬาให๎

เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นกิจกรรมสํงเสริมพลานามัยและนันทนาการยังเป็นกิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎

นักศึกษารู๎จักแพ๎ รู๎จักชนะ รู๎จักอภัย มีความรักความสามัคคีในหมูํคณะ และใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์  

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา สําหรับให๎บริการแกํนักกีฬาได๎ใช๎ในการฝึกซ๎อมและการแขํงขัน 
2. เพื่อเตรียมความพร๎อมทางด๎านรํางกายและสํงเสริมทักษะทางด๎านกีฬาของนักกีฬาให๎มีศักยภาพเพิ่ม

มากขึ้น สําหรับการเข๎ารํวมแขํงขันในระดับเขต ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
3. เพื่อสํงเสริมทางด๎านสุขภาพ พลานามัย รํางกายของนักกีฬาให๎สมบูรณ์แข็งแรง 

4. เพื่อให๎นักศึกษาได๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์  

5. เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมูํคณะ รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย 

เป้าหมาย   

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ 
หนํวย
นับ 

1.1 นักศึกษามีวัสดุอุปกรณ์กีฬาสําหรับฝึกซ๎อมและแขํงขันกีฬา 
 

20 รายการ 

1.2 นักศึกษาได๎รับการสํงเสริมด๎านพลานามัยและเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาใน

ระดับเขต ระดับประเทศ 

199 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. มีวัสดุอุปกรณ์กีฬาท่ีมีคุณภาพให๎บริการแกํนักกีฬาท่ีจะต๎องใช๎ฝึกซ๎อมและแขํงขัน 

2.2. นักศึกษาได๎รับการฝึกซ๎อมและพัฒนาทักษะทางด๎านกีฬาในแตํละชนิดกีฬา และพร๎อมท่ีจะเข๎า
รํวมแขํงขัน 

2.3. นักศึกษามีสุขภาพ รํางกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง 
2.4. นักศึกษาได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์คุ๎มคําและมีสุขภาพจิตท่ีดี 

2.5. นักศึกษารู๎จักการมีน้ําใจตํอผ๎ูอ่ืน รู๎จักการเลํนกีฬาเพื่อสุขภาพ 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการ กิจกรรมแล๎วเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา             

 -ดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา             

2 จัดซื้อชุดกีฬาส าหรับนักกีฬา , ผู้ควบคุมนักกีฬา 
และผู้ประสานงานกีฬา 

            

 -ดําเนินการจัดซ้ือชุดกีฬา             

3 ค่าน้ ามันรถพานักกีฬาไปแข่งขันกีฬา             

 -ทําเรื่องขออนุมัติเบิกจําย             

4 ค่าเบี้ยเล้ียงฝึกซ้อม แข่งขัน และค่าท่ีพัก กีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก) 

            

 -ทําเรื่องขออนุมัติเบิกจําย             

5 ค่าเบี้ยเล้ียงฝึกซ้อม แข่งขัน และค่าท่ีพัก กีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม) 

            

 -ทําเรื่องขออนุมัติเบิกจําย             

6 ค่าเบี้ยเล้ียงฝึกซ้อม แข่งขัน และค่าท่ีพัก กีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง 

            

 -ทําเรื่องขออนุมัติเบิกจําย             

7 ค่าธรรมเนียม เงินสมทบ  ค่าสมัคร การเข้าร่วม

แข่งขันกีฬา 

            

 -ทําเรื่องขออนุมัติเบิกจําย             

8 ประชุมและเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา 

            

 -วางแผนดําเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             

 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา ครั้ง 2 1  1  

2 จัดซื้อชุดกีฬาสําหรับนักกีฬา, ผ๎ู
ควบคุมนักกีฬา และผ๎ูประสานงาน

กีฬา 

ครั้ง 2 1  1  

3 คําน้ํามันรถพานักกีฬาไปแขํงขันกีฬา ครั้ง 2 1 1   

4 คําเบ้ียเลี้ยงฝึกซ๎อม แขํงขัน และคําท่ี

พัก กีฬามหาวิทยาลัยแหํงประเทศ
ไทย (รอบคัดเลือก) 

ครั้ง 1 1    

5 คําเบ้ียเลี้ยงฝึกซ๎อม แขํงขัน และคําท่ี

พัก กีฬามหาวิทยาลัยแหํงประเทศ
ไทย (รอบมหกรรม) 

ครั้ง 1  1   

6 คําเบ้ียเลี้ยงฝึกซ๎อม แขํงขัน และคําท่ี

พัก กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตร์ภาคกลาง 

ครั้ง 1  

  

1 

7 คําธรรมเนียม เงินสมทบ  คําสมัคร 

การเข๎ารํวมแขํงขันกีฬา 
ครั้ง 1  1   

8 ประชุมและเตรียมความพร๎อมการเข๎า

รํวมแขํงขันกีฬา 
ครั้ง 8 2 2 2 2 
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แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา 104,735 52,367  52,368  

2 จัดซื้อชุดกีฬาสําหรับนักกีฬา , ผ๎ูควบคุม
นักกีฬา และผ๎ูประสานงานกีฬา 

250,000 125,000  125,000  

3 คําน้ํามันรถพานักกีฬาไปแขํงขันกีฬา 30,000 15,000 15,000   

4 คําเบ้ียเลี้ยงฝึกซ๎อม แขํงขัน และคําท่ีพัก 

กีฬามหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย (รอบ
คัดเลือก) 

180,465 180,465    

5 คําเบ้ียเลี้ยงฝึกซ๎อม แขํงขัน และคําท่ีพัก 
กีฬามหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย (รอบ

มหกรรม) 

64,910  64,910   

6 คําเบ้ียเลี้ยงฝึกซ๎อม แขํงขัน และคําท่ีพัก 
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์

ภาคกลาง 

103,920    103,920 

7 คําธรรมเนียม เงินสมทบ คําสมัคร การเข๎า
รํวมแขํงขันกีฬา 

35,000  35,000   

8 ประชุมและเตรียมความพร๎อมการเข๎ารํวม

แขํงขันกีฬา 

25,000 6,250 6,250 6,250 6,250 

 รวมท้ังส้ิน 794,030 379,082 121,160 183,618 110,170 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอ
หนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย

เหตุ 
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์กีฬา 

       

104,735 

 

 ค่าวัสดุ         

 -ลูกฟุตบอล         

 -ลูกบาสเกตบอล         

 -ลูกวอลเลํย์บอล         

 -ลูกเซปักตระกร๎อ         

 -นีโอเทป         

 -เคาเตอร์เพน         

 -น้ํามันมวย         

 -สเปรย์กัญชา         

 -ลูกฟุตซอล         

 -ลูกปิงปอง         

 -เน็ตเซปักตระกร๎อ         

 -เน็ตวอลเลย์บอล         

 -หํวงบาสเกตบอล         

 -เน็ตฟุตบอล         

 -ลูกเปตอง         

 -ฯลฯ         

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดซื้อชุด

กีฬานักกีฬา,ผู้ควบคุมนักกีฬา
และผู้ประสานงานกีฬา(รอบ

คัดเลือก/รอบมหกรรม/กีฬา
เขตภูมิศาสตร์) 

       

250,000 

 

 ค่าวัสดุ         

 -คําชุดกีฬา,ผ๎ูควบคุมนักกีฬาและ

ผ๎ูประสานงานกีฬา 

       

220,000 

 

3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ค่า

ยานพาหนะน านักกีฬาไป
แข่งขันกีฬา 

       

30,000 
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ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอ
หนํวย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหตุ 
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 ค่าใช้สอย         

 -คําเชําเหมารถ/คําน้ํามันรถพา

นักกีฬาไปแขํงขันกีฬา 

      30,000  

4 กิจกรรมหลักท่ี 4 ค่าเบี้ยเล้ียง
ฝึกซ้อมแข่งขันและค่าท่ีพัก

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ

ไทย(รอบคัดเลือก)ตุลาคม 

       
180,465 

 

 ค่าตอบแทน         

 -คําเบ้ียเลี้ยงฝึกซ๎อม         

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

     -นักกีฬา 85 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 55,250  

 -คําเบ้ียเลี้ยงแขํงขันกีฬา         

     -อาจารย์ 8 คน ๆ ละ 7 วัน ๆ ละ 210 บาท 11,760  

     -โค๎ชนอก 4 คน ๆ ละ 7 วัน ๆ ละ 65 บาท 1,820  

     -นักกีฬา 85 คน ๆ ละ 7 วัน ๆ ละ 65 บาท 38,675  

     -เจ๎าหน๎าท่ีและพนักงานขับรถ 6 คน ๆ ละ 7 วัน ๆ ละ 180 บาท 7,560  

 ค่าใช้สอย         

 -คําท่ีพักสําหรับผ๎ูควบคุมกีฬา 
อาจารย์ เจ๎าหน๎าท่ี และพนักงาน   

ขับรถ 

18 คน ๆ ละ 8 วัน ๆ ละ 400 บาท 57,600  

5 กิจกรรมหลักท่ี 5 ค่าเบี้ยเล้ียง
ฝึกซ้อมแข่งขันและค่าท่ีพัก

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย(รอบมหกรรม)มกราคม 

       
64,910 

 

 ค่าตอบแทน         

 -คําเบ้ียเลี้ยงฝึกซ๎อม         

     -ผ๎ูควบคุมกีฬา 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  

 -คําเบ้ียเลี้ยงแขํงขันกีฬา         

     -อาจารย์ 3 คน ๆ ละ 8 วัน ๆ ละ 210 บาท 5,040  

     -โค๎ชนอก 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  

     -เจ๎าหน๎าท่ีและพนักงานขับรถ 5 คน ๆ ละ 8 วัน ๆ ละ 180 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย         

 -คําท่ีพักสําหรับผ๎ูควบคุมกีฬา 
อาจารย์ เจ๎าหน๎าท่ี และพนักงาน   

ขับรถ 

10 คน ๆ ละ 8 วัน ๆ ละ 400 บาท 32,000  

6 กิจกรรมหลักท่ี 6 ค่าเบี้ยเล้ียง
ฝึกซ้อม แข่งขัน และค่าท่ีพัก

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่ม
ภูมิศาสตร์ภาคกลาง 

(กันยายน) 

       
103,920 

 

 ค่าตอบแทน         

 -คําเบ้ียเลี้ยงฝึกซ๎อม         

     -ผ๎ูควบคุมกีฬา 14 คน ๆ ละ 10  วัน ๆ ละ 65 บาท 9,100  

     -นักกีฬา 100 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 65 บาท 65,000  

 -คําเบ้ียเลี้ยงแขํงขันกีฬา         

     -อาจารย์ 10 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 210 บาท 6,300  

     -โค๎ชนอก 4 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 65 บาท 780  

     -นักกีฬา 100 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 65 บาท 19,500  

     -เจ๎าหน๎าท่ีและพนักงานขับรถ 6 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 180 บาท 3,240  

7 กิจกรรมหลักท่ี  7
ค่าธรรมเนียม เงินสมทบ ค่า

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

       
35,000 
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ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอ
หนํวย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหตุ 
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 รายจ่ายอื่น         

 -เงินสมทบการจัดการแขํงขัน       25,000  

 -คําธรรมเนียมการเข๎ารํวมการ

แขํงขันกีฬาของนักศึกษาและ
เจ๎าหน๎าท่ี 

       

 
10,000 

 

 -คําสมัครแขํงขันกีฬา       5,000  

8 กิจกรรมหลักท่ี 8  ประชุมและ
เตรียมความพร้อมการเข้าร่วม

แข่งขันกีฬา 

       
25,000 

 

 ค่าใช้สอย         

 -คําเบ้ียเลี้ยงอาจารย์ เจ๎าหน๎าท่ี       10,000  

 -คําน้ํามันรถ/คําบํารุงรถ/คําทาง

ดํวน 

       

15,000 

 

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน       794,030    

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาได๎รับบริการวัสดุอุปกรณ์กีฬาสําหรับการฝึกซ๎อมและการแขํงขันกีฬา 
2. นักศึกษาได๎รับการฝึกฝนทักษะทางด๎านกีฬา และพัฒนาทางด๎านรํางกาย รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็น

ประโยชน์ และมีน้ําใจการเป็นนักกีฬา รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1. นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ใช๎ในการฝึกซ๎อม ตลอดจนได๎เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา 20 รายการ 

1.2. นักศึกษาได๎รับการสํงเสริมด๎านพลานามัยและเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาในระดับเขต ระดับประเทศ 199 

คน 
      เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม 

3.2. ภาพถํายของแตํละกิจกรรม 
3.3. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554 
 2.1.1  นโยบายท่ี 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

          นโยบายยํอยท่ี 3.1: นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2553-2555 

 2.2.1  นโบยายท่ี 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสํูความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนา

ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ท่ี 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะท้ัง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา 

2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานท่ี 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 

  ตัวบํงชี้ท่ี 3.1 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อ
ชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม 
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2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.    

   2554 

 2.4.1  มิติท่ี 2 : มิติด๎านคุณภาพ 
  ตัวชี้วัดท่ี 6 : ระดับความพึงพอใจตํอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
ดําเนินการได๎ทันที 

 

1123232035 งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เปา้หมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผ๎ูเข๎ารับบริการ 
2. ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
3.ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผ๎ูที่ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน,งบรายจํายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 681,200  

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน:กองพัฒนานักศึกษา ผ๎ูรับผิดชอบ: เกี่ยรติศักดิ์  เจริญใจ 

  

หลักการและเหตุผล 
การดําเนินงานด๎านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสํงเสริมเพื่อให๎นักศึกษาเป็น

บัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพร๎อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

แบํงออกได๎เป็นสองสํวนคือ การจัดบริการแกํนักศึกษาและศิษย์เกํา และการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีดําเนินการโดย
องค์กรนักศึกษาซึ่งได๎รับการสนับสนุนสํงเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้เพื่อให๎นักศึกษาได๎พัฒนารํางกาย อารมณ์ สังคม 

สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ได๎แกํ คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช๎

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นสํวนหนึ่งของงานท่ีทางกองพัฒนานักศึกษาได๎จัดขึ้นเพื่อสํงเสริมให๎

นักศึกษานําความรู๎ด๎านการประกันคุณภาพไปใช๎ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยองค์การนักศึกษา จากกิจกรรม

ตํอไปนี้ เชํน กิจกรรมวิชาการท่ีสํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  กิจกรรมกีฬาหรือการสํงเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล๎อม กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสํงเสริม

ศิลปะวัฒนธรรม เพื่อให๎นักศึกษาท่ีเข๎ารํวมได๎รับการพัฒนาทางด๎านตําง ๆ ให๎สอดคล๎องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อจัดกิจกรรมท่ีสํงเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
2. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให๎สอดคล๎องท้ัง 5 ประเภทให๎แกํนักศึกษา คือ กิจกรรม

วิชาการท่ีสํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  กิจกรรมกีฬาหรือการสํงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
หรือรักษาส่ิงแวดล๎อม กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสํงเสริมศิลปะวัฒนธรรม ด๎านวิชาการ 

ด๎านกีฬาและการสํงเสริมสุขภาพ ด๎านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล๎อม ด๎านนันทนาการ และด๎าน

ศิลปวัฒนธรรม 

เป้าหมาย   

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 มีการจัดกิจกรรมท่ีสํงเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ 

15 กิจกรรม 

1.2 มีนักศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปี เข๎ารํวมทุกกิจกรรม 1,500 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. นักศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
2.2. นักศึกษาได๎นําความรู๎ด๎านการประกันคุณภาพไปใช๎ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการจัดกิจกรรมนักศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2554 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายใน(ศรีอยุธยาเกมส์)             

 -วางแผนการดําเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             

 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

2 กิจกรรม 83 พรรษามหาราชา เทิดไท้องค์ราชันย์             

 -วางแผนการดําเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             

 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

3 กิจกรรมเปิดโลกชมรม             

 -วางแผนการดําเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             

 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้น านักศึกษา             

 -วางแผนการดําเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             

 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

5 กิจกรรมรับน้องมหาวิทยาลัย             

 -วางแผนการดําเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             

 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

6 กิจกรรมพระคุณท่ีสาม (ไหว้ครู’54)             

 -วางแผนการดําเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             

 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

7 กิจกรรมการประกวด ARU.  Star Challenge 2011             

 -วางแผนการดําเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             

 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

8 กิจกรรมสัมมนาผู้น านักศึกษา             

 -วางแผนการดําเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             

 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

9 กิจกรรมวันเข้าพรรษา             

 -วางแผนการดําเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             

 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

10 กิจกรรมเทิดพระคุณแม่             

 -วางแผนการดําเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             
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ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

11 กิจกรรมชมรมนักศึกษา             

 -วางแผนการดําเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             

 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

12 กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ             

 -วางแผนการดําเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             

 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

13 กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

            

 -วางแผนการดําเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             

 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

14 กิจกรรมนักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             

 -วางแผนการดําเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             

 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

15 กิจกรรมนักศึกษาคณะ ครุศาสตร์             

 -วางแผนการดําเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ดําเนินการจัดกิจกรรม             

 -ประเมินผลการดําเนินงาน             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 

หนํวย

นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์    
ภายใน (ศรีอยุธยาเกมส์) 

ครั้ง 1 1    

2 กิจกรรม 83 พรรษามหาราชา เทิดไท๎

องค์ราชันย์ 

ครั้ง 1 1    

3 กิจกรรมเปิดโลกชมรม ครั้ง 1  1   

4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผ๎ูนํานักศึกษา ครั้ง 1  1   

5 กิจกรรมรับน๎องมหาวิทยาลัย ครั้ง 1   1  

6 กิจกรรมพระคุณท่ีสาม (ไหว๎ครู’54) ครั้ง 1   1  

7 กิ จ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ก ว ด  ARU.Star 
Challenge 2011 

ครั้ง 1    1 

8 กิจกรรมสัมมนาผ๎ูนํานักศึกษา ครั้ง 1   1  

9 กิจกรรมวันเข๎าพรรษา ครั้ง 1    1 

10 กิจกรรมเทิดพระคุณแมํ ครั้ง 1 1   1 

11 กิจกรรมชมรมนักศึกษา ครั้ง 1  1   

12 กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ครั้ง 4 1 1 1 1 

13 กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ครั้ง 4 1 1 1 1 

14 กิจกรรมนักศึกษาคณะ  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้ง 4 1 1 1 1 

15 กิจกรรมนักศึกษาคณะ  

ครุศาสตร์ 

ครั้ง 4 1 1 1 1 
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แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายใน(ศรีอยุธยา

เกมส์) 

115,600 115,600    

2 กิจกรรม 83 พรรษามหา ราชา เทิดไท๎องค์

ราชันย์ 

20,500 20,500    

3 กิจกรรมเปิดโลกชมรม 11,500  11,500   

4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผ๎ูนํานักศึกษา 22,500  22,500   

5 กิจกรรมรับน๎องมหาวิทยาลัย 15,500    15,500 

6 กิจกรรมพระคุณท่ีสาม (ไหว๎ครู’54) 13,500    13,500 

7 กิจกรรมการประกวด ARU.Star Challenge 
2011 

61,500    
61,500 

8 กิจกรรมสัมมนาผ๎ูนํานักศึกษา 58,500   58,500  

9 กิจกรรมวันเข๎าพรรษา 22,620    22,620 

10 กิจกรรมเทิดพระคุณแมํ 14,500    14,500 

11 กิจกรรมชมรมนักศึกษา 52,500  52,500   

12 กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 68,830 17,207 17,207 17,208 17,208 

13 กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ 

70,316 17,579 17,579 17,579 17,579 

14 กิจกรรมนักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และ  

เทคโนโลยี 
61,334 15,333 15,333 15,334 15,334 

15 กิจกรรมนักศึกษาคณะ ครุศาสตร์ 72,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

 รวมท้ังส้ิน 681,200 204,219 154,619 126,621 195,741 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอ
หนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ 
ปริมา

ณ 
หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1  กิจกรรมกีฬา

สัมพันธ์ภายใน”ศรีอยุธยา

เกมส์” 

       

115,600 

 

 ค่าตอบแทน         

 -คํากรรมการตัดสินกีฬา       38,000  

 ค่าใช้สอย         

 - คําบํารุงวงดุริยางค์       6,000  

 - คําถําย VDO        1,000  

 - คําติดตามประเมินผล       500  

 - คําจัดทําพิธีเปิด-ปิดการแขํงขัน

กีฬา 

       

9,000 

 

 - คําการแสดงพิธีเปิด       5,000  

 - คําถ๎วยรางวัล       15,000  

 ค่าวัสดุ         

 - คําสูจิบัตรการแขํงขันกีฬา       3,000  

 - คําวัสดุในการจัดกิจกรรม        7,200  

 - คําดอกไม๎ตกแตํงสถานท่ี        8,000  

 - คําชุดนักกีฬา        7,000  

 - คําปูายประชาสัมพันธ์        7,000  

 - คําตกแตํงกระถางคบเพลิง        8,900  

2 กิจกรรมหลักท่ี 2  กิจกรรม 83 

พรรษามหาราชาเทิดไท้องค์
ราชันย์ 

       

20,500 

 

 ค่าใช้สอย         

 - คําบํารุงดนตรีไทย/สากล       2,000  
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ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอ
หนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย

เหตุ 
ปริมาณ หนํวยๆละ 

ปริมา
ณ 

หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 - คําถําย VDO       1,000  

 - คําการแสดงเทิดพระเกียรติ       1,500  

 - คําติดตามและประเมินผล       500  

 ค่าวัสดุ         

 - คําตกแตํงเวทีและสถานท่ีจัดงาน       6,500  

 - คําวัสดุในการจัดกิจกรรม        3,000  

 - คําปูายประชาสัมพันธ์        6,000  

3 กิจกรรมหลักท่ี 3  เปิดโลก
ชมรม 

       
11,500 

 

 ค่าใช้สอย         

 - คําติดตามและประเมินผล       500  

 ค่าวัสดุ         

 - คําตกแตํงสถานท่ี       2,000  

 - คําปูายประชาสัมพันธ์       1,500  

 - คําโลํรางวัล        3,500  

 - คําวัสดุในการจัดกิจกรรม        4,000  

4 กิจกรรมหลักท่ี 4  กิจกรรมเชิด

ชูเกียรติผู้น านักศึกษา 

       

22,500 

 

 ค่าใช้สอย         

 - คําติดตามและประเมินผล       500  

 ค่าวัสดุ         

 - คําโลํรางวัล        19,000  

 - คํากรอบรูป        3,000  

5 กิจกรรมหลักท่ี 5  กิจกรรมรับ

น้องมหาวิทยาลัย 

       

15,500 

 

 ค่าใช้สอย         

 - คําถําย VDO       1,000  

 - คําติดตามและประเมินผล       500  

 ค่าวัสดุ         

 - คําตกแตํงสถานท่ี        4,000  

 - คําปูายประชาสัมพันธ์        5,000  

 - คําวัสดุ       4,000  

 - คํากรอบรูปใสํเกียรติบัตร       1,000  

6 กิจกรรมหลักท่ี 6 กิจกรรมพระคุณ
ท่ีสาม(ไหว้ครู”54”) 

       
13,500 

 

 ค่าใช้สอย         

 - คําบํารุงดนตรีไทย       1,000  

 - คําถําย VDO       1,000  

 - คําติดตามและประเมินผล       500  

 ค่าวัสดุ         

 - คําดอกไม๎ตกแตํงสถานท่ี        5,000  

 - คําปูายประชาสัมพันธ์        3,500  

 - คําพวงมาลัย       2,500  

7 กิจกรรมหลักท่ี 7 กิจกรรมประกวด 

ARU.Star Challenge 2011 

       

61,500 

 

 ค่าใช้สอย         

 - คําจ๎างไฟฟอลโลํ/ไฟประดับเวที       6,000  

 - คําจ๎างดนตรีสากล       2,000  

 - คําถําย VDO อัดวีทีอาร์ผ๎ูเข๎า
ประกวด 

      3,000  

 - เงินรางวัลผ๎ูชนะเลิดการประกวด
จํานวน 6 รางวัล 

      8,000  

 - คําการแสดงพิธีเปิด       5,000  
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ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอ
หนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย

เหตุ 
ปริมาณ หนํวยๆละ 

ปริมา
ณ 

หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 - คําจ๎างทําฉากเวทีการประกวด       8,000  

 - คําติดตามและประเมินผล       500  

 ค่าวัสดุ         

 - คําตกแตํงสถานท่ี        6,000  

 - คําปูายประชาสัมพันธ์        9,000  

 - คําโลํรางวัล       6,000  

 - คําสายสะพาย       5,000  

 - คําวัสดุในการจัดกิจกรรม       3,000  

8 กิจกรรมหลักท่ี 8 กิจกรรมสัมมนา

ผู้น านักศึกษา 

      
58,500 

 

 ค่าตอบแทน         

 - คําลงทะเบียนอบรมสัมมนาผ๎ูนํา

นักศึกษา 

1 ครั้ง ๆละ 45 คน ๆ ละ 1,000 บาท 45,000  

 ค่าใช้สอย         

 - คํายานพาหนะ        12,000  

 - คําติดตามประเมินผล       500  

 ค่าวัสดุ         

 - คําปูายประชาสัมพันธ์        1,000  

9 กิจกรรมหลักท่ี 9 กิจกรรมวัน

เข้าพรรษา 

      
22,620 

 

 ค่าใช้สอย         

 - คําตกแตํงสถานท่ี       3,000  

 - คําตกแตํงขบวนแหํเทียนพรรษา       10,500  

 - คําติดตามประเมินผล       500  

 - คําเครื่องไทยทาน       3,000  

 - คําถําย VDO       1,000  

 ค่าวัสดุ         

 - คําเทียน        2,000  

 - คําวัสดุ       2,620  

10 กิจกรรมหลักท่ี 10 กิจกรรมเทิด
พระคุณแม่ 

      
14,500 

 

 ค่าใช้สอย         

 -คําจัดการแสดงเทิดพระเกียรติ       2,000  

 -คําบํารุงดนตรีสากล       1,000  

 -คําถําย VDO       1,000  

 - คําติดตามประเมินผล       500  

 ค่าวัสดุ         

 - คําปูายประชาสัมพันธ์       3,000  

 - คําตกแตํงสถานท่ี       4,000  

 - คําวัสดุในการจัดกิจกรรม       2,000  

 -คํากรอบรูปใสํเกียรติบัตร       1,000  

11 กิจกรรมหลักท่ี 11 กิจกรรมชมรม

นักศึกษา 

      
52,500 

 

 ค่าใช้สอย         

 -คําติดตามประเมินผล       500  

 ค่าวัสดุ         

 - คําวัสดุในการจัดกิจกรรมของ

ชมรม จํานวน 26 ชมรม 

26 ชมรมๆละ   2,000 บาท 52,000  

12 กิจกรรมหลักท่ี 12 กิจกรรม

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

      68,830  

13 กิจกรรมหลักท่ี 13 กิจกรรม
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

       
70,320 
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ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอ
หนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย

เหตุ 
ปริมาณ หนํวยๆละ 

ปริมา
ณ 

หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

14 กิจกรรมหลักท่ี 14 กิจกรรม

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

       

61,330 

 

15 กิจกรรมหลักท่ี 15 กิจกรรม

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

      72,000  

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน       681,200  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาได๎เข๎ารํวมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

2. นักศึกษาได๎เข๎ารํวมกิจกรรมครบ ท้ัง 5 ด๎าน  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1. จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎ารํวม ทุกคณะ ทุกชั้นปี รวมทุกกิจกรรม 1,500 คน 
1.2. จํานวนกิจกรรมท่ีสํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 15 กิจกรรม 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตํอกิจกรรมท่ีเข๎ารํวม 
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎ภาพถํายแตํละกิจรรมท่ีทางกองพัฒนานักศึกษาจัดขึ้น 

3.3. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎จํานวนนักศึกษาท่ีเข๎ารํวมแตํละกิจกรรม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554 
 2.1.1  นโยบายท่ี 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

          นโยบายยํอยท่ี 3.1: นโยบายการศึกษา 
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ   

  พ.ศ. 2553-2555 

 2.2.1  นโบยายท่ี 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสํูความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

  กลยุทธ์ท่ี 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะท้ัง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา 
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.3.1  มาตรฐานท่ี 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 

  ตัวบํงชี้ท่ี 3.1 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อ
ชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม 

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.    
   2554 

 2.4.1  มิติท่ี 2 : มิติด๎านคุณภาพ 

  ตัวชี้วัดท่ี 6 : ระดับความพึงพอใจตํอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 
3. ความพร๎อมของโครงการ  

ดําเนินการได๎ทันที 
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1123232036 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผ๎ูเข๎ารับบริการ 
2. ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
3.ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผ๎ูที่ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน,งบรายจํายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 100,000  

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน:กองพัฒนานักศึกษา ผ๎ูรับผิดชอบ: ดร.วีรภัทร ภัทรกุล 

  

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ได๎กําหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษา

ระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อทําหน๎าท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และ
ภาระหน๎าท่ีในการสํงเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุํงสํูความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น  

ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  เพื่อสร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ สร๎างบัณฑิตท่ีมีความรู๎คูํความดี  สร๎างสํานึกใน

คุณคําของวัฒนธรรมท๎องถิ่นและของชาติ  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรํวมมือระหวําง
มหาวิทยาลัย  ชุมชนและองค์กรอ่ืนเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ๎าน  และ

เทคโนโลยีสมัยใหมํให๎เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท๎องถิ่น รวมท้ังศึกษา สํงเสริม  สืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  ท้ังนี้โดยคํานึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนในท๎องถิ่นและสังคม 

สอดคล๎องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

สุขภาพท่ีดีเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะชํวยสํงเสริมให๎นักศึกษาสามารถศึกษาและรํวมทํากิจกรรมตํางๆ ของ
มหาวิทยาลัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ขณะท่ีนักศึกษาอยูํภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บปุวย หรือได๎รับอุบัติเหตุ 

มหาลัยจึงควรจัดให๎มีแพทย์และพยาบาลมาให๎บริการตรวจรักษาเบ้ืองต๎น มียาและเวชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเพียงพอตํอ
การรักษานักศึกษาอยํางเหมาะสมและทันทํวงที ท้ังนี้ยังครอบคลุมไปถึงการให๎บริการด๎านสุขภาพแกํคณาจารย์และ

บุคลากรทุกฝุายของมหาวิทยาลัย เพื่อให๎สามารถดําเนินงานบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพด๎วยเชํนกัน 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให๎บริการด๎านการรักษาพยาบาล สุขภาพ อนามัยแกํนักศึกษา 
เป้าหมาย   

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 นักศึกษาเข๎ารับการรักษาพยาบาลด๎านสุขภาพและอนามัย 1,000 คน 

1.2 มียาและเวชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ 35 รายการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. มีแพทย์และพยาบาลเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการให๎บริการทางด๎านการรักษาพยาบาลแกํ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2.2. มีเวชภัณฑ์ยาเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการให๎บริการทางด๎านการรักษาพยาบาลแกํนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีการสํงเสริมสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลให๎กับนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2554 

3.2. มีเวชภัณฑ์ยาเพียงพอในการให๎บริการด๎านการรักษาพยาบาลแกํนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 

2554 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จ้างแพทย์และพยาบาล             

 -ดําเนินการจ๎างแพทย์และพยาบาล             

2 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์             

 -ดําเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จ๎างแพทย์และพยาบาล 1/8 คน/เดือน 1/2 1/2 1/1 1/3 

2 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 35 รายการ 17  18  

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จ๎างแพทย์และพยาบาล 50,000 12,500 12,500 6,250 18,750 

2 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 50,000 25,000  25,000  

 รวมท้ังส้ิน 100,000 37,500 12,500 31,250 18,750 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอ
หนํวย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จ้างแพทย์ 
และพยาบาล  

       
50,000 

 

 ค่าตอบแทน         

 -คําตอบแทนแพทย์และ
พยาบาล 

8 เดือน ๆ ละ   6,250 บาท 50,000  

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดซื้อยาและ

เวชภัณฑ์ 

       

50,000 

 

 ค่าวัสดุ         

 -อะม๏อกซี่         

 -พลาสเตอร์ยา         

 -แอร์เอ็กซ์         

 -ไทลินอล 500         

 -ฟีคอล         

 -เด๏กซ์โต         

 -แอลกอฮอล์         

 -สําลี         

 -ผ๎าก๏อต         

 -ยาดม         

 -แอมโมเนีย         

 -ยาล๎างตา         

 -คาลามาย         

 -ไดเซ็นโต๎         

 -ยาหยอดตา         

 -ผงเกลือแรํ         

 -พอนสแตน         

 -คามิเนทีฟ         

 -แดนเซน         

 -นอจีซิด         
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ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอ
หนํวย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหตุ 
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 -ยาหมํอง         

 -เคาท์เตอร์เพน         

 -คอเฟนิลามีน         

 -ยาแก๎เมารถ         

 -ยาธาตุน้ําขาว         

 -ไซแอมมีดีน         

 -ไบโซวอน         

 -ยาหอม         

 -เบตาดีน         

 -ไดด๏อกซํา         

 -วิตามินซี         

 -ฯลฯ         

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน       100,000  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได๎รับบริการด๎านสุขภาพอยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1. นักศึกษาเข๎ารับบริการด๎านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 1,000 คน 

1.2. มียาและเวชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสําหรับให๎บริการแกํนักศึกษา 35 รายการ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจความพึงพอใจของผ๎ูใช๎บริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1  นโยบายท่ี 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
          นโยบายยํอยท่ี 3.1: นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2553-2555 

 2.2.1  นโบยายท่ี 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสํูความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนา

ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ท่ี 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะท้ัง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา 

2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานท่ี 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 

  ตัวบํงชี้ท่ี 3.1 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อ

ชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม 
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.    

   2554 
 2.4.1  มิติท่ี 2 : มิติด๎านคุณภาพ 

  ตัวชี้วัดท่ี 6 : ระดับความพึงพอใจตํอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
        ดําเนินการได๎ทันที 
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1123232037 งานจัดซื้อครุภัณฑ์งานพยาบาล 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผ๎ูเข๎ารับบริการ 
2. ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
3. ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผ๎ูที่ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน,งบรายจํายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 15,000  

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน:กองพัฒนานักศึกษา ผ๎ูรับผิดชอบ: ดร.วีรภัทร ภัทรกุล 

  

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ได๎กําหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษา

ระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อทําหน๎าท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และ
ภาระหน๎าท่ีในการสํงเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุํงสํูความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น  

ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  เพื่อสร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ สร๎างบัณฑิตท่ีมีความรู๎คูํความดี  สร๎างสํานึกใน

คุณคําของวัฒนธรรมท๎องถิ่นและของชาติ  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรํวมมือระหวําง
มหาวิทยาลัย  ชุมชนและองค์กรอ่ืนเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ๎าน  และ

เทคโนโลยีสมัยใหมํให๎เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท๎องถิ่น รวมท้ังศึกษา สํงเสริม  สืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  ท้ังนี้โดยคํานึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนในท๎องถิ่นและสังคม 

สอดคล๎องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

หนํวยงานพยาบาลเป็นสํวนหนึ่งของงานด๎านบริการของกองพัฒนานักศึกษาท่ีทําหน๎าท่ีอํานวยความสะดวก
และจัดบริการด๎านกายภาพให๎แกํนักศึกษา คณาจารย์และเจ๎าหน๎าท่ี ดังนั้นงานพยาบาลจึงจําเป็นต๎องจัดหาครุภัณฑ์ท่ี

มีความจําเป็นตํอการใช๎งานและอํานวยความสะดวกมาสนับสนุนการดําเนินงานให๎เพียงพอตํอการให๎บริการของ
นักศึกษาท่ีมีจํานวนเพิ่มขึ้น เพื่อให๎มีปริมาณครุภัณฑ์ไว๎คอยบริการและเตรียมความพร๎อมเพื่อให๎มีครุภัณฑ์ไว๎ใช๎ใน

ยามฉุกเฉินอยํางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์งานพยาบาลท่ีจําเป็นไว๎สําหรับให๎บริการแกํนักศึกษา 

เป้าหมาย   
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 นักศึกษาเข๎าใช๎บริการด๎านสุขภาพและอนามัย 1,500 คน 

1.2 มีครุภัณฑ์งานพยาบาลท่ีเพียงพอตํอการให๎บริการ 2 รายการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. ครุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับให๎บริการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลแกํนักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัย 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1.   มีการสํงเสริมสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลให๎กับนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2554 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 31 ธันวาคม  2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดซื้อครุภัณฑ์งานพยาบาล             

 -ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานพยาบาล             
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แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานพยาบาล ครั้ง 1 1    

        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานพยาบาล   15,000 15,000    

 รวมท้ังส้ิน 15,000 15,000    

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอ
หนํวย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหตุ 
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดซื้อ
ครุภัณฑ์งานพยาบาล 

      15,000  

  ค่าครุภัณฑ์         

 - เปลลําเลียง  1 ชิ้นๆละ   9,000 บาท 9,000  

 - เครื่องชั่งน้ําหนักพร๎อมท่ีวัด
สํวนสูง  

1 เครื่องๆละ   6,000 บาท 6,000  

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน       15,000  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจําเป็นไว๎ให๎บริการแกํนักศึกษา  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1.  นักศึกษาเข๎ามาใช๎บริการด๎านการรักษาพยาบาล 1,500 คน 
1.2.  มีครุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการให๎บริการแกํนักศึกษา 2 รายการ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจความพึงพอใจของผ๎ูใช๎บริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1  นโยบายท่ี 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

          นโยบายยํอยท่ี 3.1: นโยบายการศึกษา 
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ   

  พ.ศ. 2553-2555 
 2.2.1  นโบยายท่ี 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสํูความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนา

ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

  กลยุทธ์ท่ี 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะท้ัง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา 
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
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 2.3.1  มาตรฐานท่ี 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 

  ตัวบํงชี้ท่ี 3.1 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อ

ชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม 
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.    

   2554 
 2.4.1  มิติท่ี 2 : มิติด๎านคุณภาพ 

  ตัวชี้วัดท่ี 6 : ระดับความพึงพอใจตํอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
ดําเนินการได๎ทันที 

1123232038 งานบริการหอพักนักศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผ๎ูเข๎ารับบริการ 

2. ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน,งบรายจํายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 519,860  

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน:กองพัฒนานักศึกษา ผ๎ูรับผิดชอบ: น.ส.กาญจนา จินตนา 

  

หลักการและเหตุผล 

กองพัฒนานักศึกษา  เป็นหนํวยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎แกํนักศึกษาและจัดบริการส่ิงอํานวย

ความสะดวกตํางๆ   ให๎แกํนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา   ท้ังการจัดบริการส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือตํอการพัฒนาการเรียนรู๎ของนักศึกษาและจัดบริการด๎านกายภาพท่ีสํงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

หอพักนักศึกษาจึงมีความสําคัญอยํางยิ่ง ท่ีมหาวิทยาลัยได๎จัดให๎มีการบริการทางด๎านกายภาพท่ีสํงเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา สนับสนุนให๎นักศึกษาได๎ศึกษาเลําเรียนได๎อยํางเต็มท่ี  และสามารถใช๎ชีวิตอยูํรํวมกับผ๎ูอ่ืน

ได๎  อีกท้ังยังเป็นการฝึกให๎นักศึกษาเป็นคนมีระเบียบ วินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ การอยูํรํวมกันกับผ๎ูอ่ืน  ดังนั้นหอพักจึง

สมควรได๎รับการดูแล  ปรับปรุง และพัฒนาให๎มีสภาพแวดล๎อมท่ีดี  มีความพร๎อมท่ีจะให๎บริการและอํานวยความ
สะดวกให๎กับนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยูํตํางจังหวัดได๎มีท่ีพักท่ีปลอดภัย และถูกสุขอนามัย   งานหอพักนักศึกษา จึง

จําเป็นต๎องมีบุคลากรไว๎ดูแลอํานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยยามฉุกเฉินท่ีนักศึกษาต๎องการความ
ชํวยเหลือ และมีบุคลากรไว๎คอยรักษาความสะอาดของหอพักให๎ถูกสุขอนามัย มีการจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีพร๎อม

ใช๎  ซํอมแซมอุปกรณ์ให๎ใช๎งานได๎มีประสิทธิภาพดังเดิม และมีระบบการส่ือสารท่ีสามารถให๎ผ๎ูปกครองหรือนักศึกษา
ติดตํอประสานงานกับเจ๎าหน๎าท่ีท่ีดูแลหอพักได๎หรือติดตํอยามฉุกเฉินกับผ๎ูปกครองของนักศึกษา ท้ังนี้ นักศึกษา และ

ผ๎ูปกครองของนักศึกษาท่ีเข๎ามาพักอาศัยจะได๎รับความปลอดภัยและการบริการท่ีดีจากทางมหาวิทยาลั 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อจัดบริการและอํานวยความสะดวกให๎แกํนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยูํตํางจังหวัดได๎มีที่พักปลอดภัย 

2. เพื่อจัดบริการและอํานวยความสะดวกให๎แกํอาจารย์ เจ๎าหน๎าท่ี บุคคลท่ัวไปเข๎าพักภายในหอพัก 

เป้าหมาย   

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 มีนักศึกษาเข๎าพักอาศัยในหอพัก 194 คน 

1.2 มีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออํานวยความสะดวกและให๎บริการแกํนักศึกษา 40 รายการ 

1.3 สามารถมีการติดตํอส่ือสารเพื่อบริการแกํนักศึกษา 12 เดือน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. นักศึกษา ได๎รับความปลอดภัยและบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีความพร๎อมในการเข๎าพักใน

หอพัก 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. มีการให๎บริการหอพักและส่ิงอํานวยความสะดวกให๎แกํนักศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2554 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 
วัน

ส้ินสุด: 
30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 การให๎บริการหอพัก             

 -รับสมัครนักศึกษาภาคปกติเข๎าพักอาศัยในหอพัก             

 -ประกาศรับนักศึกษาหอพักภาคปกติ             

 -ให๎บริการสําหรับบุคคลภายนอก             

2 การบริหารจัดการ             

 -คําจ๎างชั่วคราว             

 -คําจ๎างเหมาและคําซํอมแซมครุภัณฑ์              

 -คําวัสดุ             

 -คําโทรศัพท์             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 การจัดให้บริการ       

 -ประกาศรับสมัครนักศึกษา 2 ครั้ง 1  1  

 -บริการนักศึกษาพักหอพักและ 

บุคคลภายนอก 
12 เดือน 3 3 4 2 

2 การจัดการบริหารหอพัก       

 -คําจ๎างชั่วคราว 12 เดือน 3 3 3 3 

 -คําลํวงเวลา 20 ครั้ง 5 5 4 6 

 -คําจ๎างเหมาและคําซํอมแซม

ครุภัณฑ์ 
12 เดือน 3 3 3 3 

 -คําวัสดุ 12 เดือน 3 3 3 3 

 -จํายคําโทรศัพท์ 12 เดือน 3 3 3 3 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 การบริการหอพัก - - - -  

2 การบริหารจัดการหอพัก      

 - งบบุคลากร 369,600 92,400 92,400 92,400 92,400 

 - งบดําเนินงาน 150,260 37,560 37,560 37,560 37,580 

 รวมท้ังส้ิน 519,860 129,960 129,960 129,960 129,980 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 การให้บริการหอพัก - - - - - - - - 

2 การบริหารจัดการหอพัก - - - - - - - - 

 งบบุคลากร       369,600  

2.1 ค่าจ้างชั่วคราว       369,600  

 - เจ๎าหน๎าที่ธุรการ 1 คน 12 เดือน 8,610 บาท 103,320  
 - พนักงานทําความสะอาดหอพัก 1 คน 12 เดือน 5,350 บาท 64,200  
 - พนักงานทําความสะอาดหอพัก 1 คน 12 เดือน 5,200 บาท 62,400  
 - พนักงานทําความสะอาดหอพัก 1 คน 12 เดือน 5,100 บาท 61,200  
 - พนักงานภาคพื้นดิน 1 คน 12 เดือน 4,900 บาท 58,800  
 - คําครองชีพ 5 คน 12 เดือน 1,640 บาท 19,680  

 งบด าเนินงาน       150,260  
2.2 ค่าตอบแทน       87,520  

 - คําประกันสังคมลูกจ๎างชั่วคราว 5% 5 คน 12 เดือน 1,460 บาท 17,520  
 - คําตอบแทนลํวงเวลาวันจันทร์ พุธ ศุกร์ 1 คน 8 เดือน 120 บาท 7,680  
 - คําตอบแทนลํวงเวลาเสาร์-อาทิตย์ 5 คน 12 เดือน 170 บาท 62,320  

2.3 ค่าใช้สอย       23,000  

 - คําซํอมแซมครุภัณฑ ์       10,000  

 - คําจ๎างเหมาบริการ       13,000  

2.4 ค่าวัสด ุ       36,740  

 คําวัสดุสํานักงาน       8,000  

 คําวัสดุงานบ๎าน-งานสวน       19,800  

 คําวัสดุไฟฟูา-ประปา       8,940  

2.5 ค่าสาธารณูปโภค       3,000  

 -คําบริการโทรศัพท์ 12 เดือนๆละ   250 บาท 3,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       519,860  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาได๎รับบริการและการอํานวยความสะดวกในหอพักท่ีสะอาด สะดวก ปลอดภัย ราคาถูกและใกล๎
สถานศึกษา  

2. อาจารย์ เจ๎าหน๎าท่ี บุคคลท่ัวไป ได๎รับบริการและการอํานวยความสะดวกอยํางมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1. จํานวนนักศึกษาได๎รับบริการจํานวน 194 คน 
1.2. จํานวนวัสดุ อุปกรณ์ ในการให๎บริการแกํนักศึกษา  40 รายการ 

1.3. มีบริการการติดตํอส่ือสาร 12 เดือน 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจความพึงพอใจของผ๎ูท่ีมาใช๎บริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

        ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554 
 2.1.1  นโยบายท่ี 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

          นโยบายยํอยท่ี 3.1: นโยบายการศึกษา 
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2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ   

  พ.ศ. 2553-2555 

 2.2.1  นโบยายท่ี 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสํูความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

  กลยุทธ์ท่ี 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะท้ัง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา 

2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานท่ี 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 

  ตัวบํงชี้ท่ี 3.1 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อ
ชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม 

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.    
   2554 

 2.4.1  มิติท่ี 2 : มิติด๎านคุณภาพ 

  ตัวชี้วัดท่ี 6 : ระดับความพึงพอใจตํอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 
3. ความพร๎อมของโครงการ  

  ดําเนินการได๎ทันที 
 

1123232039 งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศกึษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผ๎ูเข๎ารับบริการ 
2. ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน,งบรายจํายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 124,000  

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน:กองพัฒนานักศึกษา ผ๎ูรับผิดชอบ: น.ส.กาญจนา จินตนา 

  

หลักการและเหตุผล 
กองพัฒนานักศึกษา  เป็นหนํวยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎แกํนักศึกษาและจัดบริการส่ิงอํานวย

ความสะดวกตํางๆ   ให๎แกํนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   ท้ังการจัดบริการส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือตํอการพัฒนาการเรียนรู๎ของนักศึกษาและจัดบริการด๎านกายภาพท่ีสํงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

หอพักนักศึกษาจึงมีความสําคัญอยํางยิ่ง ท่ีมหาวิทยาลัยได๎จัดให๎มีการบริการทางด๎านกายภาพท่ีสํงเสริม

คุณภาพชีวิตของนักศึกษา สนับสนุนให๎นักศึกษาได๎ศึกษาเลําเรียนได๎อยํางเต็มท่ี  และสามารถใช๎ชีวิตอยูํรํวมกับผ๎ูอ่ืน
ได๎  อีกท้ังยังเป็นการฝึกให๎นักศึกษาเป็นคนมีระเบียบ วินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ การอยูํรํวมกันกับผ๎ูอ่ืน  ดังนั้นหอพักจึง

สมควรได๎รับการดูแล  ปรับปรุง และพัฒนาให๎มีสภาพแวดล๎อมท่ีดี  มีความพร๎อมท่ีจะให๎บริการและอํานวยความ
สะดวกให๎กับนักศึกษาท่ีมีความจําเป็นต๎องพักอาศัยอยูํหอพักอยํางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  งานหอพักนักศึกษา จึง

จําเป็นต๎องมี ครุภัณฑ์ ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให๎บริการและอํานวยความสะดวกแกํนักศึกษาให๎เพียงพอและพร๎อมใช๎

งานอยูํเสมอ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์ท่ีจําเป็นไว๎ใช๎ในการบริการและอํานวยความสะดวกให๎แกํนักศึกษาในหอพัก 
2. เพื่อให๎มีครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอในการให๎บริการกับนักศึกษาภายในหอพัก 

เป้าหมาย   
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 มีครุภัณฑ์ท่ีจําเป็นสําหรับให๎บริการแกํนักศึกษา 3 รายการ 

1.2 มีนักศึกษาเข๎าใช๎บริการครุภัณฑ์ในหอพัก 194 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. นักศึกษา อาจารย์ เจ๎าหน๎าท่ี และบุคคลท่ัวไปได๎รับบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีความ

พร๎อมในการเข๎าพักในหอพัก 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. มีครุภัณฑ์ท่ีจําเป็นไว๎ใช๎ในการให๎บริการภายในหอพักแกํนักศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2554 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 9 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 
วัน

ส้ินสุด: 
30 มิถุนายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดซื้อครุภัณฑ์             

 -เครื่องกรองน้ํา 6 เครื่อง             

 -ถังน้ําแสตนเลส 2 ถัง             

 -ป๊ัมน้ําหอยโขํง 1 ตัว             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์หอพัก 3 รายการ 1 1 1  

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดซื้อครุภัณฑ์      

 -เครื่องกรองน้ํา 6 เครื่อง 52,500 52,500    

 -ถังน้ําแสตนเลส 2 ถัง 46,200  46,200   

 -ป๊ัมน้ําหอยโขํง 1 ตัว 25,300   25,300  

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 124,200 52,500 46,200 25,300  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดซื้อ

ครุภัณฑ์ 

        

 ค่าครุภัณฑ์         

 -เครื่องกรองน้ํา  1 ครั้ง ๆ ละ 6 เครื่อง ๆ ละ 8,750 บาท 52,500  

 -ถังน้ําแสตนเลส  1 ครั้ง ๆ ละ 2 ใบ ๆ ละ 23,100 บาท 46,200  

 -ป๊ัมน้ําหอยโขํง 1 ครั้ง ๆ ละ 1 เครื่อง ๆ ละ 25,300 บาท 25,300  

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน       124,200  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาได๎รับบริการและการอํานวยความสะดวกในหอพักท่ีสะอาด สะดวก ปลอดภัย ราคาถูกและใกล๎

สถานศึกษา  
2. อาจารย์ เจ๎าหน๎าท่ี บุคคลท่ัวไป ได๎รับบริการและการอํานวยความสะดวกอยํางมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาได๎รับบริการจํานวน 194 คน 

1.2. จํานวนครุภัณฑ์ท่ีพร๎อมในการปฏิบัติงาน 3 รายการ 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจความพึงพอใจของผ๎ูท่ีมาใช๎บริการ 
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1. โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
         ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1  นโยบายท่ี 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

          นโยบายยํอยท่ี 3.1: นโยบายการศึกษา 
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ   

  พ.ศ. 2553-2555 
 2.2.1  นโบยายท่ี 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสํูความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนา

ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

  กลยุทธ์ท่ี 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะท้ัง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา 
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.3.1  มาตรฐานท่ี 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 
  ตัวบํงชี้ท่ี 3.1 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อ

ชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม 

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.    
   2554 

 2.4.1  มิติท่ี 2 : มิติด๎านคุณภาพ 
  ตัวชี้วัดท่ี 6 : ระดับความพึงพอใจตํอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
    ดําเนินการได๎ทันที 

 

1000100 หน่วยตรวจสอบภายใน 

1123232040  งานบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และลดความเหล่ือมล้ําทางสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ

แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยํู 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ:   60,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยตรวจสอบภายใน  : นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์ 

  

หลักการและเหตุผล 

ตามโครงสร๎างการจัดองค์กรของหนํวยตรวจสอบภายใน  หนํวยตรวจสอบภายในจะมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน  ซึ่งแตํงตั้งจากผ๎ูทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็น

กรรมการ  ในแตํละปีงบประมาณ  ทางหนํวยตรวจสอบภายในจะดําเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํา

มหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในโดยกรรมการจะหารือเพื่อพิจารณาในเรื่องของการประเมินความ
เส่ียง  แผนการตรวจสอบ  การควบคุมภายในและผลการตรวจสอบประจําปี  รวมท้ังจําให๎คําแนะนําในเรื่องการบริหาร

จัดการในหนํวยตรวจสอบภายใน  การบริหารในสํวนของวัสดุ  ครุภัณฑ์  เพื่อให๎เกิดความเพียงพอท่ีจะใช๎ในการ
ดําเนินการท่ีเป็นสํวนสําคัญท่ีจะทําให๎งานของหนํวยตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์   
1. มีการประเมินความเส่ียงโครงการตําง ๆ   

2. หนํวยตรวจสอบภายในมีแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2554 

3. หนํวยตรวจสอบภายในมีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบพร๎อมผลการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2554 
4. หนํวยตรวจสอบภายในสามารถประเมินระบบการควบคุมภายในของหนํวยตําง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัย 



 
 

 

190 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1 มีการจัดลําดับความเส่ียงโครงการตําง ๆ  ในมหาวิทยาลัย 1 ครั้ง 

2 หนํวยตรวจสอบภายในมีแผนการตรวจสอบโครงการตําง ๆ  ท่ีถูกประเมิน

ความเส่ียงตามลําดับความเส่ียงสูง-ตํ่า 

1 ครั้ง 

3 หนํวยตรวจสอบภายในมีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบโครงการตําง ๆ  และผล
การตรวจสอบโครงการประจําปี 

3 โครงการ 

4 หนํวยตรวจสอบภายในได๎ทบทวนระบบการควบคุมภายในของหนํวยงาน

ตําง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยอยํางน๎อย 

3 – 5 หนํวยงาน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. แผนการตรวจสอบได๎ถูกจัดทําขึ้นตามการประเมินความเส่ียง 
2.2. แผนปฏิบัติงานการตรวจสอบ 

2.3. มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในเดิม  เพื่อท่ีจะมีการพัฒนาและสร๎างระบบการควบคุมภายใน

ขึ้นใหมํ 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. มีการจัดทําแผนการตรวจสอบ  แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบพร๎อมกับการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน  เสร็จส้ินภายในไตรมาสท่ี 4 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุ              

2 ประชุมคณะกรรมการ             

 3.1  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย             

 3.2  ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน             

3 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุ 3 ครั้ง 1 1  1 

2 ประชุมคณะกรรมการ       

 2.1  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจํามหาวิทยาลัย 

2 ครั้ง 1  1  

 2.2  ประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

2 ครั้ง 1  1  

3 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3 ครั้ง 1  1 1 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุ 30,000 10,000 5,000 10,000 5,000 

2 ประชุมคณะกรรมการ      

 2.1  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัย 

17,200 8,600 - 8,600 - 

 2.2  ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ภายใน 

5,600 2,800 - 2,800 - 

3 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,200 3,200  2,000 2,000 

 รวม 60,000 24,600 5,000 23,400 7,000 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1. จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ       30,000  

1.1 คําวัสดุ         

 - คําวัสดุสํานักงาน 2 คร้ัง      20,000  

 - คําวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 คร้ัง      5,000  

1.2 คําใช๎สอย       5,000  

2 ประชุมคณะกรรมการ       22,800  

2.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัย 

      17,200  

2.1.1 คําตอบแทน 2 ครั้ง ๆละ 1  งาน ๆ ละ 4,600 บาท 9,200  

2.1.2 คําใช๎สอย         

 - คําพาหนะคณะกรรมการ 2  ครั้ง ๆละ 1  งาน ๆ ละ 4,000 บาท 8,000  
 

2.2 ประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

      5,600  

 - คําตอบแทน 2 ครั้ง ๆละ 1  งาน ๆ ละ 2,800 บาท 5,600  

3 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3 คร้ัง      7,200  

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน       110,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. มีแผนบริหารความเส่ียง 

2. ได๎แผนการตรวจสอบประจําปี 

3. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 
4. มีวัสดุ อุปกรณ์ ใช๎ในการบริหารจัดการในหนํวยตรวจสอบภายใน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1. หนํวยตรวจสอบภายในสามารถนําแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบไป

ปฏิบัติการตรวจสอบ และมีวัสดุครุภัณฑ์ใช๎ในการบริหารจัดการสํานักงานให๎เกิดประสิทธิภาพ 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการการตรวจสอบภายใน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1. โครงการตาม(รําง)ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.1.1 องค์ประกอบท่ี 7 : การบริหารและการจัดการ 

ตัวบํงชี้ท่ี 7.4 : ระบบบริหารความเส่ียง 
2.2. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชราร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

2.2.1 มิติท่ี 4 : มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน 
ตัวชี้วัดท่ี 12 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

หมวดท่ี 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
ดําเนินการได๎ทันที  
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1123232041  โครงการบุคลากรอบรม สัมมนาและการไปราชการ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และลดความเหล่ือมล้ําทางสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยํู 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ:    50,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยตรวจสอบภายใน  : นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์ 

  

หลักการและเหตุผล 

การตรวจสอบภายในจะเป็นเครื่องมือ  และกลไกอันสําคัญของผ๎ูบริหาร  เปรียบเสมือนกลไกในการเฝูาระวัง
ให๎หนํวยงาน  ได๎รับรู๎สถานการณ์ของตนเองอยูํตลอดเวลา  โดยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของการ

ควบคุมภายใน  การบริหารความเส่ียง  การกํากับ  ดูแลอยํางเป็นระบบและเป็นไปตามกฎ  ระเบียบตําง ๆ  เพื่อให๎

หนํวยงานได๎รับการตรวจสอบอยํางท่ัวถึง  สร๎างความมั่นใจแกํผ๎ูบริหาร   
หนํวยตรวจสอบภายในได๎เล็งเห็นถึงความสําคัญในการท่ีต๎องสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรม  เพื่อเตรียมความ

พร๎อมให๎กับบุคลากรของหนํวยตรวจสอบภายในมีมาตรฐานงานด๎านการตรวจสอบ  มีความเข๎าใจในกฎ  ระเบียบและ
ข๎อกําหมายท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งจะสามารถทําให๎บุคลากรของหนํวยตรวจสอบภายใน  สามารถนําความรู๎ท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีได๎มาจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติงานตรวจสอบได๎อยํางถูกต๎อง 

 

วัตถุประสงค์   

1. บุคลากรของหนํวยตรวจสอบภายในมีความรู๎และประสบการณ์เพิ่มขึ้นจากการไปอบรม  สัมมนา 
2. สามารถจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี  ได๎ถูกต๎องตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

3. บุคลากรของหนํวยตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานด๎านตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบได๎

อยํางถูกต๎องเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1 บุคลากรของหนํวยตรวจสอบภายในได๎เข๎ารับการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

4 ครั้ง 

2 มีแผนการตรวจสอบประจําปี 1 ครั้ง 

3 มีแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ 1 ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. บุคลากรของหนํวยตรวจสอบภายในมีความรู๎  ความชํานาญในงานตรวจสอบ  สามารถจัดทํา
แผนการตรวจสอบพร๎อมออกรายงานผลการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. ภายใน 60 วันหลังส้ินปีงบประมาณ บุคลากรของหนํวยตรวจสอบภายในสามารถจัดทําแผนการ

ตรวจสอบและแผนปฏิบัติการตรวจสอบเสร็จสามารถเสนอตํอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 บุคลากรอบรม สัมมนา และการไปราชการ              
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แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 บุคลากรอบรม สัมมนา และการไป

ราชการ  

4 ครั้ง 1 1 1 1 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 บุคลากรอบรม สัมมนา และการไปราชการ  50,000 15,000 15,000 15,000 5,000 

 รวม 50,000 15,000 15,000 15,000 5,000 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 อบรม/สัมมนา/ไปราชการ       50,000  

1.1 คําใช๎สอย         

 - คําเบ้ียเลี้ยง/ท่ีพัก/พาหนะ/

ลงทะเบียน 

4 คร้ัง      50,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       50,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรของหนํวยตรวจสอบภายในมีความรู๎ความชํานาญในขบวนการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานให๎

เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1. บุคลากรท่ีรับการอบรม  สัมมนาและไปราชการ  สามารถนําความรู๎ความสามารถท่ีได๎รับ  
นํามาสอบทาน/ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปีได๎ร๎อยละ  70 ของแผนการตรวจสอบภายใน

ประจําปี 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการการตรวจสอบภายใน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตาม(รําง)ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.1.1 องค์ประกอบท่ี 7 : การบริหารและการจัดการ 
ตัวบํงชี้ท่ี 7.4 : ระบบบริหารความเส่ียง 

2.2. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชราร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
2.2.1 มิติท่ี 4 : มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน 

ตัวชี้วัดท่ี 12 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
หมวดท่ี 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

3. ความพร๎อมของโครงการ  

                 ดําเนินการได๎ทันที  
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1123232042  โครงการจัดอบรมเชิงปฏบิัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และลดความเหล่ือมล้ําทางสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร ์

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยํู 
3. จํานวนผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 
6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ:    10,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยตรวจสอบภายใน  : นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์ 

  

หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน  วําด๎วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.2544   
ข๎อ 6  กําหนดให๎ทุกหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการควบคุมภายในของแตํละหนํวยงาน  เพื่อท่ีจะให๎

มหาวิทยาลัยได๎จัดทํารายงานการควบคุมภายในในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  และทําการจัดสํงรายงานการควบคุม

ภายในตํอคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน  กรมบัญชีกลางและกลุํมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  เพื่อท่ีจะให๎
รายงานการควบคุมภายในท่ีจัดสํงถูกต๎องเป็นไปตามมาตรฐานแนวทางการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

จึงมีความจําเป็นท่ีหนํวยตรวจสอบภายในจะต๎องทําการจัดอบรม  เพื่อเพิ่มทักษะให๎แกํบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
ตํอการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของแตํละหนํวยงาน  และต๎องทําการติดตามการควบคุมภายในของแตํละ

หนํวยงานในทุก ๆ  ปี 

 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให๎หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความเข๎าใจเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
2. เพื่อให๎หนํวยงานตําง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยได๎เข๎าใจและทราบถึงจุดอํอนท่ีควรแก๎ไขปรับปรุงในระบบ

การควบคุมภายในของหนํวยงานตนเอง 

3. หนํวยงานตําง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยสามารถจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)  และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 บุคลกรซึ่งเป็นตัวแทนของหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย เข๎ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการการควบคุมภายใน   

30 คน 

1.2 หนํวยงานตําง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยได๎จัดสํงรายงานการควบคุมภายใน 

ปย.1  และปย.2  ท่ีจะต๎องจัดสํงให๎สํานักงานตรวจเงินแผํนดินดินภูมิภาค 

1 ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. หนํวยงานตําง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นผลจาก

การท่ีได๎ประเมินระบบการควบคุมภายในของหนํวยงานตนเอง  ทําให๎ทราบถึงจุดอํอนที่ต๎องปรับปรุงและสามารถ
นําไปเขียนเป็นรายงานแบบ ปย.1  และแบบ ปย.2  เพื่อนําเสนอตํอสํานักงานตรวจเงินแผํนดิน 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. หนํวยตรวจสอบภายในสามารถจัดอบรมระบบการควบคุมภายในได๎ตามกําหนดเวลา 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน             
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แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน 1 ครั้ง    1 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน 10,000    10,000 

 รวม 10,000     

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 จั ด อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

ควบคุมภายใน 

      10,000  

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

 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 50 บาท 1,500  

 - คําเอกสารประกอบการอบรม       1,300  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       10,000  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. คณะและหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นหนํวยงานท่ีโปรํงใส มีการควบคุมภายในท่ีดีตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

2. คณะและหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยเข๎าใจถึงการควบคุมภายในและจัดสํงรายงานการควบคุมภายใน
ได๎ตามกําหนดเวลา 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1. คณะและหนํวยงานตําง ๆ  มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 

1.2. คณะและหนํวยงานตําง ๆ  สามารถรายงานในแบบ ปย.1  และแบบ ปย.2  สํงสํานักงานตรวจเงิน
แผํนดิน 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบทานในการจัดฝึกอบรม 
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานการควบคุมภายใน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1. โครงการตาม(รําง)ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.1.2 องค์ประกอบท่ี 7 : การบริหารและการจัดการ 

ตัวบํงชี้ท่ี 7.4 : ระบบบริหารความเส่ียง 
2.2. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชราร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

2.2.2 มิติท่ี 4 : มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน 

ตัวชี้วัดท่ี 12 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
หมวดท่ี 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
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3. ความพร๎อมของโครงการ  

                 ดําเนินการได๎ทันที  

 

 1080000    ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1123232043  งานการบริหารและพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหล่ือมล้ําทางสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตทีมีมาตรฐานคุณภาพ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให๎มีความรู๎ ความสามารถใน
การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะวเลา 12 เดือนหลังจบ 

2. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 

3. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบํารุงการศึกษา  หมวดรายจําย : งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 710,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  : นายชัยพฤกษ์  ชูดํา 

  

หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได๎กําหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษา 
ระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อทําหน๎าท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และ

ภาระหน๎าท่ีในการสํงเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุํงสํูความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  เพื่อสร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ สร๎างบัณฑิตท่ีมีความรู๎คูํความดี  สร๎างสํานึกใน

คุณคําของวัฒนธรรมท๎องถิ่นและของชาติ  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรํวมมือระหวําง

มหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอ่ืนเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ๎าน  และ
เทคโนโลยีสมัยใหมํให๎เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท๎องถิ่น รวมท้ังศึกษา สํงเสริม  สืบ

สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  ท้ังนี้โดยคํานึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนในท๎องถิ่นและสังคม 
สอดคล๎องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งท่ีต๎องดําเนินงานตามภาระหน๎าท่ีท่ีกําหนด

ไว๎ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกลําวข๎างต๎น  รวมท้ังการดําเนินงานให๎เป็นไปตามบริบท
ตําง ๆ  ท่ีเก่ียวข๎อง  เชํน ด๎านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร จากผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. ปีการศึกษา 

2548-2549 มหาวิทยาลัยต๎องปรับปรุงระบบฐานข๎อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อสามารถใช๎
ฐานข๎อมูลตําง ๆ มาประกอบการตัดสินใจ ฐานข๎อมูลท่ีดีจะนําผลสํูการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสํูองค์การแหํงการเรียนรู๎

ได๎อยํางเป็นรูปธรรม เป็นต๎น  จึงมีความจําเป็นอยํางยิ่งท่ีมหาวิทยาลัยจะต๎องมีการพัฒนางานในด๎านตําง ๆ อยําง
ตํอเนื่องและให๎เกิดพัฒนาการให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเปลี่ยนไป   

ในสํวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนํวยงานสนับสนุนด๎านแหลํงเรียนรู๎ และด๎าน

เทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ท่ีมีพันธกิจท่ีสอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาใน
ยุคปัจจุบันจําเป็นต๎องมีแหลํงการเรียนรู๎หรือคลังปัญญาท่ีหลากหลายเพื่อเป็นการปฎิรูปการศึกษาและสร๎างสังคมแหํง

การเรียนรู๎ตลอดชีวิต  และเป็นการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น  ซึ่งจําเป็นต๎องจัดทํา จัดหา จัดการและบริหารงาน  ท้ังส่ิง
ตีพิมพ์และไมํตีพิมพ์  รวมท้ังส่ืออิเล็กทรอนิกส์  วัสดุตํางๆ ท่ีดีทันสมัย บํารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาบุคลากรให๎

มีความเชี่ยวชาญทันตํอการเปลี่ยนแปลงในงานท่ีรับผิดชอบ และใช๎หลักประกันคุณภาพในการปฏิบัติงานให๎ได๎

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
ให๎สอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นและให๎ได๎ตามความ

ต๎องการและเป็นมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท๎องถิ่น 

2. เพื่อสนับสนุนให๎นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนในท๎องถิ่น สร๎างนิสัยการเรียนรู๎ 
การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 

3. เพื่อให๎บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีได๎มาตรฐานมีคุณภาพ 
4. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด๎านการเรียนการสอน 
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง 

1.2 คอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับผ๎ูสอน 7 เครื่อง 

1.3 เครื่องฉายภาพดิจิตอล 7 เครื่อง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

2.2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง

ตํอเนื่อง 
2.3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต 

2.4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
2.5. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎  

2.6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล๎วเสร็จตามเวลาร๎อยละ 85 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 เครืองคอมพิวเตอร์             

2 คอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับผ๎ูสอน             

3 เครื่องฉายภาพดิจิตอล             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

 กิจกรรมหลักท่ี 1       

 งานบริหารและพัฒนางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      

 งบลงทุน       

1 ค่าครุภัณฑ ์       

 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง 20    

 1.2 คอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับ

ผ๎ูสอน 

7 เครื่อง 7    

 1.3 เครื่องฉายภาพดิจิตอล 7 เครื่อง 7    

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

 กิจกรรมหลักท่ี 1      

 งานบริหารและพัฒนางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

 งบลงทุน      

1 ค่าครุภัณฑ ์      

 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 360,000 360,000    

 1.2 คอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับผ๎ูสอน 105,000 105,000    

 1.3 เครื่องฉายภาพดิจิตอล 245,000 245,000    

 รวม 710,000 710,000    
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 กิจกรรมหลักท่ี 1         

 งานบริหารและพัฒนางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        

 งบลงทุน         

1 ค่าครุภัณฑ์         

 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง 1 เครื่องละ 18,000 บาท 180,000  

 1.2 คอมพิวเตอร์ Notebook 

สําหรับผ๎ูสอน 

7 เครื่อง 1 เครื่องละ 15,000 บาท 105,000  

 1.3 เครื่องฉายภาพดิจิตอล 7 เครื่อง 1 เครื่องละ 35,000 บาท 245,000  

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน       710,000  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการเพิ่มมากขึ้น 

2. ผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศท่ีสํานักมีให๎บริการ 

3. บุคลากรของสํานักได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์ทางด๎านวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
4. สํานักมีครุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพใช๎งาน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง 
- คอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับผ๎ูสอน 7 เครื่อง 

- เครื่องฉายภาพดิจิตอล 7 เครื่อง 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1.2. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85 
1.3. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง

ตํอเนื่อง เปูาหมายระดับ 3 

1.4. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 
1.5. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 

1.6. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎  เปูาหมายระดับ 3 
1.7. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปูาหมายระดับ 3 

ตัวชีวั้ดเชิงเวลา 

1.8. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล๎วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. สถิติการเข๎ามาใช๎บริการในสํานักทุกประเภทของผ๎ูใช๎บริการ 

3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554  

  นโยบายท่ี 3: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  นโยบายยํอยท่ี 3.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.

2553–2555  
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2.2.1 นโยบายท่ี 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสํูความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ 

         ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

         กลยุทธ์ท่ี 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความทันสมัย 
         กลยุทธ์ท่ี 6 : จัดส่ือและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ท่ีมีความทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 

2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)    
  มาตรฐานท่ี 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 

  ตัวบํงชี้ท่ี 3.1 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน 
ท๎องถิ่น และสังคม  

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
       2.4.1   มิติท่ี 2 : มิติด๎านคุณภาพ 

                 ตัวชี้วัดท่ี 6.2 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

                 ตัวชี้วัดท่ี 7.1 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

2.4.2 มิติท่ี 3 : มิติด๎านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี่วัดท่ี 10 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต 

2.4.3 มิติท่ี 4 : มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน 

            ตัวชี้วัดท่ี 12 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
       (PMQA)       

2.5  ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.) 
2.5.1 องค์ประกอบท่ี 2: การผลิตบัณฑิต 

ตัวบํงชี้ 2.5 : ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
2.5.2 องค์ประกอบท่ี 7 : การบริหารและการจัดการ 

ตัวบํงชี้ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

        
3. ความพร๎อมของโครงการ  

ดําเนินการได๎ทันที  
 

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

ล าดับ

ท่ี 
รายการ 

จ านวน/
หน่วย

นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 
     มาตราฐานฯ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 20 เครื่อง 18,000  360,000 - CPU Intel Dual Core E5300 processor 
(2.60GHz, 2MB L2 Cache,800MHz FSB)  

- Chipset เทียบเทํา Intel Q43 Express chipset  
- Memory ไมํน๎อยกวํา 2GB PC2-6400 (DDR2-

800) Memory   
- Hard Disk 250 GB SATA NCQ HDD SMART IV 

1st HDD  (7200rpm) 
- Optical Drive SATA 16X SuperMulti 

LghtScribe 1st No SW  
- Keyboard HP USB Standard Keyboard  
- Mouse HP USB 2-Button Optical Scroll Mouse  
- Graphic Intel Graphics Media Accelerator 

4500  
- Removable media HP 22-in-1 3.5" Media 

Card Reader  
- Power Supply 320 watt   
- Warranty 1-1-1 warranty MT  (optional 

warranty extensions available) 
- Integrated Intel 82567LM Gigabit Network 

Connection Ethernet 
     ค าชี้แจงฯ 

     ใช๎สําหรับการเรยีนการสอน และสําหรบับริการ 
สําหรับนักศกึษา 
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ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
จ านวน/
หน่วย

นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 
2 คอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับ

ผ๎ูสอน 
7 เครื่อง 15,000 105,000 มาตราฐานฯ 

     - CPU ความเร็วไมํตํ่ากวํา 2.2 GHz. L2 
cache ไมํน๎อยกวํา 2 MB 

     - Hard disk ความจุไมํน๎อยกวํา 250 GB 
ความเร็วไมํตํ่ากวํา 7200 RPM  

     - RAM ไมํน๎อยกวํา 1GB 

     - DVD+/-RW 

     - 802.11 b/g/n wireless LAN 

      

     ค าชี้แจงฯ 

     ใช๎สําหรับให๎บริการผ๎ูสอนในหอ๎งเรียน 

      

3 เครื่องฉายภาพดิจิตอล 7 เครื่อง 35,000 245,000 มาตราฐานฯ 

     ความสวํางไมํนอ๎ยกวํา 2600 ANSI Lumens 

     ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1024x768 

     คํา contrast ไมํน๎อยกวํา 3,700 

     สามารถแสดงภาพได๎ขนาด 23-300 น้ิว 

     รับประกันตัวเครือ่งไมํน๎อยกวํา 2 ปี และ
รับประกันหลอดภาพไมํน๎อยกวํา 1 ปี หรือไมํน๎อย
กวํา 1000 ชั่วโมง 

     ค าชี้แจงฯ 

     ใช๎สําหรับให๎บริการผ๎ูสอนในหอ๎งเรียน 

รวม 710,000  
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1123232044   งานบริหารและพัฒนางานวิทยบริการ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหล่ือมล้ําทางสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตทีมีมาตรฐานคุณภาพ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให๎มีความรู๎ ความสามารถใน
การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะวเลา 12 เดือนหลังจบ 

2. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 

3. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบํารุงการศึกษา  หมวดรายจําย : งบดําเนินงาน,งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 1,771,470 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  : นายชัยพฤกษ์  ชูดํา 

  

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได๎กําหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษา 

ระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อทําหน๎าท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และ
ภาระหน๎าท่ีในการสํงเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุํงสํูความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น  

ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  เพื่อสร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ สร๎างบัณฑิตท่ีมีความรู๎คูํความดี  สร๎างสํานึกใน

คุณคําของวัฒนธรรมท๎องถิ่นและของชาติ  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรํวมมือระหวําง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอ่ืนเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ๎าน  และ

เทคโนโลยีสมัยใหมํให๎เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท๎องถิ่น รวมท้ังศึกษา สํงเสริม  สืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  ท้ังนี้โดยคํานึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนในท๎องถิ่นและสังคม 

สอดคล๎องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งท่ีต๎องดําเนินงานตามภาระหน๎าท่ีท่ีกําหนด
ไว๎ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกลําวข๎างต๎น  รวมท้ังการดําเนินงานให๎เป็นไปตามบริบท

ตําง ๆ  ท่ีเก่ียวข๎อง  เชํน ด๎านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร จากผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. ปีการศึกษา 
2548-2549 มหาวิทยาลัยต๎องปรับปรุงระบบฐานข๎อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อสามารถใช๎

ฐานข๎อมูลตําง ๆ มาประกอบการตัดสินใจ ฐานข๎อมูลท่ีดีจะนําผลสํูการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสํูองค์การแหํงการเรียนรู๎
ได๎อยํางเป็นรูปธรรม เป็นต๎น  จึงมีความจําเป็นอยํางยิ่งท่ีมหาวิทยาลัยจะต๎องมีการพัฒนางานในด๎านตําง ๆ อยําง

ตํอเนื่องและให๎เกิดพัฒนาการให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเปลี่ยนไป   

ในสํวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนํวยงานสนับสนุนด๎านแหลํงเรียนรู๎ และด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ท่ีมีพันธกิจท่ีสอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาใน

ยุคปัจจุบันจําเป็นต๎องมีแหลํงการเรียนรู๎หรือคลังปัญญาท่ีหลากหลายเพื่อเป็นการปฎิรูปการศึกษาและสร๎างสังคมแหํง
การเรียนรู๎ตลอดชีวิต  และเป็นการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น  ซึ่งจําเป็นต๎องจัดทํา จัดหา จัดการและบริหารงาน  ท้ังส่ิง

ตีพิมพ์และไมํตีพิมพ์  รวมท้ังส่ืออิเล็กทรอนิกส์  วัสดุตํางๆ ท่ีดีทันสมัย บํารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาบุคลากรให๎

มีความเชี่ยวชาญทันตํอการเปลี่ยนแปลงในงานท่ีรับผิดชอบ และใช๎หลักประกันคุณภาพในการปฏิบัติงานให๎ได๎
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

ให๎สอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นและให๎ได๎ตามความ
ต๎องการและเป็นมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อจัดหาหนังสือตําราวิชาการและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีดีและทันสมัย 
2. เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท๎องถิ่น 

3. เพื่อสนับสนุนนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนในท๎องถิ่น สร๎างนิสัยการเรียนรู๎ การศึกษา
ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 

4. เพื่อให๎บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีได๎มาตรฐานคุณภาพ 
5. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด๎านการเ รียนการสอน 

6. เพื่อปรับปรุงอาคารสถานท่ีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให๎มีความเหมาะสมกับการ

เป็นแหลํงเรียนรู๎ในสภาพปัจจุบันมากขึ้น 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 1 งาน 

1.2 คําหนังสือและส่ิงพิมพ์ตํอเนื่อง 400 รายการ 

1.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 200 รายการ 

1.4 วัสดุเก่ียวเนื่องกับการทําหนังสือ, ส่ิงพิมพ์ตํอเนื่องและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 50 รายการ 
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ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.5 คําตอบแทนกรรมการบริหารสํานัก 4 ครั้ง 

1.6 คําอาหารวําง ประชุมกรรมการบริหารสํานัก 4 ครั้ง 

1.7 คําอาหารวําง ประชุมกรรมการประกันคุณภาพ 12 ครั้ง 

1.8 บํารุงรักษาลิฟต ์ 1 งาน 

1.9 ซํอมบํารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานท่ี 20 รายการ 

1.10 วัสดุสํานักงาน 100 รายการ 

1.11 วัสดุการเกษตร 20 รายการ 

1.12 วัสดงุานบ๎านงานครัว 100 รายการ 

1.13 วัสดุไฟฟูา-ประปา 20 รายการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
2.2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง

ตํอเนื่อง 
2.3. ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการักษามาตรฐานระยะเวลาการให๎บริการ 

2.4. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต 

2.5. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
2.6. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล๎วเสร็จตามเวลาร๎อยละ 85 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์             

2 คําหนังสือและส่ิงพิมพ์ตํอเนื่อง             

3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์             

4 วัสดุเก่ียวเนื่องกับการทําหนังสือ, ส่ิงพิมพ์ตํอเนื่องและ

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

            

5 คําตอบแทนกรรมการบริหารสํานัก             

6 คําอาหารวําง ประชุมกรรมการบริหารสํานัก             

7 คําอาหารวําง ประชุมกรรมการประกันคุณภาพ             

8 บํารุงรักษาลิฟต์             

9 ซํอมบํารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานท่ี             

10 วัสดุสํานักงาน             

11 วัสดุการเกษตร             

12 วัสดุงานบ๎านงานครัว             

13 วัสดุไฟฟูา-ประปา             

14 กํากับ ติดตามและประเมินผล             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 กิจกรรมหลักท่ี 1       

 งานบริหารและพัฒนางานวิทย
บริการ 

      

 งบด าเนินงาน       

1 ค่าใช้สอย       

 1.1 ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 1 งาน    1 

2 ค่าวัสดุ       

 2.1 คําหนังสือและส่ิงพิมพ์ตํอเนื่อง 400 รายการ 100 100 100 100 

 2.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

200 รายการ 50 50 50 50 
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ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 2.3 วัสดุเก่ียวเนื่องกับการทําหนังสือ
, ส่ิงพิมพ์ตํอเนื่องและส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 

50 รายการ 10 10 10 20 

 กิจกรรมหลักท่ี 2       

 งานบริหารจัดการส านักงาน       

 งบด าเนินงาน       

3 ค่าตอบแทน       

 3.1 คําตอบแทนกรรมการบริหาร
สํานัก 

4 ครั้ง 1 1 1 1 

4 ค่าใช้สอย       

 4.1 คําอาหารวําง ประชุม
กรรมการบริหารสํานัก 

4 ครั้ง 1 1 1 1 

 4.2 คําอาหารวําง ประชุมกรรมการ

ประกันคุณภาพ 

12 ครั้ง 3 3 3 3 

 4.3 บํารุงรักษาลิฟต์ 1 งาน 1    

 4.4 ซํอมบํารุงครุภัณฑ์และอาคาร

สถานที่ 

20 รายการ 5 5 5 5 

5 ค่าวัสด ุ       

 5.1 วัสดุสํานักงาน 100 รายการ 15 20 25 10 

 5.2 วัสดุการเกษตร 20 รายการ 5 5 5 5 

 5.3 วัสดุงานบ๎านงานครัว 100 รายการ 10 10 10 10 

 5.4 วัสดุไฟฟูา-ประปา 20 รายการ 5 5 5 5 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 กิจกรรมหลักท่ี 1      

 งานบริหารและพัฒนางานวิทยบริการ      

 งบด าเนินงาน      

1 ค่าใช้สอย 200,000     

 1.1 ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 200,000    200,000 

2 ค่าวัสด ุ 800,000     

 2.1 คําหนังสือและส่ิงพิมพ์ตํอเนื่อง 700,000 175,000 175,000 175,000 175,000 

 2.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 50,000 10,000 10,000 10,000 20,000 

 2.3 วัสดุเก่ียวเนื่องกับการทําหนังสือ, 

ส่ิงพิมพ์ตํอเนื่องและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

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

 กิจกรรมหลักท่ี 2      

 งานบริหารจัดการส านักงาน      

 งบด าเนินงาน      

3 ค่าตอบแทน 63,600     

 3.1 คําตอบแทนกรรมการบริหารสํานัก 63,600 15,900 15,900 15,900 15,900 

4 ค่าใช้สอย 237,660     

 4.1 คําอาหารวําง ประชุมกรรมการบริหาร

สํานัก 

1,700 425 425 425 425 

 4.2 คําอาหารวําง ประชุมกรรมการประกัน

คุณภาพ 

6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 

 4.3 บํารุงรักษาลิฟต์ 29,960 7,490.01 7,490.01 7490.01 7,489.97 

 4.4 ซํอมบํารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานท่ี 200,000 20,000 80,000 50,000 50,000 

5 ค่าวัสด ุ 470,210     

 5.1 วัสดุสํานักงาน 210,210 50,000 50,000 50,000 60,210 

 5.2 วัสดุการเกษตร 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

 5.3 วัสดุงานบ๎านงานครัว 200,000 40,000 60,000 60,000 40,000 

 5.4 วัสดุไฟฟูา-ประปา 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
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ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 รวม 1,771,470 345,315 425,315 395,315 605,525 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 กิจกรรมหลักท่ี 1         

 งานบริหารและพัฒนางาน
วิทยบริการ 

        

 งบด าเนินงาน         

1 ค่าใช้สอย         

 1.1 ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 1 งาน 1 งานละ 200,00
0 

บาท 200,000  

2 ค่าวัสดุ         

 2.1 คําหนังสือและ
ส่ิงพิมพ์ตํอเนื่อง 

400 รายการ     700,000  

 2.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 200 รายการ     50,000  

 2.3 วัสดุเก่ียวเนื่องกับการทํา
หนังสือ, ส่ิงพิมพ์ตํอเนื่องและส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 

50 รายการ     50,000  

 กิจกรรมหลักท่ี 2         

 งานบริหารจัดการส านักงาน         

 งบด าเนินงาน         

3 ค่าตอบแทน         

 3.1 คําตอบแทนกรรมการบริหาร
สํานัก 

4 คร้ัง 1 คร้ังละ 15,900 บาท 63,600  

4 ค่าใช้สอย         

 4.1 คําอาหารวําง ประชุม
กรรมการบริหารสํานัก 

4 คร้ัง 1 คร้ังละ 425 บาท 1,700  

 4.2 คําอาหารวําง ประชุม

กรรมการประกันคุณภาพ 

12 คร้ัง 1 คร้ังละ 500 บาท 6,000  

 4.3 บํารุงรักษาลิฟต์ 1 งาน 1 งานละ 29,960 บาท 29,960  

 4.4 ซํอมบํารุงครุภัณฑ์และ

อาคารสถานท่ี 

20 รายการ     200,000  

5 ค่าวัสดุ         

 5.1 วัสดุสํานักงาน 100 รายการ     210,210  

 5.2 วัสดุการเกษตร 20 รายการ     20,000  

 5.3 วัสดุงานบ๎านงานครัว 100 รายการ     200,000  

 5.4 วัสดุไฟฟูา-ประปา 20 รายการ     40,000  

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน       1,771,470  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการเพิ่มมากขึ้น 

2. ผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศท่ีสํานักมีให๎บริการ 
3. บุคลากรของสํานักได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์ทางด๎านวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

4. สํานักมีครุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพใช๎งาน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1.1. ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์   1 ฐาน 

1.2. จํานวนหนังสือและส่ิงพิมพ์ตํอเนื่อง 400 เลํม 
1.3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์   200 รายการ 

1.4. การประชุมกรรมการบริหารสํานัก  4 ครั้ง 
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 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1.5. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85 

1.6. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง เปูาหมายระดับ 3 

1.7. ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการักษามาตรฐานระยะเวลาการให๎บริการ 
เปูาหมายระดับ 3 

1.8. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3 

1.9. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 
1.10. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ เปูาหมายระดับ 3 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. สถิติการเข๎ามาใช๎บริการในสํานักทุกประเภทของผ๎ูใช๎บริการ 
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ 

 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1. โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554  

  นโยบายท่ี 3: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  นโยบายยํอยท่ี 3.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.

2553–2555  
2.2.1 นโยบายท่ี 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มี

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสํูความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนอง
ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ 

         ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนา

ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

         กลยุทธ์ท่ี 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความทันสมัย 
         กลยุทธ์ท่ี 6 : จัดส่ือและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ท่ีมีความทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 

2.2.2 นโยบายท่ี 3 : สนับสนุน รํวมมือ และขยายการให๎บริการทางวิชาการ เพื่อ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นท่ีพึ่งของท๎องถิ่นและสังคม 

      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง เป็นที่พึ่งของ 
            ท๎องถิ่นและสังคม 

            กลยุทธ์ท่ี 1 : พัฒนาผ๎ูนําชุมชน สังคม ท๎องถิ่น และประชาชน 
          กลยุทธ์ท่ี 2 : สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการบริการวิชาการกับท๎องถิ่น และองค์กร 

                  ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

                 กลยุทธ์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง 
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)    

มาตรฐานท่ี 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 
ตัวบํงชี้ท่ี 3.1 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน 

ท๎องถิ่น และสังคม  

   มาตรฐานท่ี 5 : มาตรฐานด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
   ตัวบํงชี้ท่ี 5.2 : ระดับความสําเร็จของผ๎ูบริหารในการบริหารและการจัดการให๎บรรลุเปูาหมาย 

ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา 
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 
        2.4.1 มิติท่ี 2 : มิติด๎านคุณภาพ 

                 ตัวชี้วัดท่ี 6.2 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

                 ตัวชี้วัดท่ี 7.1 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

2.4.2 มิติท่ี 3 : มิติด๎านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
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ตัวชี้วัดท่ี 9 : ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการให๎บริการ 

ตัวชี่วัดท่ี 10 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต 
2.4.3 มิติท่ี 4 : มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน 

             ตัวชี้วัดท่ี 12 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
       (PMQA) 

2.5.  ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.) 

2.5.1 องค์ประกอบท่ี 2: การผลิตบัณฑิต 

ตัวบํงชี้ 2.5 : ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
                 ดําเนินการได๎ทันที 

 

1123232045 งานพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหล่ือมล้ําทางสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตทีมีมาตรฐานคุณภาพ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให๎มีความรู๎ ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 4. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะวเลา 12 เดือนหลังจบ 

5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผ๎ูสําเร็จการศึกษา 

6. ผ๎ูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบํารุงการศึกษา  หมวดรายจําย : งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 200,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  : นายชัยพฤกษ์  ชูดํา 

  

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได๎กําหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษา 

ระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อทําหน๎าท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และ
ภาระหน๎าท่ีในการสํงเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุํงสํูความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น  

ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  เพื่อสร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ สร๎างบัณฑิตท่ีมีความรู๎คูํความดี  สร๎างสํานึกใน

คุณคําของวัฒนธรรมท๎องถิ่นและของชาติ  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรํวมมือระหวําง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอ่ืนเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ๎าน  และ

เทคโนโลยีสมัยใหมํให๎เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท๎องถิ่น รวมท้ังศึกษา สํงเสริม  สืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  ท้ังนี้โดยคํานึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนในท๎องถิ่นและสังคม 

สอดคล๎องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งท่ีต๎องดําเนินงานตามภาระหน๎าท่ีท่ีกําหนด
ไว๎ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกลําวข๎างต๎น  รวมท้ังการดําเนินงานให๎เป็นไปตามบริบท

ตําง ๆ  ท่ีเก่ียวข๎อง  เชํน ด๎านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร จากผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. ปีการศึกษา 
2548-2549 มหาวิทยาลัยต๎องปรับปรุงระบบฐานข๎อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อสามารถใช๎

ฐานข๎อมูลตําง ๆ มาประกอบการตัดสินใจ ฐานข๎อมูลท่ีดีจะนําผลสํูการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสํูองค์การแหํงการเรียนรู๎

ได๎อยํางเป็นรูปธรรม เป็นต๎น  จึงมีความจําเป็นอยํางยิ่งท่ีมหาวิทยาลัยจะต๎องมีการพัฒนางานในด๎านตําง ๆ อยําง
ตํอเนื่องและให๎เกิดพัฒนาการให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเปลี่ยนไป   

ในสํวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนํวยงานสนับสนุนด๎านแหลํงเรียนรู๎ และด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ท่ีมีพันธกิจท่ีสอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาใน

ยุคปัจจุบันจําเป็นต๎องมีแหลํงการเรียนรู๎หรือคลังปัญญาท่ีหลากหลายเพื่อเป็นการปฎิรูปการศึกษาและสร๎างสังคมแหํง
การเรียนรู๎ตลอดชีวิต  และเป็นการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น  ซึ่งจําเป็นต๎องพัฒนาบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทันตํอการ

เปลี่ยนแปลงในงานท่ีรับผิดชอบ สามารถทํางานเป็นทีม และเป็นผ๎ูให๎บริการท่ีดี เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ให๎

สอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นและให๎ได๎ตามความต๎องการ
และเป็นมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อเพิ่มความรู๎ให๎กับบุคลากรในสายงานที่รับผิดชอบ 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎ทํางานเป็นทีม 

3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎เป็นผ๎ูให๎บริการท่ีดี 



 
 

 

207 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 คําใช๎จํายในการฝึกอบรม  (ผ๎ูจัดภายนอก) 10 คน 

1.2 คําใช๎จํายในการฝึกอบรม  (ผ๎ูจัดภายใน) 45 คน 

1.3 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการและศึกษาดูงาน 20 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

2.2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง

ตํอเนื่อง 
2.3. ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการักษามาตรฐานระยะเวลาการให๎บริการ 

2.4. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต 
2.5. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

2.6. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล๎วเสร็จตามเวลาร๎อยละ 85 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

1 คําใช๎จํายในการฝึกอบรม  (ผ๎ูจัดภายนอก)             

2 คําใช๎จํายในการฝึกอบรม  (ผ๎ูจัดภายใน)             

3 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการและศึกษาดูงาน             

4 กํากับ ติดตามและประเมินผล             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

 งานพัฒนาบุคลากร       

 กิจกรรมหลักท่ี 1       

 งบด าเนินงาน       

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม              

(ผู้จัดภายนอก) 

10 คน 2 2 3 3 

 - คําเบ้ียเลี้ยง/คําท่ีพัก       

 คําพาหนะเดินทาง/คําลงทะเบียน/       
 ฯลฯ       

2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม              

(ผู้จัดภายใน) 

45 คน   45  

 - คําตอบแทนวิทยากร/คําท่ีพัก

วิทยากร/คําพาหนะเดินทาง/ 

      

 คําอาหารวําง       

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการและศึกษาดูงาน 

30 คน 5 5 5 5 

 - คําเบ้ียเลี้ยง/คําท่ีพัก/คําพาหนะ

เดินทาง 
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แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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

 งานพัฒนาบุคลากร      

 กิจกรรมหลักท่ี 1      

 งบด าเนินงาน 200,000     

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม              

(ผู้จัดภายนอก) 

40,000 8,000 8,000 12,000 12,000 

 - คําเบ้ียเลี้ยง/คําท่ีพัก      

 คําพาหนะเดินทาง/คําลงทะเบียน/      

 ฯลฯ      

2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม              

(ผู้จัดภายใน) 

60,000   60,000  

 - คําตอบแทนวิทยากร/คําท่ีพัก
วิทยากร/คําพาหนะเดินทาง/ 

     

 คําอาหารวําง      

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
และศึกษาดูงาน 

100,000 15,000  35,000 35,000 15,000 
 

 - คําเบ้ียเลี้ยง/คําท่ีพัก/คําพาหนะ
เดินทาง 

     

 รวม 200,000 23,000 43,000 107,000 27,000 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 งานพัฒนาบุคลากร         

 กิจกรรมหลักท่ี 1         

 งบด าเนินงาน       200,000  

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม              
(ผู้จัดภายนอก) 

10 คน     40,000  

 - คําเบ้ียเลี้ยง/คําท่ีพัก         

 คําพาหนะเดินทาง/

คําลงทะเบียน/ 

        

 ฯลฯ         

2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม              

(ผู้จัดภายใน) 

45 คน     60,000  

 - คําตอบแทนวิทยากร/คําท่ีพัก
วิทยากร/คําพาหนะเดินทาง/ 

        

 คําอาหารวําง         

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและศึกษาดูงาน 

30 คน     100,000  

 - คําเบ้ียเลี้ยง/คําท่ีพัก/คํา
พาหนะเดินทาง 

        

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน       200,000  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการเพิ่มมากขึ้น 

2. ผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศท่ีสํานักมีให๎บริการ 
3. บุคลากรของสํานักได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์ทางด๎านวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

4. สํานักมีครุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพใช๎งาน 
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การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1.1. จํานวนผ๎ูรับการฝึกอบรมภายนอก  10 คน 

1.2. จํานวนผ๎ูรับการฝึกอบรมภายใน  45 คน 
1.3. จํานวนผ๎ูรับไปราชการและศึกษาดูงาน 30 คน 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1.4. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85 
1.5. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง

ตํอเนื่อง เปูาหมายระดับ 3 
1.6. ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการักษามาตรฐานระยะเวลาการให๎บริการ 

เปูาหมายระดับ 3 
1.7. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 5 

1.8. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 

1.9. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ เปูาหมายระดับ 3 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 

1.10. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล๎วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. สถิติการเข๎ามาใช๎บริการในสํานักทุกประเภทของผ๎ูใช๎บริการ 

3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ 
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554  

  นโยบายท่ี 3: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  นโยบายยํอยท่ี 3.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.
2553–2555  

2.2.3 นโยบายท่ี 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มี

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสํูความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนอง
ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ 

         ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและ

ประเทศชาติ 
         กลยุทธ์ท่ี 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความทันสมัย 

         กลยุทธ์ท่ี 6 : จัดส่ือและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ท่ีมีความทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 
2.2.4 นโยบายท่ี 3 : สนับสนุน รํวมมือ และขยายการให๎บริการทางวิชาการ เพื่อ

เสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นท่ีพึ่งของท๎องถิ่นและสังคม 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง เป็นที่พึ่งของ 

            ท๎องถิ่นและสังคม 

            กลยุทธ์ท่ี 1 : พัฒนาผ๎ูนําชุมชน สังคม ท๎องถิ่น และประชาชน 
          กลยุทธ์ท่ี 2 : สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการบริการวิชาการกับท๎องถิ่น และองค์กร 

                  ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
                 กลยุทธ์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง 

2.2.5 นโยบายท่ี 5 : สํงเสริม สนับสนุน และสร๎างสรรค์การมีสํวนรํวมในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 

            ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎และการจัดการความรู๎ท๎องถิ่นมรดกโลก 

            กลยุทธ์ท่ี 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยให๎เป็นศูนย์กลางของเมืองสําคัญในการทํองเท่ียว 
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2.2.6 นโยบายท่ี 7 : สํงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุง พัฒนา และถํายทอดเทคโนโลยีท่ี  

เหมาะสมและตอบสนองความต๎องการของท๎องถิ่น 

         ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์  
           เพื่อมุํงสํูความเป็นสากล 

            กลยุทธ์ท่ี 6 : ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA 
            กลยุทธ์ท่ี 7 : พัฒนากําลังคนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 

                   กลยุทธ์ท่ี 8 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให๎บริการด๎วยรูปแบบหรือวิธีท่ี 

       หลากหลาย 
            กลยุทธ์ท่ี 9 : การนํานโยบายไปสํูการปฏิบัติและสอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการ 

       บ๎านเมืองท่ีดี 
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)    

มาตรฐานท่ี 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 
ตัวบํงชี้ท่ี 3.1 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน 

ท๎องถิ่น และสังคม  

   มาตรฐานท่ี 5 : มาตรฐานด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
   ตัวบํงชี้ท่ี 5.2 : ระดับความสําเร็จของผ๎ูบริหารในการบริหารและการจัดการให๎บรรลุเปูาหมาย 

ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา 
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 

        2.4.1 มิติท่ี 2 : มิติด๎านคุณภาพ 
                 ตัวชี้วัดท่ี 6.2 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

                 ตัวชี้วัดท่ี 7.1 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

2.4.4 มิติท่ี 3 : มิติด๎านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 9 : ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการให๎บริการ 

ตัวชี่วัดท่ี 10 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต 
2.4.5 มิติท่ี 4 : มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน 

             ตัวชี้วัดท่ี 12 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
       (PMQA) 

3. ความพร๎อมของโครงการ  

ดําเนินการได๎ทันที  
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1123232046 โครงการวิทยวิชาการ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหล่ือมล้ําทางสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตทีมีมาตรฐานคุณภาพ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให๎มีความรู๎ ความสามารถใน
การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานการให๎บริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผ๎ูที่ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. ความพึงพอใจของผ๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ 

 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบํารุงการศึกษา  หมวดรายจําย : งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 164,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  : นายชัยพฤกษ์  ชูดํา 

  

หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได๎กําหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษา 
ระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อทําหน๎าท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และ

ภาระหน๎าท่ีในการสํงเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุํงสํูความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  เพื่อสร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ สร๎างบัณฑิตท่ีมีความรู๎คูํความดี  สร๎างสํานึกใน

คุณคําของวัฒนธรรมท๎องถิ่นและของชาติ  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรํวมมือระหวําง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอ่ืนเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ๎าน  และ

เทคโนโลยีสมัยใหมํให๎เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท๎องถิ่น รวมท้ังศึกษา สํงเสริม  สืบ

สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  ท้ังนี้โดยคํานึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนในท๎องถิ่นและสังคม 
สอดคล๎องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งท่ีต๎องดําเนินงานตามภาระหน๎าท่ีท่ีกําหนด
ไว๎ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกลําวข๎างต๎น  รวมท้ังการดําเนินงานให๎เป็นไปตามบริบท

ตําง ๆ  ท่ีเก่ียวข๎อง  เชํน ด๎านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร จากผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. ปีการศึกษา 

2548-2549 มหาวิทยาลัยต๎องปรับปรุงระบบฐานข๎อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อสามารถใช๎
ฐานข๎อมูลตําง ๆ มาประกอบการตัดสินใจ ฐานข๎อมูลท่ีดีจะนําผลสํูการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสํูองค์การแหํงการเรียนรู๎

ได๎อยํางเป็นรูปธรรม เป็นต๎น  จึงมีความจําเป็นอยํางยิ่งท่ีมหาวิทยาลัยจะต๎องมีการพัฒนางานในด๎านตําง ๆ อยําง
ตํอเนื่องและให๎เกิดพัฒนาการให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเปลี่ยนไป   

ในสํวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนํวยงานสนับสนุนด๎านแหลํงเรียนรู๎ และด๎าน

เทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ท่ีมีพันธกิจท่ีสอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาใน
ยุคปัจจุบันจําเป็นต๎องมีแหลํงการเรียนรู๎หรือคลังปัญญาท่ีหลากหลายเพื่อเป็นการปฎิรูปการศึกษาและสร๎างสังคมแหํง

การเรียนรู๎ตลอดชีวิต  และเป็นการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น  ซึ่งจําเป็นต๎องจัดทํา จัดหา จัดการและบริหารงาน  ท้ังส่ิง
ตีพิมพ์และไมํตีพิมพ์  รวมท้ังส่ืออิเล็กทรอนิกส์  วัสดุตํางๆ ท่ีดีทันสมัย บํารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาบุคลากรให๎

มีความเชี่ยวชาญทันตํอการเปลี่ยนแปลงในงานท่ีรับผิดชอบ และใช๎หลักประกันคุณภาพในการปฏิบัติงานให๎ได๎
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

ให๎สอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นและให๎ได๎ตามความ

ต๎องการและเป็นมาตรฐานสากล 
 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อทํานุบํารุง สืบสาน และเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมไทย 

2. เพื่อแนะนําการใช๎บริการทางด๎านห๎องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศแกํนักศึกษา บุคลากร  

3. เพื่อให๎บริการวิชาการด๎านห๎องสมุดแกํชุมชน 
4. เพื่อรวบรวมและเผยแพรํองค์ความรู๎เก่ียวกับวันสําคัญของมหาวิทยาลัยและของชาติแกํผ๎ูใช๎บริการ

ห๎องสมุด 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 กิจกรรมห๎องสมุดสัญจร 4 ครั้ง 

1.2 กิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม 5 ครั้ง 

1.3 กิจกรรมสํงเสริมงานวิทยบริการ 2 ครั้ง 

1.4 กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน 8 ครั้ง 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม  
2.2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2.3. ระดับความสําเร็จของแผนการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม  

2.4. ระดับความสําเร็จของแผนการอนุรักษ์พัฒนาและสร๎างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
2.5. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม  

2.6. กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม  
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล๎วเสร็จตามเวลาร๎อยละ 85 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมห๎องสมุดสัญจร             

2 กิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม             

3 กิจกรรมสํงเสริมงานวิทยบริการ             

4 กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน             

5 กํากับ ติดตามและประเมินผล             

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 โครงการวิทยวิชาการ       

1 งบด าเนินงาน       

 กิจกรรมหลักท่ี 1 : กิจกรรมห๎องสมุด

สัญจร 

4 ครั้ง 1 1 1 1 

 กิจกรรมหลักท่ี 2 : กิจกรรมสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

5 ครั้ง 1 1 2 1 

 กิจกรรมหลักท่ี 3 : กิจกรรมสํงเสริม

งานวิทยบริการ 

2 ครั้ง   1 1 

 กิจกรรมหลักท่ี 4 : กิจกรรมจัด

นิทรรศการหมุนเวียน 

8 ครั้ง 2 2 2 2 

        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 โครงการวิทยวิชาการ      

1 งบด าเนินงาน 164,000     

 กิจกรรมหลักท่ี 1 : กิจกรรมห๎องสมุด
สัญจร 

24,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

 กิจกรรมหลักท่ี 2 : กิจกรรมสํงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

25,000 5,000 5,000 10,000 5,000 

 กิจกรรมหลักท่ี 3 : กิจกรรมสํงเสริมงาน
วิทยบริการ 

40,000   20,000 20,000 

 กิจกรรมหลักท่ี 4 : กิจกรรมจัดนิทรรศการ
หมุนเวียน 

75,000 20,000 10,000 15,000 30,000 

 รวม 164,000 31,000 21,000 51,000 61,000 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 โครงการวิทยวิชาการ         

1 งบด าเนินงาน         

 กิจกรรมหลักท่ี 1 : กิจกรรม
ห๎องสมุดสัญจร 

4 คร้ัง     24,000  

 - งานปรับปรุงห๎องสมุดและ     

สํงมอบห๎องสมุด 4 โรงเรียน 

        

 กิจกรรมหลักท่ี 2 : กิจกรรม

สํงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
- วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

และวัฒนธรรม 

5 คร้ัง     25,000  

 กิจกรรมหลักท่ี 3 : กิจกรรม
สํงเสริมงานวิทยบริการ 

- งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ 

- งานสัปดาห์ห๎องสมุด 

2 คร้ัง     40,000  

 กิจกรรมหลักท่ี 4 : กิจกรรมจัด

นิทรรศการหมุนเวียน 
- จัดนิทรรศการเผยแพรํความรู๎

ตามเทศกาลตําง ๆ ในรอบปี 

8 คร้ัง     75,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       164,000  
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการเพิ่มมากขึ้น 
2. ผ๎ูใช๎บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศท่ีสํานักมีให๎บริการ 

3. บุคลากรของสํานักได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์ทางด๎านวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1.1. กิจกรรมห๎องสมุดสัญจร 4 ครั้ง 

1.2. กิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม 5 ครั้ง 
1.3. กิจกรรมสํงเสริมงานวิทยบริการ 2 ครั้ง 

1.4. กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน 8 ครั้ง 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1.5. ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม 

เปูาหมายระดับ 3 
1.6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เปูาหมายระดับ 3 

1.7. ระดับความสําเร็จของแผนการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม เปูาหมายระดับ 3 

1.8. ระดับความสําเร็จของแผนการอนุรักษ์พัฒนาและสร๎างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปูาหมายระดับ 3 

1.9. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม เปูาหมายระดับ 3 
1.10. กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม เปูาหมายระดับ 3 

 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 

1.11. งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล๎วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.1. สถิติการเข๎ามาใช๎บริการในสํานักทุกประเภทของผ๎ูใช๎บริการ 
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ 
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1. โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554  

  นโยบายท่ี 3: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

  นโยบายยํอยท่ี 3.1 : นโยบายการศึกษา 
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.

2553–2555  
2.2.1 นโยบายท่ี 3 : สนับสนุน รํวมมือ และขยายการให๎บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร๎างความ

เข๎มแข็งเป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง เป็นที่พึ่งของ 

            ท๎องถิ่นและสังคม 

            กลยุทธ์ท่ี 1 : พัฒนาผ๎ูนําชุมชน สังคม ท๎องถิ่น และประชาชน 
          กลยุทธ์ท่ี 2 : สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการบริการวิชาการกับท๎องถิ่น และองค์กร 

                  ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
                 กลยุทธ์ที ่3 : ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง 

2.2.2 นโยบายท่ี 5 : สํงเสริม สนับสนุน และสร๎างสรรค์การมีสํวนรํวมในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎และการจัดการความรู๎ท๎องถิ่นมรดกโลก 

            กลยุทธ์ท่ี 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยให๎เป็นศูนย์กลางของเมืองสําคัญในการทํองเท่ียว 
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)    

   มาตรฐานท่ี 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม 
   ตัวบํงชี้ท่ี 3.1 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน 

ท๎องถิ่น และสังคม 

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 

       2.4.1  มิติท่ี 1: มิติด๎านประสิทธิผล 
         ตัวชี้วัดท่ี 3.1 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         ตัวชี้วัดท่ี 3.2 : ระดับความสําเร็จของแผนการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม 

ตัวชี้วัดท่ี 3.3 : ระดับความสําเร็จของแผนการอนุรักษ์พัฒนาและสร๎างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรม 

2.4.2 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.) 
องค์ประกอบท่ี 5: การบริการทางวิชาการแกํสังคม  

ตัวบํงชี้ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 

ตัวบํงชี้ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม 

3. ความพร๎อมของโครงการ  

ดําเนินการได๎ทันที  
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1123232047  โครงการจัดท าห้องนิทรรศการถาวร 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผ๎ูสําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน/งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 600,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายชัยพฤกษ์  ชูดํา 

  

หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาข๎อท่ี 3 กําหนดให๎มหาวิทยาลัยมีการสร๎างและพัฒนาสังคมฐานความรู๎และ

สังคมแหํงการเรียน ซึ่งต๎องมีการจัดการความรู๎เพื่อมุํงสํูสาถบันแหํงการเรียนรู๎ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู๎ท่ีมีอยูํใน
ตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรู๎ท่ีจัดเก็บอยูํในรูปของเอกสารหลักฐานตําง ๆ (Explicit Knowledge) มา

พัฒนาให๎เป็นระบบ เพื่อให๎ทุกคนสามารถเข๎าถึงความรู๎ และการพัฒนาตนเองให๎เป็นผ๎ูรู๎ ซึ่งเกณฑ์การดําเนินงานเอง

ระบุให๎มหาวิทยาลัยดําเนินการรวบรวมองค์ความรุ๎จากแหลํงตํางมาเผยแพรํเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบการเกณธ์
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ในตัวชี้วัดท่ี 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครับ ในหมวดท่ี 5 การมุํงเน๎นทรัพยากรบุคคล เกณฑ์การประเมินข๎อหนึ่งระบุให๎
มหาวิทยาลัยต๎องดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีแสดงให๎เห็นถึงการสร๎างความผูกพันในองค์กร ซึ่งสอดคล๎องกับแผนกล

ยุทธ์ด๎านการพัฒนากําลังคนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยท่ีได๎รับการอนุมัติแผนจากสภา

มหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2553 ในกลยุทธ์ด๎านการสร๎างบรรยากาศในการทํางาน ความผาสุก และความ
พึงพอใจของบุคลากร  

จากเหตุผลข๎างต๎นจึงเป็นที่มาของการจัดทําห๎องนิทรรศการถาวร “Hall of farm”เป็นการรวบรวมองค์ความรู๎ 
ข๎อมูลเก่ียวกับประวัติ ความเป็นมาเก่ียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จากในอดีตตั้งแตํโรงเรียนฝึกหัดครู 

การรวบรวมชีวประวัติของบุคคลท่ีมีคุฯปการตํอมหาวิทยาลัย และบุคคลสําคัญท่ีดําเรงตําแหนํงผ๎ูบริหารมหาวิทยาลัย
ในชํวงตําง ๆ  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะเป็นหนํวยงานท่ีสนับสนุนด๎านแหลํงเรียนรู๎ เทคโนโลยี

สารสนเทศหลักของหมาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอโครงการจัดทําห๎องนิทรรศการถาวรนี้เพื่อเป็นการสร๎างบรรยากาศ
การเรียนรู๎เก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร๎างความรักและความผูกพันกับองค์กร

ตํอไป 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่ อรวบรวมองค์ความรู๎  ข๎อมูลเ ก่ียวกับประวัติ  ความเ ป็นมาเ ก่ียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา  
2. เพื่อเป็นการสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎เก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อสร๎างความรัก และความผูกพัน และความภาคภูมิใจตํอมหาวิทยาลัย  

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 จ๎างเหมาจัดทําชุดนิทรรศการถาวร 1 ชุด 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสํูสถาบันเรียนรู๎ 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. ดําเนินการจัดทําชุดนิทรรศการถาวรแล๎วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 เมษายน 2553 วันส้ินสุด: 30 มิถุนายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จ๎างเหมาจัดทําชุดนิทรรศการถาวร             
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แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จ๎างเหมาจัดทําชุดนิทรรศการถาวร 1 ชุด   1  
        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จ๎างเหมาจัดทําชุดนิทรรศการถาวร 600,000   600,000  
 -       

 รวม 600,000   600,000  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 
จ้างเหมาจัดท าชุดนิทรรศการ

ถาวร 
      

  

 ค่าตอบแทน         

 จ๎างเหมาจัดทําชุดนิทรรศการ

ถาวร 

1 ชุด   600,000 บาท 600,000  

 รวมทั้งสิ้น       600,000  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ห๎องนิทรรศการถาวร “Hall of farm” ท่ีถํายทอดความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และส่ือสารประวัติ
บุคคลท่ีมีคุนูปการกับมหาวิทยาลัย 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1.1. ชุดนิทรรศการถาวร        จํานวน 1 ชุด 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1.2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสํูสถาบันเรียนรู๎  เปูาหมาย ระดับ 5  
ตัวชี้วัดเชิงเวลา 

1.3. ดําเนินการจัดทําชุดนิทรรศการถาวรแล๎วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 53 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. รายงานผลการดําเนินการ ตามตัวชี้วัดคุณภาพของ สกอ. ตัวชี้วัดท่ี 7.1  

 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (พ.ศ.2552-2554) 

2.1.1. นโยบายท่ี 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 (ของมหาวิทยาลัยฯ) 
2.2.1. ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความต๎องการ

ของท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 
2.3. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 
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2.3.1. ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความต๎องการ

ของท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา 

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวบํงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. (ประจําปีการศึกษา 
2553) 

2.4.1. ตัวชี้วัดท่ี 7.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสํูสถาบันเรียนรู๎  
3. ความพร๎อมของโครงการ  

                 ดําเนินการได๎ทันที 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงาน: ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลผลิตที่ 5 : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1070000   สถาบันอยุธยาศึกษา 

1123352001 งานบริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: สํงเสริมพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได๎รับความรู๎ความเข๎าใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นและอนุรักษ์  
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบํารุงการศึกษา 

วงเงินงบประมาณ: 145,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา ผ๎ูรับผิดชอบ : ฝุายบริหาร 

  

หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหนํวยงานหนึ่งท่ีทําหน๎าท่ีในด๎านการอนุรักษ์ สํงเสริม เผยแพรํ และวิจัย
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจําเป็นต๎องมีสํานักงานท่ีสามารถขับเคลื่อนงานด๎านตํางๆให๎มีประสิทธิภาพ จําเป็นต๎องมีการจัด

ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ  เพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกับแผนการดําเนินงานของสถาบันฯ และในการทํางาน
ด๎านตํางๆของสถาบันฯ จําเป็นต๎องมีการจัดอบรม สัมมนา และคําใช๎จํายตํางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อาจารย์ และ

เจ๎าหน๎าท่ีในด๎านการทํางาน ให๎มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการดําเนินงานดังกลําว  สถาบันอยุธยาศึกษา 

จําเป็นต๎องมีการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  วัสดุงานบ๎านงานครัวเพื่อใช๎ในการดําเนินงานในแตํละฝุายของสถาบันอยุธยา
ศึกษา รวมท้ังต๎องมีคําซํอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีชํารุด เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งท่ีทําให๎การ

ดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนางานให๎ดียิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให๎มีคําใช๎จํายท่ีใช๎ในการจัดอบรม/สัมมนา/ประสานงานราชการตํางๆ 
2. เพื่อให๎มีวัสดุ อุปกรณ์ ใช๎ในการดําเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดความคลํองตัว  

3. เพื่อซํอมแซม รักษาสภาพของครุภัณฑ์ท่ีชํารุดให๎อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎  

4. เพื่อให๎การการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 คําเบ้ียเลี้ยง/คําลงทะเบียน อบรม สัมมนา 8/10 ครั้ง/คน 

1.2 คําเบ้ียประชุมผ๎ูทรงคุณวุฒิประจําสถาบันอยุธยาศึกษา 4 ครั้ง 

1.3 คํายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิงในการอบรม/สัมมนา/ประสานงาน
ราชการ 

20 ครั้ง 

1.4 คําวัสดุ-วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในสํานักงาน 12 ครั้ง 

1.5 คําวัสดุงานบ๎านงานครัว 8 ครั้ง 

1.6 คําซํอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจําสํานักงาน 2 ครั้ง 

1.7 คําโทรศัพท์ 12 เดือน 2 หมายเลข 24 ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. อาจารย์ บุคลากร และเจ๎าหน๎าท่ีในสํานักงานได๎รับการพัฒนาด๎านศักยภาพ และสามารถนําความรู๎ท่ี
ได๎รับไปใช๎ในการดําเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.2. มีวัสดุสํานักงานท่ีใช๎ดําเนินงานเพียงพอกับภาระงานท่ีต๎องปฏิบัติตลอดท้ังปี 

2.3. มีวัสดุสํานักงานท่ีได๎คุณภาพ เพื่อให๎การดําเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น 
2.4. มีวัสดุงานบ๎านงานครัวใช๎ในการทําความสะอาดสํานักงาน และศูนย์ทํองเท่ียว 

2.5. ทําให๎การติดตํอประสานงานระหวํางหนํวยงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 1 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ขออนุญาตจัดกิจกรรม/โครงการ             

2 ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ             

3 รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ             

4 สํงเบิกจํายงบประมาณกิจกรรม/โครงการ             

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 

หนํวย

นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 กิจกรรมท่ี 1 งานพัฒนา
บุคคลากร 

      

1.1 คําเบ้ียเลี้ยง/คําลงทะเบียน อบรม

สัมมนา 
8 ครั้ง 2 2 2 2 

1.2 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน

อยุธยาศึกษา 
4 ครั้ง 1 1 1 1 

1.3 คํายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิงใน
การอบรม/สัมมนา/ประสานงาน

ราชการ 

20 ครั้ง 5 5 5 5 

 กิจกรรมท่ี 2 การบริหารการ
จัดการส านักงานสถาบันอยุธยา

ศึกษา 

      

2.1 คําวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช๎ในสํานักงาน 12 ครั้ง 3 3 3 3 

2.2 คําวัสดุงานบ๎านงานครัว 8 ครั้ง 2 2 2 2 

2.3 ซํอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจํา

สํานักงาน 
2 ครั้ง  1  1 

2.4 คําโทรศัพท์ 12 เดือน 2 หมายเลข 24 รายการ 6 6 6 6 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 กิจกรรมท่ี 1 งานพัฒนาบุคลากร 34,500     

1.1 คําเบ้ียเลี้ยง/คําลงทะเบียน อบรม สัมมนา 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 

1.2 เบ้ียประชุมผ๎ูทรงคุณวุฒิประจําสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 

1.3 คํายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิงในการ
อบรม/สัมมนา/ประสานงานราชการ 

18,500 4,625 4,625 4,625 4,625 

 กิจกรรมท่ี 2 การบริหารการจัดการ

ส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 
110,500     

2.1 คําวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช๎ในสํานักงาน 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 

2.2 คําวัสดุงานบ๎านงานครัว 33,000 8,250 8,250 8,250 8,250 

2.3 ซํอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจําสํานักงาน 9,500  4,750  4,750 

2.4 คําโทรศัพท์ 12 เดือน 2 หมายเลข 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500 

 รวมท้ังส้ิน 145,000 33,875 38,625 33,875 38,625 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ

รายการ 
อัตราตํอหนํวย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนาบุคลากร 
 

      34,500  

1.1 ค่าตอบแทน         

 - คําเบี้ยเลี้ยง/คําลงทะเบียน อบรม
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ 

8 คร้ัง     10,000  

 - เบี้ยประชุมผ๎ูทรงคุณวุฒิประจํา
สถาบันอยุธยาศึกษา 

4 คร้ัง      
6,000 

 

1.2 ค่าวัสด ุ         

 - คํายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง
ในการอบรม/สัมมนา/ประสานงาน
ราชการ 

20 คร้ัง     18,500  

2 กิจกรรมที่ 2 การบริหารการ
จัดการส านักงานสถาบันอยุธยา
ศึกษา 

      110,500  

2.1 ค่าวัสด ุ         

 - คําวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช๎ในสํานักงาน  
12 

 
คร้ังๆละ 

1
1-30 

 
รายการๆละ 

 
4,166 

 
บาท 

 
50,000 

 

 - คําวัสดุงานบ๎านงานครัว  
8 

 
คร้ังๆละ 

1
1-20 

 
รายการๆละ 

 
4,125 

 
บาท 

 
33,000 

 

2.2 ค่าใช้สอย         

 - ซํอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจํา
สํานักงาน 

 
2 

 
คร้ังๆละ 

 
1-3 

 
รายการๆละ 

 
4,750 

 
บาท 

 
9,500 

 

 - คําโทรศัพท์ 12 เดือน 2 รายการ  
24 

 
คร้ังๆละ 

1
1-80 

 
รายการๆละ 

 
750 

 
บาท 

 
18,000 

 

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน       145,000  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. อาจารย์ และเจ๎าหน๎าท่ี มีความรู๎เพิ่มขึ้นจากการจัดอบรม/สัมมนา มาใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มีศักยภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

2. สถาบันอยุธยาศึกษา มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพสามารถทําให๎การดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา          

เกิดความคลํองตัวและมีประสิทธิภาพ 
3. สถาบันอยุธยาศึกษา มีวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดียิ่งขึ้น 

4. การติดตํอประสานงานระหวํางหนํวยงานเกิดความคลํองตัวเพิ่มยิ่งขึ้น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

1.1. จํานวนบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาเข๎ารํวมประชุม/อบรม/สัมมนา ตามเปูาหมายท่ีตั้งไว๎ 
1.2. มีวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช๎ ตลอดจนการติดตํอส่ือสารระหวํางหนํวยงานตํางๆ อยํางมี

ประสิทธิภาพ ทําให๎การดําเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีตั้งไว๎ 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1 แบบประเมินผลกํอนการประชุม/อบรม/สัมมนา 

3.2 แบบประเมินผลหลังการประชุม/อบรม/สัมมนา 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1. โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
         ยุทธศาสตร์ท่ี การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1 นโยบายท่ี  3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  นโยบายยํอยท่ี 3.4 : นโยบายศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
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2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ   

  พ.ศ. 2553-2555 

  2.2.1 นโยบายท่ี  5 :  สํงเสริม สนับสนุน และสร๎างสรรค์การมีสํวนรํวมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดก 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎และจัดความรู๎ท๎องถิ่น มรดกโลก  
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

2.3.1 มาตรฐานท่ี  4 : มาตรฐานด๎านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ตัวบํงชี้ท่ี 4.3 : ระดับความสําเร็จในการสํงเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม
สร๎างสรรค์บนพื้นฐานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

2.4. ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 2.4.1 องค์ประกอบท่ี 6: การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบํงชี้ท่ี 6.1: ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

              3. ความพร๎อมของโครงการ  

       ดําเนินการได๎ทันที 
 

1123352002 โครงการปรับปรุงเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได๎รับความรู๎ความเข๎าใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นและอนุรักษ์  
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนบทความที่ได๎รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
2. โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
3. โครงการแล๎วเสร็จตามเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบํารุงการศึกษา 

วงเงินงบประมาณ: 15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน) 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา               :(ฝุายสํงเสริมพัฒนาวิชาการ)  

  

หลักการและเหตุผล 

พันธกิจประการหนึ่งของสถาบันอยุธยาศึกษาในฐานะท่ีเป็นหนํวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาคือการศึกษา ค๎นคว๎า วิจัย รวบรวมและเผยแพรํข๎อมูลเก่ียวกับอยุธยาศึกษา  และเพื่อให๎บรรลุตาม

พันธกิจข๎างต๎น  สถาบันฯ จึงได๎ค๎นคว๎าและรวบรวมข๎อมูลด๎านประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท๎องถิ่น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเผยแพรํในเว็บไซต์ของสถาบันฯ โดยในระยะแรกข๎อมูลท่ีนําขึ้นเผยแพรํยังอยูํใน 
ภาคภาษาไทยเทํานั้น และเพื่อให๎การเผยแพรํข๎อมูลเป็นไปอยํางกว๎างขวางครอบคลุมผ๎ูสนใจท่ีเป็นชาวตํางประเทศ  

ทางสถาบันอยุธยาศึกษาจึงได๎จัดทําโครงการแปลข๎อมูลภาคภาษาอังกฤษคูํขนานกับข๎อมูลภาคภาษาไทย โดยเริ่ ม
ดําเนินการมาตั้งแตํปีงบประมาณ 2552  จากข๎อมูลในเว็บไซต์พบวํามีผ๎ูเข๎าชมแล๎วกวํา 40 ประเทศท่ัวโลก เมื่อได๎รับ

ความสนใจมากเชํนนี้  ทางสถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นสมควรดําเนินโครงการปรับปรุงเผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ตํอไป   

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให๎มีข๎อมูลเก่ียวกับอยุธยาศึกษาภาคภาษาอังกฤษเพื่อให๎บริการกับชาวตํางประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให๎มีมาตรฐานสํูสากล  

เป้าหมาย   
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 จ๎างเหมาแปลบทความเ ก่ียวกับอยุธยาศึกษาในด๎านประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ 

12 เรื่อง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. ผ๎ูเข๎าชมเว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับอยุธยา  
2.2. ผ๎ูเข๎าชมเว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษามีความพึงพอใจในการเข๎าชมเว็บไซต์ 

2.3. ผ๎ูเข๎าชมเว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษาสามารถนําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎  

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา:    1 ตุลาคม  2553 วันส้ินสุด:  30 กันยายน  2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 รวบรวมข๎อมูล             

2 ดําเนินการแปลข๎อมูลเป็นภาษาอังกฤษ             

3 นําข๎อมูลขึ้นเว็บไซต์             

4 ประเมินผลโครงการ             

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ปรับปรุงเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ 
      

    - แปลบทความเก่ียวกับอยุธยาศึกษา  
ในด๎านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็น
ภาษาอังกฤษ 

เรื่อง 12   12  

        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ปรับปรุงเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ 

     

    - แปลบทความเก่ียวกับอยุธยาศึกษาใน
ด๎านประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ 

15,000   15,000  

 รวมท้ังส้ิน 15,000   15,000  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ปรับปรุง

เผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ 

        

1.1 คําใช๎สอย         

    - จ๎างเหมาแปลบทความ
เก่ียวกับอยุธยาศึกษาในด๎าน

ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1 รายการๆละ 12 เรื่องๆละ 1,250 บาท 15,000  

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน       15,000  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษามีข๎อมูลเก่ียวกับอยุธยาศึกษาภาคภาษาอังกฤษเพื่อให๎ชาวตํางประเทศเข๎า

มาสืบค๎นข๎อมูล 
2. เว็บไซต์ของสถาบันอยุธยาศึกษามีมาตรฐานสํูสากล 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1. ชาวตํางประเทศท่ีเข๎าชมเว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจเก่ียวกับอยุธยาไมํ

น๎อยกวําร๎อยละ 85  
1.2. ชาวตํางประเทศท่ีเข๎าชมเว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษามีความพึงพอใจในการเข๎าชมเว็บไซต์ไมํ

น๎อยกวําร๎อยละ 80 
1.3. ชาวตํางประเทศท่ีเข๎าชมเว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษาสามารถนําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 75  
2. เกณฑ์การประเมินผลท่ีถือวําดี 

2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจข๎อมูลดูจากยอดผ๎ูเข๎าชมในเว็บไซต์ของสถาบันอยุธยาศึกษาตลอดปีงบประมาณโดย

เริ่มตั้งแตํ 1ตุลาคม 2553  - 30 กันยายน 2554 

 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554 

2.1.1 นโยบายท่ี 3: สังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายยํอยท่ี 3.4: นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ     
                         พ.ศ. 2553 – 2555 

2.2.1 นโยบายท่ี 5: สํงเสริม สนับสนุน และสร๎างสรรค์การมีสํวนรํวมในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5: เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎และการจัดการความรู๎ท๎องถิ่น มรดกโลก 

  กลยุทธ์ท่ี 1: สร๎างองค์ความรู๎ของวิถีชีวิตในท๎องถิ่นมรดกโลก 
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

2.3.1 มาตรฐานท่ี 4: มาตรฐานด๎านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบํงชี้ท่ี 4.3: ระดับความสําเร็จในการสํงเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม  
สร๎างสรรค์บนพื้นฐานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2554 

 2.4.1   มิติท่ี 1 : มิติด๎านประสิทธิผล 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.3 : ระดับความสําเร็จของแผนการอนุรักษ์ พัฒนาและสร๎างเสริมเอกลักษณ์ 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 2.5.1 องค์ประกอบท่ี 6: การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบํงชี้ท่ี 6.1: ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ความพร๎อมของโครงการ  

       ดําเนินการได๎ทันที 
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1123352003 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสรมิสร้างและสืบสานแนวพระราชด าร ิ
   เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได๎รับความรู๎ความเข๎าใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นและ
อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
2. จํานวนผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
4. งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบํารุงการศึกษา 

วงเงินงบประมาณ: 40,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา (ฝุายบริการวิชาการ)  

  

หลักการและเหตุผล 
สถาบันอยุธยาศึกษาได๎พิจารณาเห็นวํา "เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว

ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกํพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวํา 25 ปี ตั้งแตํกํอน

วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได๎ทรงเน๎นย้ําแนวทางการแก๎ไขเพื่อให๎รอดพ๎น และสามารถดํารงอยูํได๎
อยํางมั่นคงและยั่งยืนภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ดังนั้นทางสถาบันฯจึงเห็นสมควรจัดให๎มี

โครงการอบรมให๎ความรู๎เพื่อเสริมสร๎างและสืบสานแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให๎นักเรียน นักศึกษาและ
ผ๎ูสนใจท่ัวไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได๎มีความรู๎และตระหนักถึงความเป็นอยูํอยํางพอมีพอกินและนําไปประยุกต์

ในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให๎นักเรียน  นักศึกษา และผ๎ูสนใจท่ัวไปมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษา และผ๎ูสนใจท่ัวไปสามารถนําแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการ
ดําเนินชีวิต   

เป้าหมาย   

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เพื่อเสริมสร๎างและสืบสานแนวพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

1 ครั้ง 

1.2 จํานวนนักเรียน นักศึกษา และผ๎ูสนใจท่ัวไป 40 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. ผ๎ูเข๎ารํวมอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2. ผ๎ูเข๎ารํวมอบรมมีความพึงพอใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3. ผ๎ูเข๎ารํวมอบรมสามารถนําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวัน 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 1 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 พฤษภาคม 2554 วันส้ินสุด: 30 กรกฎาคม 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.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 ดําเนินโครงการ             

3 ติดตามประเมินผล             
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แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หนํวยนับ 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 

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

1 จัดอบรมให๎ความรู๎เพื่อเสริมสร๎างและ

สืบสานแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1 ครั้ง    1 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 

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

1 จัดอบรมให๎ความรู๎เพื่อเสริมสร๎างและสืบสาน

แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
40,000    40,000 

 รวมท้ังส้ิน 40,000    40,000 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดอบรมให๎
ความรู๎เพื่อเสริมสร๎างและสืบสาน

แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

      40,000  

1.1 ค่าตอบแทน         

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

1.2 ค่าใช้สอย         

 -คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  40 คนละ 2 มื้อละ 25 บาท 2,000  

 -คําปูายประชาสัมพันธ์โครงการ   4 ผืนๆละ 800 บาท 3,200  

 -คําจ๎างบันทึกเทป วิดีโอ 1 รายการ     2,500  

 -คําบํารุงสถานท่ี       4,000  

1.3 ค่าวัสดุ         

 -คําน้ํามัน/คําบํารุงรถ       3,500  

 -คําจัดทํารูปเลํม   40 ชุดละ 200 บาท 8,000  

 -คําวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์       9,600  

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน       40,000  

หมายเหต ุ ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียน  นักศึกษา และผ๎ูสนใจท่ัวไปมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น 
2. นักเรียน  นักศึกษา และผ๎ูสนใจท่ัวไปสามารถนําแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1. ความรู๎ความเข๎าใจของผ๎ูเข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
1.2. ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

1.3. การนําความรู๎ไปใช๎ของผ๎ูเข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 75 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม 

3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1. โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
         ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554 

2.1.1 นโยบายท่ี 3: สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายยํอยท่ี 3.4: นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ     

                         พ.ศ. 2553 – 2555 
2.2.1 นโยบายท่ี 8: รํวมมือในการพัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย สํงเสริมและสืบสานโครงการ

อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6: พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อ

มุํงสํูความเป็นสากล 

  กลยุทธ์ท่ี 3: สํงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

2.3.1 มาตรฐานท่ี 4: มาตรฐานด๎านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบํงชี้ท่ี 4.2: ระดับความสําเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการอนุรักษ์พัฒนาศิลปะและ 

วัฒนธรรม 

ตัวบํงชี้ท่ี 4.3: ระดับความสําเร็จในการสํงเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม  
สร๎างสรรค์บนพื้นฐานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

 
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  

 พ.ศ. 2554 
 2.4.1   มิติท่ี 1 : มิติด๎านประสิทธิผล 

  ตัวชี้วัดท่ี 3.3 : ระดับความสําเร็จของแผนการอนุรักษ์ พัฒนาและสร๎างเสริมเอกลักษณ์ 

ศิลปะและวัฒนธรรม 
2.5. ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

 2.5.1 องค์ประกอบท่ี 6: การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบํงชี้ท่ี 6.1: ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3. ความพร๎อมของโครงการ  

       ดําเนินการได๎ทันที 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6: การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

แผนงาน: วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ 

ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

 2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 1060000 สถาบันวจิัยและพฒันา 

1126462001 งานบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและลดความเหลี่ยมล้ําทางสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: พัฒนาการบริการด๎านสุขภาพและการบริการวิชาการด๎านอื่นๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให๎ 
ครอบคลุมทุกกลุํมประชากรและภาคสํวนตํางๆ 

ผลผลิต:       ผลงานการให๎บริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม 
2. จํานวนผ๎ูเข๎ารับการบริการ 

3. ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผ๎ูที่ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
6. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลา 
7. จํานวนครูผ๎ูไมํมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ได๎รับการพัฒนา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 200,000.-  บาท  

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนา ผ๎ูรับผิดชอบ :ผศ.จินตนา  เวชมี 

  

หลักการและเหตุผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นสํวนราชการท่ีจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบํงสํวน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ในการสนับสนุน สํงเสริม

การวิจัยของคณาจารย์ และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจัย ให๎ได๎องค์ความรู๎ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยในทุกด๎าน รวมถึงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ให๎บริการวิชาการ หลักสูตรระยะส้ัน และระยะยาว แกํ
ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุมชน และจัดการศึกษาในหลักสูตรท่ีเป็นสห

วิทยากรท้ังในระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา แกํครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น และผ๎ูสนใจ 

ในการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนานั้น มีความจําเป็นเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องใช๎งบประมาณไปใน

การดําเนินการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซํอมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน ติดตํอประสานงานท้ังทางโทรศัพท์และทาง
ไปรษณีย์  ในการจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริม สนับสนุน พัฒนานักวิจัย  รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ในด๎านตําง ๆ เพื่อตอบสนองเปูาประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจท่ีได๎รับมอบหมาย 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎ได๎วัสดุสํานักงานในการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. เพื่อใช๎ในการซํอมครุภัณฑ์สํานักงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. เพื่อใช๎จํายเป็นคําสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. เพื่อใช๎ในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. เพื่อเพิ่มพูนความรู๎  พัฒนาทักษะและประสบการณ์ด๎านการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา  

6. เพื่อสร๎างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให๎กับบุคลากรและนักศึกาในการทําวิจัย 
7. เพื่อเสริมสร๎าง สนับสนุนกระบวนการมีสํวนรํวมด๎านการวิจัยของนักศึกษา บุคลากรและประชาชน 

8. เพื่อเสริมสร๎างและพัฒนาเครือขํายการวิจัยและการบริการวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติใน

การนําผลงานทางวิชาการไปใช๎ประโยชน์ 
9. เพื่อเตรียมความพร๎อมในการดําเนินการทําวิจัย 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 จัดให๎ได๎วัสดุสํานักงานตามวัตถุประสงค์จํานวน 40 รายการ 40 รายการ 

1.2 จํายเป็นคําสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 12 เดือน 

1.3 ใช๎ในการสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การไปนําเสนอผลงาน ประชุมตาม
หนังสือเชิญจากหนํวยงานตํางๆ ไมํน๎อยกวํา 

10 คน 
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ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.4 จํายเป็นคําตอบแทนทําการนอกเวลาราชการบุคลากร 10 คน 

1.5 จํายเป็นคําเบ้ียประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 12 ครั้ง 

1.6 ประชุมบุคลากร เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ , แผนปฏิบัติราชการ 
ฯลฯ 

20 ครั้ง 

1.7 พัฒนาระบบการจัดเก็บข๎อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ระบบ 

1.8 จํานวนบุคลากรเข๎ารํวมประชุม/อบรม/สัมมนา/เผยแพรํงานวิจัย 1 ครั้ง 

1.9 จัดประชุมอบรมสัมมนาเผยแพรํผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 7 ครั้ง 

1.10 จํานวนบุคลากรเข๎ารํวมประชุม/อบรม/สัมมนา/เผยแพรํงานวิจัย 1 ครั้ง 

1.11 จัดประชุมอบรมสัมมนาเผยแพรํผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 7 ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาได๎พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและได๎รับประสบการณ์เพิ่ม
เดิมจากการเข๎ารํวมประชุมวิชาการ  เข๎ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

2.2. การบริหารจัดการภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นระบบ  
2.3. บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

2.4. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติหรือนานาชาติ หรืองานวิจัย หรืองาน
สร๎างสรรค์ ท่ีนํามาใช๎อันกํอให๎เกิดประโยชน์อยํางชัดเจน โดยเป็นงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ท่ีเป็นผลสืบเนื่องจาก

โครงการวิจัย  จํานวน 10 โครงการ 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง และเบิกจํายได๎ทันตามกําหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

3.2. โครงการวิจัยท่ีแล๎วเสร็จตามระยะเวลา จํานวน 10 โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2552 ลาคม 2553  วันส้ินสุด:  30 กันยายน 2554   

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดหาวัสดุสํานักงานตามความจําเป็นและขออนุญาต

ซํอมครุภัณฑ์ท่ีชํารุด 

            

2 จํายเป็นคําสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา             

3 ใช๎ในการสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพใน

การปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การไปนําเสนอ

ผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญจากหนํวยงานตํางๆ  

            

4 จํายเป็นคําตอบแทนทําการนอกเวลาราชการบุคลากร             

5 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา             

6 ประชุมบุคลากร เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ , แผนปฏิบัติ

ราชการ ฯลฯ 

            

7 พัฒนาระบบการจัดเก็บข๎อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา             

8 บุคลากรเข๎ารํวมประชุม/อบรม/สัมมนา/เผยแพรํงานวิจัย             

9 จัดประชุมอบรมสัมมนาเผยแพรํผลงานวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย 

            

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดหาวัสดุสํานักงานตามความจําเป็น
และขออนุญาตซํอมครุภัณฑ์ท่ีชํารุด 

40 ราย 
การ 

10 10 10 10 

2 จํายเป็นคําสาธารณูปโภคของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

12 เดือน 3 3 3 3 

3 ใช๎ในการสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรม 
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

การประชุมวิชาการ การไปนําเสนอ
ผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญจาก

หนํวยงานตํางๆ ไมํน๎อยกวํา 

10 คน 2 3 2 3 
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ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หนํวย
นับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

4 จํายเป็นคําตอบแทนทําการนอกเวลา
ราชการบุคลากร 

9 คน 2 2 2 3 

5 ประชุมคณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

12 ครั้ง 3 3 3 3 

6 ประชุมบุคลากร เพื่อจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์ , แผนปฏิบัติราชการ  

20 ครั้ง 5 5 5 5 

7 พัฒนาระบบการจัดเก็บข๎อมูลของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1 ระบบ   1  

8 บุคลากรเข๎ารํวมประชุม/อบรม/

สัมมนา/เผยแพรํงานวิจัย 

1 ครั้ง    1 

9 จัดประชุมอบรมสัมมนาเผยแพรํ

ผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 

7 ครั้ง 2 2 2 1 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานตามความจําเป็น 
และขออนุญาตซํอมครุภัณฑ์ท่ีชํารุด 

38,250 10,000 10,000 10,000 8,250 

2 จํายเป็นคําสาธารณูปโภคของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

14,000 3,500 3,500 3,500 3,500 

3 ใช๎ในการสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรม

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การ
ประชุมวิชาการ การไปนําเสนอผลงาน 

ประชุมตามหนังสือเชิญจากหนํวยงาน

ตํางๆ  

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

4 จํายเป็นคําตอบแทนทําการนอกเวลา

ราชการบุคลากร 

13,000 3,250 3,250 3,250 3,250 

5 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

18,000 22,000 22,000 22,000 22,000 

6 ประชุมบุคลากร เพื่อจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์ , แผนปฏิบัติราชการ  

6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 

7 พัฒนาระบบการจัดเก็บข๎อมูลของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5,000   5,000  

8 บุคลากรเข๎ารํวมประชุม/อบรม/สัมมนา/
เผยแพรํงานวิจัย 

26,000    26,000 

9 จัดประชุมอบรมสัมมนาเผยแพรํ

ผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 

9,750 2,000 3,000 3,000 1,750 

 รวม 200,000 42,875 42,875 47,875 42,875 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 จัดซื้อวัสดุส านักงานตามความ
จ าเป็นและขออนุญาตซ่อม

ครุภัณฑ์ที่ช ารุด 

      38,250  

 1) คําใช๎สอย         

 - คําซํอมคอมพิวเตอร ์ปริ้นเตอร์ 
เครื่องถํายเอกสาร และ
เครื่องปรับอากาศ 

      10,000  

 2) คําวัสดุ เพื่อใช๎ในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

      28,250  

2 ค่าสาธารณูปโภคของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

      14,000  

 1) คําโทรศัพท์       12,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

 2) คําแสตมป์       2,000  

 3) คําจัดสํงเอกสารทางไปรษณีย์       2,000  

3 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและเข้าร่วมประชุม
ตามหนังสือเชิญจากหน่วยงาน
ต่างๆ 

      70,000  

 1) คําใช๎สอย         

 - คําลงทะเบียนเข๎ารับการอบรม       15,000  

 - คําเบี้ยเลีย้ง ที่พัก พาหนะ  
คําเสื่อมรถ คําทางดํวน 

      50,000  

 2) วัสดุน้ํามัน       5,000  

4 จ่ายเป็นค่าตอบแทนท าการนอก
เวลาราชการบุคลากร 

      13,000  

 1) คําใช๎สอย         

 -คําตอบแทน       13,000  

5 ประชุมคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

      18,000  

 1) คําเบี้ยประชุมกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

      15,000  

 2) คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม         3,000  

6 ประชุมบุคลากร เพื่อจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ , แผนปฏิบัติราชการ  

         6,000  

  1) คําใช๎สอยทําเลํมเอกสาร             3,000  

 2) คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม               3,000  

7 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

            5,000  

 1) คําใช๎สอย         

 -คําจัดทําเอกสาร             3,000  

 -คําพัฒนาระบบ             2,000  

8 ประชุมน าเสนอผลงานวิจัยทุน
วิจัย วช. ปี 53 

      1,250  

 1) คําใช๎สอย         

     - คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 750  

 2) คําวัสดุ         

     - คําถํายเอกสาร       500  

9 ประชุมน าเสนอความก้าวหน้า
ผลงานวิจัย วช. ปี 54 คร้ังที่ 1 

      1,250  

 1) คําใช๎สอย         

     - คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 750  

 2) คําวัสดุ         

     - คําถํายเอกสาร       500  

10 ประชุมน าเสนอความก้าวหน้า
ผลงานวิจัยกองทุนมหาวิทยาลยั 
ปี 54 คร้ังที่ 1 

      1,250  

 1) คําใช๎สอย         

     - คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 750  

 2) คําวัสดุ         

     - คําถํายเอกสาร       500  

11 ประชุมน าเสนอความก้าวหน้า
ผลงานวิจัย วช. ปี 54 คร้ังที่ 2 

      1,250  

 1) คําใช๎สอย         

     - คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 750  

 2) คําวัสดุ         

     - คําถํายเอกสาร       500  

12 ประชุมน าเสนอความก้าวหน้า
ผลงานวิจัยกองทุนมหาวิทยาลยั 
ปี 54 คร้ังที่ 2 

      1,250  

 1) คําใช๎สอย         
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

     - คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 750  

 2) คําวัสดุ         

     - คําถํายเอกสาร       500  

13 ประชุมก าหนดโจทย์วิจัยเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
กองทุนวิจัย 

      1,750  

 1) คําใช๎สอย         

     - คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 750  

 2) คําวัสดุ         

     - คําถํายเอกสาร       1,000  

14 ประชุมก าหนดโจทย์วิจัยเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก 
วช. 

      1,750  

 1) คําใช๎สอย         

     - คําอาหารวํางและเคร่ืองดื่ม 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 750  

 2) คําวัสดุ         

     - คําถํายเอกสาร       1,000  

15 Thailand Research Expo 
2011 

      26,000  

 1) คําใช๎สอย         

   - คําเบี้ยเลี้ยง       10,000  

   - คําทางดํวน       1,000  

   - คําซํอมบํารุงรถ       3,000  

 2) คําวัสดุ         

   - คําถํายเอกสาร       2,000  

   - วัสดุ       5,000  

   - คําน้ํามัน       5,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       200,000  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผ๎ูได๎รับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาได๎รับความสะดวกจากการบริการ 

2. มีผ๎ูได๎รับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ ท่ีเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 216 คน  นักศึกษา 
2,000 คน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.2. ร๎อยละของกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการได๎ตามกําหนดระยะเวลา 
1.3. จํานวนบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีได๎รับการพัฒนา 

1.4. จํานวนครั้งของการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยด๎านการวิจัย 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎ดูจากบัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยดูจากรายงานผลการเข๎ารํวมประชุม อบรมสัมมนาของบุคลากรสถาบันวิจัย

และพัฒนา 
3.3. การสํารวจข๎อมูล โดยดูจากแบบขออนุญาตไปราชการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: สังคมคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน (พ.ศ. 2552-2554) :  
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   2.1.1 นโยบายท่ี 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

  นโยบายยํอยท่ี 3.1 : นโยบายการศึกษา  

   2.1.2 นโยบายท่ี 6 : นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
  นโยบายยํอยท่ี 6.1 : สํงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ การวิจัย 

                 และการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท้ังงานวิจัยขั้นพื้นฐานและงานวิจัย 
                 ประยุกต์ 

2.2. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2553-2555 
2.2.1 นโยบายท่ี  2 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย เพื่อสร๎างสรรค์นวัตกรรมและองค์

ความรู๎ท่ีตอบสนองความต๎องการของสังคมนําไปสํูการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การวิจัยบนพื้นฐานความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น ด๎วยภูมิปัญญา

ท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
 กลยุทธ์ท่ี 1 วิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ การวิจัยสถาบัน และการวิจัยในชั้นเรียน 

 กลยุทธ์ท่ี 4 สํงเสริมและพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยให๎สามารถสร๎างสรรค์ผลงานวิจัย

และงานสร๎างสรรค์ 
 กลยุทธ์ท่ี 5 สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรเผยแพรํผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาติ 
2.2.2 นโยบายท่ี 3 สนับสนุนรํวมมือและขยายการให๎บริการวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความ

เข๎มแข็งและเป็นท่ีพึ่งของท๎องถิ่นและสังคม 

    ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พึ่งของท๎องถิ่น
และสังคม 

2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้  การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ) 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผ๎ูนําชุมชน สังคม ท๎องถิ่น และประชาชน 

2.3.1 มาตรฐานท่ี 2  ด๎านงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 
ตัวบํงชี้ท่ี 2.1 ร๎อยละของผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพรํใน refereed  journal ในระดับชาติ 

หรือนานาชาติตํออาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

ตัวบํงชี้ท่ี 2.2 ร๎อยละของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ท่ีนํามาใช๎อันกํอให๎เกิดประโยชน์ในด๎านการ
แก๎ไขปัญหาหรือพัฒนาทางวิชาการ โดยได๎รับรองการใช๎ประโยชน์จากหนํวยงานที่เก่ียวข๎องตํออาจารย์ประจําและ

นักวิจัยท้ังหมด 
ตัวบํงชี้ท่ี 2.4 ร๎อยละของการศึกษาวิจัยเพื่อสร๎างความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิ

ปัญญาท๎องถิ่นตํออาจารย์ประจําท้ังหมด 

2.3.2  มาตรฐานท่ี 3  ด๎านการบริการวิชาการ 
ตัวบํงชี้ท่ี 3.1  ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรม  ชุมชน  ท๎องถิ่น

และสังคม 
ตัวบํงชี้ท่ี 3.2  ระดับความสําเร็จของแผนการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม 

2.4. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อ่ืนๆ  (สกอ.) 

ตัวบํงชี้ท่ี 5.1: มีระบบกลไกลในการบริการทางวิชาการแกํสังคมตามเปูาหมายของสถาบัน 
ตัวบํงชี้ท่ี 5.2: ร๎อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีสํวนรํวมในการให๎บริการวิชาการแกํสังคม  เป็นที่

ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติตํออาจารย์ประจํา 

ตัวบํงชี้ท่ี 5.3: ร๎อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง ความ
ต๎องการพัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ตํออาจารย์ประจํา 

ตัวบํงชี้ท่ี 5.4 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการ 

3. ความพร๎อมของโครงการ  
       ดําเนินการได๎ทันที 

 

 


