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ค าน า 
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบ กศ.บป.)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา จัดท าขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยเป็นแผนท่ีระบุ
ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552– 2554  ประเด็น

ยุทธศาสตร์กระทรวง  เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน  ผลผลิต  

ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 2 ผลผลิต งบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมท้ังส้ิน 18,669,810 บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบ กศ.บป.) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์   ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง และผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน และการติดตามประเมินผล ต่อไป 

 
 

 

 
 

(นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

15 กันยายน 2553 
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบ กศ.บป.)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการ

ให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรวมท้ังส้ิน 18,669,810 บาท 
 

นโยบายตาม
แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 

 
นโยบายที่ 1 
เร่งด่วนที่จะเริ่ม

ด าเนินการในปีแรก 

 

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายที่ 6 
นโยบาย

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
การวิจัย และ

นวัตกรรม 

ประเด็น 
นโยบายย่อย 

 

ประเด็นนโยบายที่ 
1.3 การลดภาระค่า

ครองชีพของ

ประชาชน 

 

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา 

ประเด็นนโยบาย
ที่ 3.4 นโยบาย
ศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ประเด็น

นโยบายที่ 6.1 
ส่งเสริมและ

สนับสนุน
โครงการวิจัย
ตามแนว

พระราชด าริ 
การวิจัยและ
การพัฒนาทาง

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยีทั้ง
งานวิจัยขั้น
พ้ืนฐาน และ

งานวิจัย
ประยุกต์ 

       

ยุทธศาสตร์การ

จัดสรรงบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การสร้างความ
เชื่อม่ันของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 

6: การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี 
การวิจัย และ
นวัตกรรม 

แผนงาน 
สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 15 ปี 

 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

แผนงาน
ส่งเสริม

และพัฒนา
ศาสนา 
ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

แผนงานวิจัย
เพื่อพัฒนา

ประเทศ 

       

เป้าหมายการ

ให้บริการกระทรวง 
 

ประชาชนได้รับ

โอกาสทาง
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐานตามสิทธิที่
ก าหนดไว้ 

 

ประชาชนได้รับ
การศึกษาและ
การเรียนรู้

ตลอดชีวิตที่มี
มาตรฐาน

คุณภาพ 

คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน
การด ารงชีวิต ประกอบอาชีพและ

เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 

ประชาชน
ได้รับ

ความรู้
ความ

เข้าใจและ

เห็น
ความส าคั

ญของ
ศิลปวัฒนธ
รรมไทย 

มีผลงานวิจัย
และนวัตกรรม

ที่ได้รับการ
เผยแพร่

น าไปใช้
ประโยชน์
เพิ่มขึ้น 

เป้าหมายการ

ให้บริการหน่วยงาน 
 

นักเรียนในสังกัด

มหาวิทยาลัยได้รับ
โอกาสทาง

การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามสิทธิที่

ก าหนดไว้ 

 
เพื่อบริการ
วิชาการแก่
หน่วยงาน/

ประชาชนใน
ชุมชนและ

สังคมให้มี
ความรู้

ความสามารถ

ในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ

แข่งขันของ
ประเทศ 

เพื่อขยายการ
ผลิตก าลังคน

ด้าน
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
และสาขาที่ขาด
แคลนเพ่ือ

ตอบสนองต่อ
ความต้องการใน
การพัฒนา

ประเทศ 

เพื่อผลิต

ก าลังคนที่มี
คุณภาพตาม
ความต้องของ

ประเทศ 

ปลูกฝัง
ค่านิยมให้

นิสิต
นักศึกษา
และชุมชน

ในการ
พัฒนาภูมิ

ปัญญา
ท้องถิ่น 
และ

อนุรักษ์ 
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธ
รรมไทย 

เพื่อวิจัยและ
พัฒนารวมทั้ง

ถ่ายทอดองค์
ความรู้และ

สร้างนวัตกรรม
ที่น าไปสู่การ

พัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมของ
ท้องถิ่นและ

ประเทศ 

กลยุทธ์หน่วยงาน  

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนขั้น
พ้ืนฐานที่มุ่งเน้น
คุณภาพ มี

มาตรฐาน 

  

พัฒนาการ

บริการด้าน
สุขภาพและการ

บริการวิชาการ
ด้านอ่ืนๆ ในเชิง
รุกและครบ

วงจรให้
ครอบคลุมทุก
กลุ่มประชากร

และภาคส่วน
ต่างๆ 

พัฒนาและจัด

การศึกษาโดย
มุ่งเน้นสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ที่เป็นความ

ต้องการของ
ประเทศและให้
เกิดความเสมอ

ภาคในโอกาส
ทางการศึกษา 

พัฒนาและจัด
การศึกษาโดย

มุ่งเน้นสาขาที่
เป็นความ
ต้องการของ

ประเทศและให้
เกิดความเสมอ
ภาคในโอกาส

ทางการศึกษา 

มุ่งเน้นการ
ผลิต

บัณฑิตภูมิ
ปัญญา
ไทยสู่

สากล 

ส่งเสริมการ

วิจัยที่เป็น
ความต้องการ

ของประเทศใน
ลักษณะมุ่ง
เป้าหมายและ

งานวิจัยที่
มหาวิทยาลัยมี
ศักยภาพและ

น าไปใช้
ประโยชน์ 

ผลผลิต  

การสนับสนุนการจัด

การศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 

  

ผลงานการ

ให้บริการ
วิชาการ 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ผู้ส าเร็จ

การศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ 

ผลงาน
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธ
รรม 

ผลงานวิจัย

เพื่อสร้างองค์
ความรู้ 

งบประมาณ  -  - 449,680 18,220,130 - - 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณ
รายจา่ย(งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

 
 

ผลผลิต/
งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

โครงการการจัด
การศึกษา 15 ปี 
งบประมาณ - บาท 

1. จ านวนนักเรียนที่
ได้รับการสนับสนุน
ตามโครงการ 

1,412 
คน 

1. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง
สามารถลดค่าใช้จ่าย
ตามรายการที่ได้รับการ
สนับสนุน 

ร้อยละ 
100 

  

ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
งบประมาณ  
449,680 บาท 

1. จ านวนนักศึกษาคง
อยู่ 

1,017 
คน 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้
งานท าหรือศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจากจบ 

ร้อยละ 
60 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 
80 

2. จ านวนนักศึกษาที่
เข้าใหม่ 

535 คน 2. ความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 
80 

3. จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

135 คน 3. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

ร้อยละ 
80 

ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์
งบประมาณ  
18,220,130 บาท 

1. จ านวนนักศึกษาที่
เข้าใหม่ 

1,455 
คน 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้
งานท าหรือศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจบ 

ร้อยละ 
84 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 
87 

2. จ านวนนักศึกษาที่
คงอยู่ 

3,322 
คน 

2. ความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 
82 

3. จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

996 คน 3. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

ร้อยละ 
87 

ผลงานการให้บริการ
วิชาการงบประมาณ 

- บาท 

1. จ านวนครูผู้ไม่มีวุฒิ
ทางการศึกษาที่
เข้ารับการพัฒนา 

60 คน 1. ความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการพัฒนาและ
หน่วยงานผู้ที่ใช้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 
85 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
95 

2. จ านวนโครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม 

76 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้า
รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 
85 

2. งานบริการวิชาการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลา 

ร้อยละ 
85 

3. จ านวนผู้เข้ารับ
บริการ 

2,700 
คน 

ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณ - บาท 

1. จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

20 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

1. โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ร้อยละ 
85 

1. งานโครงการ/
กิจกรรมที่แล้วเสร็จ
ตามเวลา 

ร้อยละ 
85 

2.จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

3,000 

คน 

ผลงานวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
งบประมาณ - บาท 

1. จ านวนโครงการวิจัย 10
โครงการ 

1. จ านวน/จ านวนของ
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

ร้อยละ 8 1. จ านวนโครงการวิจัย
ที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 

ร้อยละ 
80 

2. จ านวนโครงการ 
วิจัยที่แล้วเสร็จ 

10
โครงการ 

2. จ านวนผลงานวิจัย
เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

10
ผลงาน 
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สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบ กศ.บป.)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 18,669,810  บาท 

สรุปงบประมาณรายจ่าย(งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน 

ยุทธศาสตร ์แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย รวมทั้งสิ้น(บาท) ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : การสร้างความเชื่อมัน่และการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ   

แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงด้านสังคม   

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 18,669,810 100.00 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 18,669,810 100.00 

แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   

ยุทธศาสตร์ที ่6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม   

แผนงาน : วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ   

รวมทั้งสิน้ 18,669,810 100.00 

สรุปงบประมาณรายจ่าย(งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อื่น 

รวมทั้งส้ิน ร้อยละ 
เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและ

วัสดุ 

สาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การสร้างความเช่ือมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ             

แผนงาน: เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม             

ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเ่สียค่าใช้จ่าย 15 ปี             

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   230,600  15,490,230 2,341,990 606,990    18,669,810 100.00 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   230,600  15,490,230 2,341,990 606,990    18,669,810 100.00 

ผลผลิตที่ 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     449,680                    449,680 2.48 

ผลผลิตที่ 3 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์   230,600  15,040,550 2,341,990 606,990    18,220,130 97.59 

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ             

แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม             

ผลผลิตที่ 5 : ผลงานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม             
ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม             

แผนงาน : วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ             

ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้             

รวมท้ังส้ิน   230,600  15,490,230 2,341,990 606,990    18,669,810 100.00 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จ าแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย 
งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

งบบุคลากร 230,600 1.23 

เงินเดือนและค่าจ้างประจ า - - 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ - - 

ค่าจ้างชั่วคราว 230,600 1.23 

งบด าเนนิงาน 17,832,220 9.55 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 15,490,230 82.96 

ค่าสาธารณูปโภค 2,341,990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         12.54 

งบลงทุน 606,990 3.25 

ค่าครุภัณฑ์ 606,990 3.25 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 

งบเงินอุดหนุน - - 

งบรายจ่ายอื่น - - 

รวม 18,669,810 100.00 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต  
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยวัสดุ 

ค่าสาธารณ-ู 
ปโภค 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น รวม ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 230,600 15,490,230 2,341,990 606,990    18,669,810  

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 230,600 15,490,230 2,341,990 606,990    18,669,810  

ผลผลิตที่ 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  449,680      449,680  

1.งานจัดการศึกษา  449,680      449,680  

   1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  449,680      449,680  

1133221001 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษคณะวิทยาศาสตร ์  449,680      449,680 2.40 

ผลผลิตที่ 3 : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 230,600 15,040,550 2,341,990 606,990    18,220,130  

1.งานจัดการศึกษา  841,850  179,990    1,021,840  

   1020000  คณะครุศาสตร์              13,650       13,650  

1133231001 งานจัดการศึกษาและปรบัปรุงการด าเนินงานและการ
พัฒนานักศึกษา กศ.บป. 

              13,650       13,650 0.07 

  1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์            183,730   99,990    283,720  

1133231002  งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์             183,730       183,730 0.98 

1133231003  งานจัดซื้อครภุัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    99,990    99,990 0.53 

  1040000  คณะวทิยาการจัดการ  644,470  80,000    724,470  

1133231004  โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ  
งบ กศ.บป. ประจ าปีงบประมาณ  2554 

 644,470  80,000    724,470 3.88 

2. งานสนบัสนุนการจัดการศึกษา 230,600 14,198,700 2,341,990 427,000    17,198,290  

    1010000 ส านักงานอธกิารบด ี 230,600 13,584,420 2,321,990 56,000    16,193,010  

    1010100 กองกลาง 230,600 12,530,290 2,306,990     15,067,880  

1133232005  งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป. 230,600 12,530,290 2,306,990     15,067,880 80.70 

   1010300  กองบรกิารการศึกษา  622,480      622,480  

1133232006  งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป.  100,000      100,000 0.53 

1133232007  งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.บป.  522,480      522,480 2.79 

   1010400  กองพัฒนานกัศึกษา  431,650 15,000 56,000    502,650  

1133232008  งานพัฒนากิจการนักศกึษา  85,000 15,000     100,000 0.53 

1133232009  งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  160,715      160,715 0.86 

1133232010  งานจัดซื้อและซอ่มแซมครุภัณฑ์ส านักงาน  30,000  56,000    86,000 0.45 

1133232011  งานบริการนกัศึกษาด้านการรักษาพยาบาล  62,000      62,000 0.33 

1133232012  งานให้ค าปรกึษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  93,935      93,935 0.50 

   1080000   ส านกัวทิยบรกิารและเทคโรโลยีสารสนเทศ  614,280 20,000 371,000    1,005,280  

1133232013  งานบริหารและพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ    320,000    320,000 1.71 

1133232014  งานบริหารและพัฒนางานวิทยบริการ  614,280 20,000 51,000    685,280 3.66 

รวม 230,600 15,490,230 2,341,990 606,990    18,669,810 100.00 

ร้อยละ 1.23 82.83 12.52 3.24    100.00  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิตที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. งานจัดการศึกษา 

1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1133221001 งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการ
แข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 
2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน  

วงเงินงบประมาณ: 449,680 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 

  

หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการจัดการศึกษา และผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  โดยได้เปิดสอนภาคพิเศษในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท้ังเสาร์-อาทิตย์และจันทร์-พุธ-ศุกร์ จ านวนนักศึกษา
ในปีท่ีผ่านมามีจ านวนท้ังส้ิน  259 คน    ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวการให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักศึกษาถือเป็นส่ิงส าคัญ และการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายข้างต้นนั้นคณะ
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรเพียงพอส าหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีวัสดุเพียงพอใช้ฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ 

และมีการด าเนินงานจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติอย่างครบถ้วนตามหลักสูตร 
2. เพื่อให้นักศึกษามีวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาภาคปฏิบัติได้ครบถ้วนตามหลักสูตร 

3. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1.1 จัดซ้ือวัสดุส าหรับฝึกปฏิบัติ 30 รายวิชา 

1.2 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 โครงการ 

1.3 จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน 5 รายการ 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. นักศึกษา ภาค กศ.บป.ได้ฝึกปฏิบัติครบถ้วนตามหลักสูตร 
2.2. นักศึกษามีประสบการณ์ ทักษะ ผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ และพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู้ตามหลักสูตร            

2.3. นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบตามหลักสูตร 
3. เป้าหมายเชิงเวลา 

3.1. นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติตลอดปีการศึกษา 
3.2. นักศึกษามีประสบการณ์ ทักษะ ผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ และพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา 

3.3. คณาจารย์จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้สะดวกและมีประสิทธิภาพตลอดปีการศึกษา 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

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

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 

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 จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัต ิ             

2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             

3 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมท้ังส้ิน 

หน่วยนับ 
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 จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัต ิ 30 รายวิชา  10 10 10 

2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 โครงการ   3  

3 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 5 รายการ    5 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
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 จัดซ้ือวัสดุฝึกปฏิบัติ 369,900  100,000 160,000 109,900 

2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 39,780   39,780  

3 จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน 40,000    40,000 

 รวม 449,680  100,000 199,780 149,900 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 วัสดุฝึก
ปฏิบัติ 

      369,900  

 งบด าเนินงาน         

1.1 ค่าวัสดุ           

 - วัสดุส าหรับการฝึกปฏิบัติ       369,900  

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

      39,780  

 งบด าเนินงาน         

2.1 ค่าวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       39,780  

3 กิจกรรมหลักท่ี 3 วัสดุการ

เรียนการสอน 

      40,000  

 งบด าเนินงาน         

3.1 ค่าวัสดุ 5 รายการ 1 ครั้ง ค  40,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       449,680  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ใน 
หลักสูตร 

2. นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่นมากขึ้น 
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การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1. จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
1.2. จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 

3.1. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 
3.2. การส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีเรียนวิชาภาคปฏิบัติ 

3.3. การส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

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

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายท่ี 3 สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2553–2555 ของมหาวิทยาลัย 
     2.2.1 นโยบายท่ี 1: ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 

มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาติ  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และพัฒนา 

ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้อง่ถิน และประเทศชาติ  

  กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
   กลยุทธ์ท่ี 6 ด้านการจัดส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ –จัดหาส่ือและเทคโนโลยี 

สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

      2.3.1 มาตรฐานท่ี 5 มรตรฐานด้านการบิรหารและการพัฒนาสถาบัน 
               ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ปี 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
 2.4.1 มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล   

  ตัวชี้วัดท่ี 4 ข้อ 4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
  4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 2.4.2 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพ 

  ตัวชี้วัดท่ี 6 ข้อ 6.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 
      ข้อ 6.2  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
องค์ประกอบท่ี 2  ผลผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิตที่ 3 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

1. งานจัดการศึกษา 

1020000 คณะครุศาสตร์ 

1133231001 งานการจัดการศึกษาและปรับปรุงการด าเนินงานและการพัฒนานักศึกษา กศ.บป.  
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการ
แข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 
2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 13,650 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์     : น.ส.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์,น.ส.อัยชลี  เลากลาง, ผศ.บุยไท เจริญผล ,
ดร. สุภัทรา คงเรือง ดร.นริสานันท์ เดชสุระ 

  

หลักการและเหตุผล 
คณะครุศาสตร์มีพันธกิจท่ีส าคัญ คือ การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

รวมท้ังการวิจัยและให้บริการทางการศึกษา ให้แก่บุคลากรประจ าการและบุคลากรในท้องถิ่น โดยมีเป้าประสงค์ส าคัญใน
การจัดการศึกษา เช่น 

1. พัฒนาการให้การศึกษา การผลิตและการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

รวมท้ังส่งเสริมวิทยฐานะและพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพให้
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติมากขึ้น 

2. เพิ่มปริมาณงานวิจัยและการบริการวิชาการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้มากขึ้น 
3. เพิ่มปริมาณนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้มากขึ้น 

4. เพิ่มปริมาณการจัดรูปแบบและกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาให้หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการมากขึ้น 

5. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดองค์กรให้ครอบคลุมพันธกิจและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

6. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานให้สูงขึ้น 
ซึ่งการด าเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ข้างต้น จ าเป็นต้องมีการปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษาของ

คณะครุศาสตร์ให้ทุกพันธกิจให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงขึ้น  โดยเฉพาะการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการ(กศ.บป.) 

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับปรับปรุงการด าเนินงานการจัดการศึกษาและการ

พัฒนานักศึกษา กศ.บป. ในทุกด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาและตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยการปรับปรุงและพัฒนางาน/กระบวนการ/กิจกรรมท้ังในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารท่ัวไปและด้าน

บุคลากรให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้คณะครุศาสตร์สามารถจัดการศึกษาและมีระบบการด าเนินงานการจัดการศึกษา และการพัฒนา

นักศึกษา กศ.บป. ท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2. เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย ์และผู้เก่ียวข้องได้มีส่วนร่วม ได้รับประโยชน์ และพึงพอใจในการด าเนินงานของ

คณะครุศาสตร์ 
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เป้าหมาย   

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1.1 จัดการศึกษาส าหรับนักศึกษา กศ.บป. 15 คน 

1.2 มีวัสดุการจัดการศึกษาและด าเนินงานบริหาร และ วัสดุการฝึก
ภาคปฏิบัติ 

10 รายการ 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. การจัดการศึกษา ระบบการด าเนินงานฯ และการพัฒนานักศึกษาฯ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2.2. นักศึกษา คณาจารย์ และผู้เก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจมากขึ้น 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 

3.1.จัดการศึกษาส าหรับนักศึกษา กศ.บป.ได้ต่อเนื่องตลอดปี 
3.2.การจัดซ้ือวัสดุส าหรับด าเนินงานฯของคณะครุศาสตร์แล้วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
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 จัดการศึกษาส าหรับนักศึกษา กศ.บป.             

2 ด าเนินการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น 

หน่วยนับ 

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 จัดการศึกษาส าหรับนักศึกษากศ.บป. 15 คน  15   

2 ด าเนินการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ 5 รายการ 2.5  2.5  

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(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 ค่าวัสดุการจัดการศึกษาและด าเนินงาน 

บริหารจ านวน 3ภาคๆ 
650  650   

2 ค่าใช้สอยวัสดุการฝึกภาคปฏิบัติ 
จ านวน 3 ภาค 

13,000 6,500  6,500  

 รวม 13,650 6,500 650 6,500  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดซื้อวัสดุด าเนินงานบริหาร         

1.1 ค่าวัสด ุ       650  

  -ค่าถ่ายเอกสาร/กระดาษ A4 
ปากกาไวท์บอร์ด หมึกพริ้นเตอร์ ฯลฯ 

        

1.2 จัดซื้อวัสดุฝึกภาคปฏิบัต ิ         

2.1 ค่าวัสด ุ         

  -กระดาษส ี2 หน้า ฟิวเจอร์บอร์ด 
ปากกาสีสะทอ้นแสง กระดาษกาวสี 

       13,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       13,650  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีวัสดุส าหรับด าเนินการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 
เพียงพอ 

2. มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษา กศ.บป. 
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การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 จ านวนระบบการด าเนินงานและนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา 
1.2 จ านวนและรายการกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนางานและการพัฒนานักศึกษา 

1.3 จ านวนนักศึกษา คณาจารย์ และผู้เก่ียวข้องท่ีมีส่วนร่วมและพึงพอใจการด าเนินงาน 
1.4 จ านวนและรายการกิจกรรมท่ีมีผลการประเมินในระดับดี 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจ านวนนักเรียนท่ีเข้าใหม่ คงอยู่ และส าเร็จการศึกษา 

3.2 การส ารวจข้อมูล   โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจ านวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน 
3.3 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน 

3.4 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของนักเรียน 
3.5 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552–2554 
 นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-

2555  
 นโยบายท่ี 1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สามารถท างานได้หลากหลาย 

 นโยบายท่ี 4. ร่วมมือและส่งเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องการของสังคม 

2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระดับความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่นและ

สังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระดับความส าเร็จของการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและประสิทธิผลของการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสมกับการเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพชั้นสูง 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระดับความส าเร็จของผู้บริหารในการบริหารและจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554   
มิติท่ี 1 ด้านประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2 ระดับความส าเร็จและประสิทธิผลของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา (สกอ.) 

องค์ประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

3. ความพร้อมของโครงการ  
       ด าเนินการได้ทันที 



 

 

7 

 

1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1133231002 งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการ
แข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 
2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 

7. ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน , งบลงทุน ,  

วงเงินงบประมาณ: 183,730 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

  

หลักการและเหตุผล 

งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นงานท่ีต้องสนับสนุนพันธกิจท่ีส าคัญ คือ ผลิตบัณฑิต 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการด้วยและท างบบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย

ท้ังหมด ดังกล่าว ข้างต้น จ าเป็นต้องมีการศึกษาท่ีเป็นระบบ  มีทรัพยากรเพียงพอ จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินงาน

โครงการกิจกรรม ท้ังด้านจัดเตรียมเอกสารแผนการสอน  เอกสารประกอบการเรียนการสอน และวิทยากรในการบรรยาย
พิเศษ  รวมท้ังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ ส าหรับท้ังศูนย์อยุธยา อ่างทอง และอ่ืน ๆ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจ าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุ  เชิญวิทยากร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การ
เรียนการสอน และตอบสนองพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์มีวัสดุใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้อาจารย์สามารถจัดหาวัสดุและจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้นักศึกษามีวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาภาคปฏิบัติได้ครบถ้วนตามหลักสูตร 
4. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา 

เป้าหมาย 

4. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนวัสดุท่ีใช้ในส านักงานและการเรียนการสอน 20 รายการ 

1.2 จ านวนรายวิชาท่ีเชิญวิทยากรและอาจารย์พิเศษมาบรรยายให้ความรู้แก่

นักศึกษา 

10 รายวิชา 

1.3 จ านวนสาขาวิชาท่ีมีวัสดุฝึกปฏิบัติ 3 สาขา 

1.4 จ านวนสาขาวิชาท่ีมีวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 สาขา 

5. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัสดุใช้ในส านักงานและการเรียนการสอนร้อยละ 80 

2.5. นักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากรและอาจารย์พิเศษจากรายวิชาท่ีเชิญมาบรรยายร้อยละ 80                     

2.6. นักศึกษาในสาขาวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบัติมีวัสดุฝึกปฏิบัติตามรายวิชาร้อยละ 80 
2.7. นักศึกษาในสาขาวิชาท่ีต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีวัสดุใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร้อยละ80 

3.   เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัสดุใช้ในงานส านักงานและการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 

3.2   นักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากรและอาจารย์พิเศษจากรายวิชาท่ีเชิญมาบรรยายตลอดปีการศึกษา 
3.3   นักศึกษาในรายวิชาท่ีฝึกปฏิบัติมีวัสดุฝึกปฏิบัติตามรายวิชตลอดปีการศึกษา 

3.4   นักศึกษาในรายวิชาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีวัสดุใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดปีการศึกษา 

 
 



 

 

8 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 

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 จัดซื้อวัสด ุ             

2 ค่าตอบแทนวิทยากรและอาจารย์พิเศษ             

3 จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัต ิ             

4 จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมท้ังส้ิน 

หน่วยนับ 
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 จัดซื้อวัสด ุ 20 รายการ 5 5 5 5 

2 ค่าตอบแทนวิทยากรและอาจารย์พิเศษ 10 รายวิชา 3 3  4 

3 จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัต ิ 3 สาขา 1 1  1 

4 จัดวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 สาขา 1 1  1 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
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 จัดซื้อวัสด ุ 90,000 22,500 22,500 22,500 22,500 

2 ค่าตอบแทนวิทยากร 30,000 9,000 9,000  12,000 

3 จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัต ิ 21,000 7,000 7,000  7,000 

4 จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 42,730 15,000 15,000  12,730 

 รวม 183,730 53,500 53,500 22,500 54,230 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดซื้อวัสดุ                           90,000  

 งบด าเนินงาน         

1.1 ค่าวัสดุ         

 -อุปกรณ์ส านักงาน 20 รายการ     90,000  

2 ค่าตอบแทนวิทยากรและอาจารย์พิเศษ       30,000  

 งบด าเนินงาน         

 -วิทยากรสาขาวิชานิติศาสตร์ 10 รายวิชา 50 ช.ม. 600 บาท 30,000  

3 จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ         

 งบด าเนินงาน         

3.1 ค่าวัสดุ 3 สาขาวิชา     21,000  

4 จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         

 งบด าเนินงาน         

4.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 3 สาขาวิชา     42,730  

          

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       183,730  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐานและมีคุณภาพตาม

หลักสูตรก าหนดร้อยละ 80 

2. นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่นร้อยละ 80 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 
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การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 จ านวนวัสดุท่ีใช้ในส านักงานและการเรียนการสอนร้อยละ 80 
1.2 จ านวนรายวิชาท่ีเชิญวิทยากรและอาจารย์พิเศษมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาร้อยละ 80 

1.3 จ านวนสาขาวิชาท่ีมีวัสดุฝึกปฏิบัติร้อยละ 80 
1.4 จ านวนสาขาวิชาท่ีมีวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพร้อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 

2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 

3.1. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจ านวนวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ในการปฏิบัติงานของคณะ 

3.2. การส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีเรียนวิชาภาคปฏิบัติ 
3.3. การส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

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

         นโยบายย่อยท่ี 3.1 นโยบายการศึกษา 
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553–

2555  

      2.2.1 นโยบายท่ี 1: ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาติ :  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้อง่ถิน และประเทศชาติ :  

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน: 
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

      2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิต 

              ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
2.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 2.4.1 มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล   
  ตัวชี้วัดท่ี 4 ข้อ 4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

  4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

                 2.5  ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 2.5.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

  ตัวชี้วัดท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
  ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

  ตัวชี้วัดท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที  
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1133231003 งานจัดซื้อครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต  

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการ
แข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 
2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 
7. ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน , งบลงทุน ,  

วงเงินงบประมาณ: 99,990 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

  

หลักการและเหตุผล 
งานจัดซื้อครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการและสนับสนุนการเรียน

การสอนเนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนจะต้องใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการผลิตส่ือเพื่อสอนนักศึกษา และใช้

ขบวนการทางด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนซึ่งในส่วนของสาขาวิชา รปศ. นิติศาสตร์ พัฒนาชุมชน ยังมี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Projector และ กล้องดิจิตอล ไม่เพียงพอต่อความต้องการของอาจารย์ในสาขาวิชาท่ีจะใช้ในการ

ผลิตส่ือเพื่อการเรียนการสอน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว  

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้อาจารย์ในสาขาวิชา รปศ. นิติศาสตร์ และพัฒนาชุมชน ได้มีครุภัณฑ์ใช้ในการผลิตส่ือการเรียน

การสอน2. เพื่อให้อาจารย์ในสาขาวิชา รปศ. นิติศาสตร์ และพัฒนาชุมชน ได้มีเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน 4 รายการ 

    

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 อาจารย์ในสาขาวิชา รปศ. นิติศาสตร์ และพัฒนาชุมชน มีครุภัณฑ์ใช้ในการผลิตส่ือและการเรียนการ

สอน 
      ร้อยละ 80 

3.   เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1 อาจารย์ในสาขาวิชา รปศ. นิติศาสตร์ และพัฒนาชุมชน มีครุภัณฑ์ใช้ในการผลิตส่ือและการเรียนการ

สอน 
      อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปีการศึกษา 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
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 ซื้อครุภัณฑ ์             
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หน่วยนับ 

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 ์ 4 รายการ 4    

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
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 ์ 99,990 99,990 - - - 

 รวม 99,990 99,990 - - - 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดซื้อครุภัณฑ์       99,990  

 งบลงทุน         

 -คอมพิวเตอร์พกพา (รปศ.) 1 เครื่องๆละ   30,000 บาท 30,000  

 -คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะและปริ้นเตอร์ (นิติฯ) 1 ชุดๆละ   25,000 บาท 25,000  

 -Projector (พนช.) 1  เครื่องๆละ   27,000 บาท 27,000  

 -กล้องดิจิตอล (พนช.) 1 ตัวๆละ   17,990 บาท 17,990  

          

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       99,990  

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. คณาจารย์มีครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนและผลิตส่ือส าหรับการเรียนการสอนร้อยละ 80 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 จ านวนครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนของสาขาวิชา รปศ. นิติศาสตร์ และพัฒนาชุมชนร้อยละ 80 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของคณะ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

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

         นโยบายย่อยท่ี 3.1 นโยบายการศึกษา 
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553–

2555  

      2.2.1 นโยบายท่ี 1: ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาติ :  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้อง่ถิน และประเทศชาติ :  

กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน: 
           กลยุทธ์ท่ี 6 ด้านการจัดส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

                -จัดหาส่ือและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
      2.3.1 มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพชีวิต 

              1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
2.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
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 2.4.1 มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล   

  ตัวชี้วัดท่ี 4 ข้อ 4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

  4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
                 2.5  ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

 2.5.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
  ตัวชี้วัดท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินการได้ทันที  

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

ล าดับ

ท่ี 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1 Projector  1 เครื่อง 27,000.00 27,000.00 ความสว่าง (ANSI Lumens) 2500 

     ความละเอียด (พิกเซล) 1024x768(XGA) 

     ค่า Contrast เท่ากับ[ 7700 

     ขนาดเครื่อง(มม.) H/W/D :80x268x192 

     น้ าหนัก 2.2kg 

2 กล้องดิจิตอล 1 เครื่อง 17,990.00 17,990.00 จ านวนพิกเซลทั้งหมด ประมาณ 10.3 ล้านพิกเซล 

     จ านวนพิกเซลที่ใช้ได้ ประมาณ 9.1 ล้านพิกเซล 

     หน่วยประมวลผลภาพ BIONZ 

     ชนิดเว็นเซอร์  1/2.4” Exmor CMOS 

     ซูมออปติคอล 20 เท่า 

     ซูมดิจิตอล ประมาณ 40 เท่า 

     ระบบ Smart Zoom 5M ประมาณ 26.0 เท่า 

     เลนส์ : F Number 2.8-5.2 

     ความยาวโฟกัส : 5-100มม. (28-560มม.) 

     ช่วงออโต้โฟกัส W: ประมาณ 1ซม.ถึงระยะอนันต์  

                          T : ประมาณ 150 ซฒ. 

     ช่วงออโต้โฟกัสมาโคร  

                          W:ประมาณ1ซม.ถึงระยะอนันต์ 

                          T : ประมาณ 150 ซฒ. 

     หน่วยความจ าภายใน ประมาณ 11 MB 

     เมมโมรี่สต๊ิก : Memory Stick Duo/Pro Duo 

     จอ LCD  3” (230k pixels) 

3 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 1 เครื่อง 20,000.00 20,000.00      หน้าจอ 18.5” 

     Intel Core 2 Duo  

     Intel G41 Express Chipset  2 GB DDR3 

     500 GB 7200rpm Serial ATA 

     SATA 16X SuperMulti Light Seribe 

     3.5” Media Card Reader 

     Intel Graphics Media Accelerator X4500 

           Realtek 81111DL Gigabit Ethernet 

           Intel PC Speaker 

     250w PFC Power supply standard 

     USB Standard keyboard 

4 เครื่อง printer 1 เครื่อง 5,000.00 5,000.00 Mono Laser Multifuction 

     จุดเด่น Print/Scan/Copy 

     หน่วยความจ า / เทคโนโลย ี8 MB 

     ความเร็ว ประมาณ 25 หน้า/นาท ี

     ความละเอียด 1200x1200 dpi 

5 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง 30,000.00 30,000.00 Intel Core2 Duo processor  

     204B MB 

     500 GB 

     web camera 

รวม 99,990.00  
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1.  งานจัดการศึกษา 

1040000 คณะวิทยาการจัดการ 

1133231004 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ งบ กศ.บป. ประจ าปีงบประมาณ 2554 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการ
แข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 
2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 
7. ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 

วงเงินงบประมาณ: 724,470 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  : รศ.ล ายอง  ปลั่งกลาง 

  

หลักการและเหตุผล 
ในปีงบประมาณ 2554 คณะวิทยาการจัดการมีภารกิจในการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 

(กศ.บป.)จ านวน 15 หลักสูตร ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรม จ-พ-ศ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จ านวน 3 หลักสูตร  ได้แก่  

บริหารทรัพยากรมนุษย์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และการจัดการ  หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี จ านวน 5 หลักสูตร ได้แก่  การ
จัดการท่ัวไป  บริหารทรัพยากรมนุษย์  การตลาด  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และการบัญชี  นักศึกษาโปรแกรม ส-อา หลักสูตร

ปริญญาตรี 4 ปี จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ บริหารทรัพยากรมนุษย์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การจัดการ  หลักสูตรปริญญาตรี 
2 ปี จ านวน 4 หลักสูตร  ได้แก่  การจัดการท่ัวไป  บริหารทรัพยากรมนุษย์  การบัญชี  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   คณะฯ จึงมี

ความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้วัสดุในการเรียนการสอน  รวมท้ังต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาฝึกปฏิบัติรวมท้ังรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาท้ังหมดในจ านวน 15 หลักสูตร (ท้ังภายใน
มหาวิทยาลัยฯ และศูนย์ต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ) 

ดังนั้นการท่ีจะด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ  ต้องมีการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์  เพื่อจะได้น าไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ทันกับ

ความเปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  คณะวิทยาการจัดการจึงต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ส่ือต่าง ๆ 
รวมท้ังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  มาใช้ในงานการจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุนทุก ๆ ด้านของคณะ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน  ฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา 

2. เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ส าหรับ  กศ.บป.ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
3. เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนของส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1.1 มนีักศึกษาภาค กศ.บป. ท่ีคงอยู่ 873 คน 

1.2 มีครุภัณฑ์ของคณะวิทยาการจัดการ 1 รายการ 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. คณะวิทยาการจัดการมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 

(งบ กศ.บป. ประจ าปีงบประมาณ 2554) อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2. นักศึกษา กศ.บป. ของคณะวิทยาการจัดการ  มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการเรียนการสอน

รายวิชาฝึกปฏิบัติและรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2.3.  ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ สามารถให้บริการด้านงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1. อาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา กศ.บป. ของคณะวิทยาการจัดการทุกหลักสูตรมีวัสดุการเรียนการ

สอนเพียงพอตลอดปีงบประมาณ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
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 จัดการเรียนการสอน             

 - จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน             

2 กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัติ             

 - จัดซ้ือวัสดุรายวิชาฝึกปฏิบัติ             

3 กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             

 - จัดซ้ือวัสดุโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             

 - ค่าวิทยากรโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             

4 กิจกรรมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์              

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์คณะวิทยาการจัดการจ านวน 1 รายการ             

              

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หน่วยนับ 

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 จัดการเรียนการสอน       

 - จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน 3 คร้ัง 1 1 1  

2 กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัติ       

 - จัดซ้ือวัสดุรายวิชาฝึกปฏิบัติ 88 วิชา - 30 33 25 

3 กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

      

 - จัดซ้ือวัสดุโครงการเตรียมและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

20 คร้ัง - 7 9 3 

 - ค่าวิทยากรโครงการเตรียมและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

18 คร้ัง - 6 9 3 

 - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ

เตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

369 คน - 220 131 18 

4 กิจกรรมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์        

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์คณะวิทยาการ

จัดการจ านวน 1 รายการ 

1 รายการ 1 - - - 

        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 

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 จัดการเรียนการสอน 86,890 25,000 25,000 36,890  

2 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุรายวิชาฝึกปฏิบัติ 347,700 -    

 -  ภาคเรียนท่ี 2/53  - 103,650 - - 

 -  ภาคเรียนท่ี 3/53  - - 123,750 - 

 -  ภาคเรียนท่ี 1/54  - - - 120,300 

3 กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

      

 - จัดซ้ือวัสดุโครงการเตรียมและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

103,680 - 53,380 41,840 8,460 

 - ค่าวิทยากรโครงการเตรียมและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

32,400 - 10,800 16,200 5,400 

 - ค่าตอบแทนนิเทศโครงการเตรียมและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

73,800 - 44,000 26,200 3,600 

4 กิจกรรมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 80,000 80,000 - - - 

 รวม 724,470 105,000 236,830 244,880 137,760 
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 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมหลักที่ 1  จัดการเรียน
การสอน 

       
86,890 

 

 งบด าเนินงาน         

 ค่าวัสดุการเรียนการสอน 3 คร้ัง 3 คร้ัง 86,890 บาท 86,890  

2 กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรม
รายวิชาฝึกปฏิบัต ิ

       
347,700 

 

 งบด าเนินงาน         

 ค่าวัสดุฝึกรายวิชาปฏิบัติภาค 
2/53 

691 คนๆละ 3 หน่วยกิตๆละ 50 บาท 103,650  

 ค่าวัสดุฝึกรายวิชาปฏิบัติภาค 
3/53 

825 คนๆละ 3 หน่วยกิตๆละ 50 บาท 123,750  

 ค่าวัสดุฝึกรายวิชาปฏิบัติภาค 

1/54 
802 คนๆละ 3 หน่วยกิตๆละ 50 บาท 120,300  

3 กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรม
โครงการเตรียมและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

       
 

209,880 

 

 งบด าเนินงาน         

 ค่าวัสดุโครงการ       103,680  

 ค่าตอบแทนวิทยากร 18 หมู่ๆละ 1 คร้ังๆละ 1,800 บาท 32,400  

 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา 369 คนๆละ -  - 200 บาท 73,800  

4 กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรม
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

       

80,000 

 

 งบลงทุน         

 ค่าครุภัณฑ์         

 - เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่องๆละ   20,000 บาท 80,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       724,470  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาภาค กศ.บป.คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 873 คน และคณาจารย์ผู้สอน ได้มีวัสดุและอุปกรณ์

เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2. การจัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ส าหรับ  กศ.บป.มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

3. ส านักงานคณบดี มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1. จ านวนนักศึกษา กศ.บป. ท่ีคงอยู่  จ านวน 873 คน 
1.2. บุคลากรส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการมีครุภัณฑ์ในการให้บริการงานด้านสนับสนุนได้รวดเร็ว 

            เพิ่มยิ่งขึ้น จ านวน 1 รายการ 

1.3. นักศึกษา กศ.บป.ของคณะวิทยาการจัดการมีวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติ และ  
                        รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1.4. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กศ.บป. คณะวิทยาการจัดการทุกหลักสูตรมีวัสดุการเยนการสอน 
            เพียงพอตลอดปีงบประมาณ  

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 

3.1. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 
3.2. จ านวนครุภัณฑ์ของคณะวิทยาการจัดการ 

3.3. จ านวนวัสดุการเรียนการสอนท่ีท าการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
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2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายเร่งด่วนท่ี 3: 

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและ
สร้างโอกาสทางการศึกษา 

2.3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554): 

ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้
เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา 

2.4. ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
  2.4.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

  ตัวชี้วัดท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

3. ความพร้อมของโครงการ  
                  ด าเนินการได้ทันที    
          

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
 

รายการ 
จ านวน/ 

ราคาต่อ
หน่วย รวมเงิน 

คุณลักษณะ/ค าช้ีแจง 
หน่วย
นับ (บาท) (บาท) 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 4 ชุด 20,000 80,000 คุณลักษณะ 

     HP Pro  2000 Microtower Desktop PC 

          HP LE1851 WLCD Monitor 18.5” 

          

- Intel Dual Core E6300 Processor 

(2.GHz, 2-MB L2 Cache,1066MHz  
FSB) 

          - Intel G41 Express Chipset 

          

- 2GB DDR3 Synch DRAM PC3-10600 

(10600/1333-MHz)Non-ECC(1×2GB) 
upto 4GB 

          
- 320GB 7200 rpm Serial ATA 3.0-Gb/s 

NCQ, SMART 

          
- SATA 16X SuperMulti LghtScribe  

     
-HP22-in-l 3.5” Media Card Reader 

          
- Intel Graphics Media Accelerator  
X4500 with DX 10 Support 

     
-Realtek 8111DL Gigabit Ethemct 

Contrlter 

          - Internal PC speaker 

     -Front I/O includes : (2) USB 2.0 ports 

     -DV1-D and VGA video interfaecs 

     -Parallcl (via purallcl port adapter) 

          - 250 w PFC power supply standard 

          - HP USB standard Keyboard 

          - HP USB 2-Button Potieal Sero Mouse 

          

-Standard 1 year parts, 1-year 

labor,and 1-year on-site warranty 
services 

รวม 80,000  
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2. งานสนับสนุนการจัดการการศึกษา 

1010000 ส านักงานอธิการบด ี

1010100 กองกลาง 

1133232005 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป. 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการ
แข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 
2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร,งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 15,067,880 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองกลาง  : นางสุนทรี  โพธิกุล 

  

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ท าการสอน  วิจัย  ให้บริการ

วิชาการแก่สังคม  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ส านักงานอธิการบดีมีหน้าท่ีสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้รับบริการ 

ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท างานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป. ขึ้น ซึ่งในงานสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน จ าเป็นต้องมีบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ
สอน จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่ายขึ้น 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป. มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานและภารกิจของมหาวิทยาลัย แก่หน่วยงานของรัฐและชุมชน 
3. เพื่อให้มีการด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบของราชการท่ีถูกต้อง 

เป้าหมาย   

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1.1 ลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา 

1.2 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ และงานจ้างเหมา 12 เดือน 

1.3 เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนนักศึกษาภาค กศ.บป. 2,500 คน 

1.4 เพื่อให้การสนับสนุนเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับบุคลากร 250 คน 

1.5 เพื่อบ ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน 1 งาน 

1.6 เพื่อเป็นการบริหารงานมหาวิทยาลัย 1 งาน 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ส านักงานอธิการบดี มีการบริหารงานด้านบุคลากร การเงินและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1. บริหารงานด้านบุคลากร การเงินและงบประมาณภายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2552 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 

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. 

 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน             

1 งบบุคลากร             

2 งบด าเนินงาน             
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมท้ังส้ิน 

หน่วยนับ 
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. 

 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน 
      

1 งบบุคลากร 12 เดือน 3 3 3 3 

2 งบด าเนินงาน 12 เดือน 3 3 3 3 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 

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. 

 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน      

1 งบบุคลากร 230,600 57,650 57,650 57,650 57,650 

2 งบด าเนินงาน 14,837,280 3,709,320 3,709,320 3,709,320 3,709,320 

 รวมทั้งสิน้ 15,067,880 3,766,970 3,766,970 3,766,970 3,766,970 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน 

        

 งบบุคลากร       230,600  

1.1 ค่าจ้างชั่วคราว       230,600  

 - ศูนย์อุดมศกึษาอ่างทอง 3  อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 17,710 บาท 212,520  

 - ค่าครองชีพ 6% 3 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 1,063.33 บาท 12,760  

 - ค่าจ้างช่ัวคราวเพ่ิมขึ้น 5% 3 อัตราๆละ 6 เดือนๆละ 886.67 บาท 5,320  

 งบด าเนนิงาน       14,837,280  
1.2 ค่าตอบแทน       12,060,960  

 - ค่าตอบแทนการสอนและกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์มหาวิทยาลัย 

3 ภาคการศึกษา   3,353,653.33 บาท 10,060,960  

 - ค่าตอบแทนการสอนและกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์อ่างทอง 

3 ภาคการศึกษา   
666,666.67 

บาท 2,000,000  

1.3 ค่าใช้สอย       369,330  

 - ค่าเบ้ียประกันสงัคม 5% 3 คนๆละ 12 เดือนๆละ 885.83 บาท 10,630  
 - ค่าเช่าที่สามบัณฑิต       158,700  
 - เงินคืนค่าหน่วยกิต       100,000  
 - ค่าจ้างเหมาบริการ       100,000  

1.4 ค่าวัสดุ       100,000  

1.5 ค่าสาธาณูปโภค       2,306,990  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       15,067,880  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. มีการบริหารบุคลากร การเงินและงบประมาณท่ีดีต่อการด าเนินงานในการสนับสนุนการเรียนการสอนภาค 

กศ.บป. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1. จ านวนบุคลากร 
1.2. จ านวนครั้งในการให้บริการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 

3.1. การส ารวจ โดยใช้แบบสรุปจ านวนบุคลากร และผลการด าเนินงาน 
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายท่ี 3: สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2553-2555 ของมหาวิทยาลัย:  
 ยุทธศาสตร์ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล 

 กลยุทธ์ 5  การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติและสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 กลยุทธ์ 7  ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA 

 กลยุทธ์ 8  พัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 

 กลยุทธ์ 9  พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการด้วยรูปแบบหรือวิธีท่ีหลากหลาย  
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)  

 2.3.1  มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  ระดับความส าเร็จของสภาสถาบันในการก ากับดูแลและขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ระดับความส าเร็จของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุเป้าหมาย

ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา 

  ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ระดับคุณภาพของคณาจารย์โดยรวม 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์ของ

สถาบันอุดมศึกษา 
2.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 2.4.1 มิติท่ี 3  ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

 ตัวชี้วัดท่ี 6  ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา          
 2.4.2 มิติท่ี 4  ด้านการพัฒนา 

         ตัวชี้วัดท่ี 12 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
                  2.5  ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

 2.5.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
  ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

  ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

3. ความพร้อมของโครงการ  
       ด าเนินการได้ทันที 
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1010300 กองบริการการศึกษา  

1133232006 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคกศ.บป. 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการ
แข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 
2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 
7. ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร , งบด าเนินการ , งบลงทุน , งบรายจ่ายอื่น  

วงเงินงบประมาณ: 100,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา : ลักขณา  เตชวงษ์ 

  

หลักการและเหตุผล 
กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอน  การพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา  อาจารย์  และ
บุคลากร  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งพันธกิจดังกล่าว เป็นงานท่ีต้องเก่ียวข้องกับการจัดท าเอกสาร ส่ือการ

เรียนการสอน การเก็บข้อมูลการลงทะเบียน  และจัดซื้อวัสดุอ่ืน ๆ   เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และเบิกจ่าย

ค่าเบ้ียเลี้ยงในการไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เก่ียวกับการศึกษา   ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานของกอง
บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากร  ให้เหมาะสม เพียงพอและพร้อมใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ท่ีคงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และด้าน
สังคมศาสตร์ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนนักศึกษา กศ.บป.  1700 คน 

    

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการจัดการเรียน การให้บริการของกองบริการการศึกษา 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1.   ระยะเวลาการให้บริการติดต่อสอบถามไม่เกิน 10 นาทีต่อคน  ระยะเวลาการออกเอกสารเป็นไป

ตามท่ีก าหนดเช่น ตามท่ี กพร. ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 

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 ส าหรับนักศึกษา             

2 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน             

3 ให้บริการนักศึกษา เช่น การลงทะเบียน การโอน/ยกเว้น
อธิบายหลักสูตรและแผนการเรียน การประมวลผล

การศึกษา 

            

4 ขออนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา             

5 ไปราชการตามท่ีได้รับมอบหมาย             
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมท้ังส้ิน 

หน่วยนับ 
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 

3 ภาค

เรียน 

1 1 1  

2 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานและอ่ืน 
ๆ 

3 ภาค
เรียน 

1 1 1  

3 ให้บริการนักศึกษา เช่น การ

ลงทะเบียน อธิบายหลักสูตรและ
แผนการเรียน การประมวลผล

การศึกษา 

3 ภาค

เรียน 

0.5 0.5 1 1 

4 ขออนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา 3 ภาค
เรียน 

1  1 1 

5 ไปราชการตามท่ีได้รับมอบหมาย 3 ภาค

เรียน 

1 1  1 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 

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 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ       

 1.1 ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน ค่า

ถ่ายเอกสาร เป็นต้น 

87,500 23,000 20,000 19,000 25,500 

 1.2 ค่าเบ้ียเลี้ยงไปราชการ/อบรม/สัมมนา 
ค่าลงทะเบียน ค่าน้ ามัน เป็นต้น 

5,000 1,250 1,250 1,250 1,250 

 1.3 ค่าซ่อมครุภัณฑ์  4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 1.4 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

3,500    3,500 

 รวม 100,000 25,250 22,250 21,250 31,250 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 งบด าเนินงาน       100,000  

1 ค่าวัสดุ       87,500  

 -ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน 
ค่าถ่ายเอกสาร  

3 ภาคเรียน     87,500   

2 ค่าใช้สอย       9,000  

 -ค่าเบ้ียเลี้ยงไปราชการ/อบรม/
สัมมนา ค่าลงทะเบียน ค่าน้ ามัน  

3 คร้ัง     5,000  

 -ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 4 คร้ัง      4,000  

3 ค่าตอบแทน       3,500  

 -ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

2 คร้ัง     3,500  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       100,000  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ให้กับนักศึกษาท่ีคงอยู่ในปีการศึกษา 2554 
2. จัดท ารายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อขออนุมัติการให้ปริญญา  450 คน 

3. ให้บริการนักศึกษาจ านวน 1,700 คน 
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การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตั้งแต่ 3.25 หรือ 65% 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 

2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

      1.1.1  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  :  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 
2.1.1 นโยบายท่ี 3: นโยบายสังคม คุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี 3.1 : นโยบายการศึกษา 
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   

 พ.ศ. 2553-2555   

2.2.2     นโยบายท่ี 1 : ส่งเสริม สนับสนน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามควมต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

 กลยุทธ์ที่ 6 : จัดส่ือและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานที่1 : มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านในครั้งแรก

ต่อจ านวนผู้เข้าสอบท้ังหมด 
  ตัวบ่งชี้ ท่ี 1.3  ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษาตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติประเมินโดยผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต/อาจารย์ท่ีปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  
2.4. ความสอดคล้องกับตัวชี้ วัดตามค ารับรองการปฏิ บัติ ราชการ ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.    

   2554 
 2.4.1  มิติท่ี 1: มิติด้านประสิทธิผล 

  ตัวชี้วัดท่ี 4: ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ 

สมศ ของสถาบันอุดมศึกษา 
  4.1.1  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี 
  4.1.2   ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 

                  2.5  ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

 2.5.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
  ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 
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1133232007  งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาค กศ.บป.  

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการ
แข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 
2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 
7. ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร , งบด าเนินการ , งบลงทุน , งบรายจ่ายอื่น  

วงเงินงบประมาณ: 522,480 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา : ลักขณา  เตชวงษ์ 

  

หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ  ซึ่งต้องมีการด าเนินการพัฒนาอาจารย์ท้ังด้านวิชาการ 

วิธีการสอน การวัดผลอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษา 

การประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปีนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการ การเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การจัดท าส่ือการ

สอน เอกสารค าสอน ตลอดจนเอกสารการประเมินผลการศึกษา ให้ครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมกับนักศึกษา อันจะ
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อ

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ท่ีคงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และด้าน
สังคมศาสตร์ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1,70

0 

คน 

    

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2.2. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ถูกต้องเป็นไปตามแผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร 
3. เป้าหมายเชิงเวลา 

3.1.   นักศึกษาลงทะเบียนภายในเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 

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 อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการรายวิชา

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หน่วยนับ 

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 อุปกรณ์เพื่อใช้ในการ

จัดการเรียนการรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

3 ภาค

เรียน 

0.5 0.5 1 1 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
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 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 522,480 120,000 92,480 150,000 160,000 

 รวม 522,480 120,000 92,480 150,000 160,000 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็น
เงิน

งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ         

 งบด าเนินงาน         

 1.1 ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร 3
3 

 
ภาคเรียน 

    
 

  
519,480 

 

 1.2 ค่าวิเคราะห์ข้อมูล/เก็บ

แบบสอบถาม 

3
3 

 
ภาคเรียนๆ
ละ 

    
1,000 

บ
   บาท   

 
3,000 

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       522,480   

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. มีวัสดุ เอกสารการสอน/ต ารา อุปกรณ์การสอน รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพียงพอส าหรับนักศึกษา 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

1.2. ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 65% 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 

2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. แบบประเมิน/แบบสอบถาม การจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

      1.1.1  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 
      2.1.1 นโยบายท่ี 3: นโยบายสังคม คุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี 3.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
 พ.ศ. 2553-2555   
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2.2.1     นโยบายท่ี 1 : ส่งเสริม สนับสนน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามควมต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนา

ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 กลยทุธ์ที่ 6 : จัดส่ือและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.3.1  มาตรฐานที่1 : มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านในครั้งแรก
ต่อจ านวนผู้เข้าสอบท้ังหมด 

  ตัวบ่งชี้ ท่ี 1.3  ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษาตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติประเมินโดยผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต/อาจารย์ท่ีปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
2.4. ความสอดคล้ องกับตั วชี้ วั ดตามค ารั บรองการปฏิ บั ติ ราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.    

   2554 
 2.4.1  มิติท่ี 1: มิติด้านประสิทธิผล 

  ตัวชี้วัดท่ี 4: ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

  4.1.1  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

  4.1.2  1  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
 

2.5. องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

 ตัวบ่งชี้ 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

4. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 

1010400 กองพัฒนานักศึกษา 

1133232008 งานพัฒนากิจการนักศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างการ
แข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลงัคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
3.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ที่ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน,งบรายจ่ายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 100,000  

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน:กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบ: สารภี  พูลศิริ 

  

หลักการและเหตุผล 

กองพัฒนานักศึกษา   เป็นหน่วยงานท่ีช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา   จัดบริการสวัสดิการต่างๆ ให้แก่
นักศึกษา  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่าง ๆ และการจัดกิจกรรม กีฬา และนันทนาการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมเพื่อ

สนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  และตามวิสัยทัศน์ของกองพัฒนานักศึกษา ท่ีว่า

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะต้องเป็นคนเก่ง  คนดี  และมีบุคลิกภาพดี  เป็นท่ียอมรับของสังคม  
อีกท้ังยังรวมถึงการจัดบริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับนักศึกษาท้ังภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.บป. ได้

เข้ามาใช้บริการตามความต้องการอย่างเพียงพอ 
งานพัฒนากิจการนักศึกษาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีศักยภาพ มีทักษะ 

ความรู้ ความสามารถต่างๆ นอกจากการศึกษาเล่าเรียน และกิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดให้แก่
นักศึกษาแล้ว  และส่ิงส าคัญท่ีจะท าการขับเคลื่อนให้ผลการด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ก็คือบุคลากร

ภายในกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งจะต้องได้รับการอบรม และพัฒนาความรู้ในงานกิจการนักศึกษาและน าความรู้มาพัฒนา

งานกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพรวมท้ังความพร้อมทางด้านการติดต่อส่ือสารประสานงานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกเพื่ออ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อติดต่อส่ือสารและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ท่ีส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน 
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เป้าหมาย   

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1.1 มีการติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานภายในและภายนอก 12 ครั้ง 

1.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรม 24 ครั้ง 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1. การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2554 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 

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 พัฒนางานกิจการนักศึกษา             

 -จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์             

 -ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค             

2 งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร             

 -ท าเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ 

ศึกษาดูงาน อบรม ประชุม สัมมนา ของอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี กองพัฒนานักศึกษา 

            

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หน่วยนับ 

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 12 รายการ 3 3 3 3 

2 เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 12 ครั้ง 3 3 3 3 

3 จัดส่งบุคลากรไปราชการ ศึกษาดู
งาน  อบรม ประชุม สัมมนา  

24 ครั้ง 6 6 6 6 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
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 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ 30,000 7,500 7,500 7,500 7,500 

2 เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 15,000 3,750 3,750 3,750 3,750 

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ศึกษา
ดูงาน อบรม ประชุม สัมมนา ของบุคลากร 

55,000 13,750 13,750 13,750 13,750 

 รวมท้ังส้ิน 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1  พัฒนางาน

กิจการนักศึกษา 

      45,000  

 งบด าเนินงาน         

 ค่าวัสดุ       30,000  

 -วัสดุส านักงาน         

 -วัสดุงานบ้านงานสวน         

 -วัสดุไฟฟ้า         

 ค่าสาธารณูปโภค       15,000  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหตุ 
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 -ค่าโทรศัพท์       15,000  

 

2 

 

กิจกรรมหลักท่ี 2 งานส่งเสริม

และพัฒนาการเรียนรู้ของ
บุคลากร (ไปราชการ ศึกษาดู

งาน อบรม ประชุม สัมมนา) 

       

55,000 

 

 งบด าเนินงาน         

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าเบ้ียเลี้ยง อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี       15,000  

 -ค่าท่ีพัก อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี       20,000  

 -ค่าน้ ามัน/ค่าบ ารุงรถ/ค่าทาง       15,000  

 ด่วน         

 -ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนใน

การเข้าอบรม สัมมนา 

      5,000  

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน       100,000  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. มีวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถใช้อุปกรณ์ในการติดต่อส่ือสารให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสามารถน ามาประยุกต์ใช้เกิดผลดี ต่อการ

ปฏิบัติงาน  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชีวั้ดความส าเร็จของโครงการ 

1.1  จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 12 รายการ 
                 1.2   การติดต่อส่ือสารประสานงานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกบรรลุตามวัตถุประสงค์ 12 เดือน 

                 1.3   อาจารย์เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ท่ีมีความส าคัญต่อการน ามา
พัฒนางานในหน้าท่ีและความส าเร็จขององค์กร 24 ครั้ง 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 

2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 

3.1. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 
 2.1.1  นโยบายท่ี 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

          นโยบายย่อยท่ี 3.1: นโยบายการศึกษา 
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   

  พ.ศ. 2553-2555 
 2.2.1  นโบยายท่ี 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

  กลยุทธ์ท่ี 9 : เสริมสร้างสุขภาวะท้ัง 4 ด้าน กาย จิต สังคมและปัญญา 
2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.3.1  มาตรฐานท่ี 3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 : ระดับความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม 
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2.4. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    

   2554 

 2.4.1  มิติท่ี 2 : มิติด้านคุณภาพ 
  ตัวชี้วัดท่ี 6 : ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 

 
2.5. องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

  ตัวบ่งชี้ 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
3. ความพร้อมของโครงการ  

  ด าเนินการได้ทันที 
1133232009 งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างการ
แข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
3.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ที่ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน,งบรายจ่ายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 160,715  

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน:กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบ: สิทธิพงษ์  พงษ์สุข 

  

หลักการและเหตุผล 

การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่ง

ออกได้เป็นสองส่วนคือ การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีด าเนินการโดยองค์กร

นักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาจึงเป็นงานหนึ่งท่ีทางกองพัฒนานักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมท่ี

ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ประการ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

      

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

2. เพื่อให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

เป้าหมาย   

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1.1 มีกิจกรรมท่ีพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและสอดคล้องกับคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

8 กิจกรรม 

1.2 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน/

กิจกรรม 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                  2.1  นักศึกษาได้พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
3.2. มีการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาตลอดปี 2554 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

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

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 

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 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษา             

 -วางแผนการด าเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ด าเนินการจัดกิจกรรม             

 -ติดตามประเมินผล             

2 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา             

 -วางแผนการด าเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ด าเนินการจัดกิจกรรม             

 -ติดตามประเมินผล             

3 จัดกิจกรรมเสรมสร้างสุขภาวะให้แก่นักศึกษา        
( กาย,จิตใจ,สังคม,ปัญญา) 

            

 -วางแผนการด าเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ด าเนินการจัดกิจกรรม             

 -ติดตามประเมินผล             

4 กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระบบประกัน

คุณภาพท้ังภายในและภายนอกมหาแก่นักศึกษา 

            

 -วางแผนการด าเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ด าเนินการจัดกิจกรรม             

 -ติดตามประเมินผล             

5 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็น

ผู้น าแก่นักศึกษา 

            

 -วางแผนการด าเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ด าเนินการจัดกิจกรรม             

 -ติดตามประเมินผล             

6 จัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องเอดส์และ
เพศศึกษา 

            

 -วางแผนการด าเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ด าเนินการจัดกิจกรรม             

 -ติดตามประเมินผล             

7 จัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด             

 -วางแผนการด าเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ด าเนินการจัดกิจกรรม             

 -ติดตามประเมินผล             

8 จัดกิจกรรมเพชรราชภัฏ             

 -วางแผนการด าเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ด าเนินการจัดกิจกรรม             

 -ติดตามประเมินผล             
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมท้ังส้ิน 

หน่วยนับ 
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 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพแก่
นักศึกษา 

1 ครั้ง 1    

2 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรมแก่นักศึกษา 
1 ครั้ง   1  

3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะให้แก่

นักศึกษา (กาย,จิตใจ,สังคม,ปัญญา) 
1 ครั้ง 1    

4 กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ระบบประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

ระหว่างมหาวิทยาลัย 

1 ครั้ง  1   

5 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพความเป็นผู้น าแก่นักศึกษา 

1 ครั้ง   1  

6 จัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เรื่อง
เอดส์และเพศศึกษา 

1 ครั้ง  1   

7 จัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เรื่อง 

ยาเสพติด 
1 ครั้ง 1    

8 จัดกิจกรรมเพชรราชภัฏ 1 ครั้ง    1 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 

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 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษา 18,515 18,515    

2 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่
นักศึกษา 

16,700   16,700  

3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะให้แก่นักศึกษา        

( กาย,จิตใจ,สังคม,ปัญญา) 
12,000 12,000    

4 กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระบบ

ประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา 

31,400  31,400   

5 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ความเป็นผู้น าแก่นักศึกษา 
20,000   20,000  

6 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้  เรื่อง 
เอดส์และเพศศึกษา 

14,400  14,400   

7 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ รณรงค์และ

ต่อต้านยาเสพติด 
15,700 15,700    

8 จัดกิจกรรมเพชรราชภัฏ 32,000    32,000 

 รวมท้ังส้ิน 160,715 46,215 45,800 36,700 32,000 

   

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ

รายการ 

อัตราต่อ

หน่วย 
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดกิจกรรม

พัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษา 

      18,515  

 งบด าเนินงาน         

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 4,800  

 ค่าใช้สอย 1 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 2,400  

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 2,500  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าป้าย       8,315  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหตุ 
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่

นักศึกษา 

      16,700  

 งบด าเนินงาน         

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 4,000  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าป้าย       5,000  

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

3 กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรม

เสริมสร้างสุขภาวะให้แก่

นักศึกษา (กาย,จิตใจ,สังคม,
ปัญญา) 

      12,000  

  

 
งบด าเนินงาน 

        

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 3,600  

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 2,400  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 2,500  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าป้าย       3,000  

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

4 กิจกรรมหลักท่ี 4 จัดกิจกรรม
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระบบ

ประกันคุณภาพท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยให้แก่
นักศึกษา 

      31,400  

 งบด าเนินงาน         

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆ ละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 7,200  

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน ๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 7,500  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าป้าย       7,000  

 -ค่าจัดท าเอกสารประกอบการ

อบรม 

      2,000  

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

5 กิจกรรมหลักท่ี 5 จัดกิจกรรม

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นผู้น าแก่นักศึกษา 

      20,000  

 งบด าเนินงาน         

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600  

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 5,000  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าป้าย       3,700  

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

6 กิจกรรมหลักท่ี 6 จัดกิจกรรม
เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องเอดส์

      14,400  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปริมาณรายการ 
ปริมาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหตุ 
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

และเพศศึกษา 

 งบด าเนินงาน         

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600  

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 4,800  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 2,500  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าป้าย       3,000  

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

7 กิจกรรมหลักท่ี 7 จัดกิจกรรม

เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องยา 
เสพติด 

      15,700  

 งบด าเนินงาน         

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 5,400  

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 4,800  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 2,500  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าป้าย       2,500  

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

8 กิจกรรมหลักท่ี 8 จัดกิจกรรม 

เพชรราชภัฏ 

      32,000  

 งบด าเนินงาน         

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าการแสดงพิธีเปิด       6,000  

 -ค่าจ้างไฟประดับเวที       6,000  

 -ค่าดนตรีสากล       3,000  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์       3,000  

 -ค่าตกแต่งสถานท่ีและเวที       5,000  

 -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์       4,000  

 -ค่าโล่รางวัล/เหรียญรางวัล       4,500  

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน       160,715  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพโดยรวมให้กับนักศึกษาได้ 
2. สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาได้ 

3. สามารถท าให้ได้รับความรู้เรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้มากขึ้น 
4. สามารถเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิชาการ ด้านสติปัญญา ความสามารถทักษะต่างๆ ให้แก่

นักศึกษาได้  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1. จัดกิจกรรมท่ีพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 8 
กิจกรรม 

1.2. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน/กิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 

2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรม 
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1  นโยบายท่ี 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

          นโยบายย่อยท่ี 3.1: นโยบายการศึกษา 
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   

  พ.ศ. 2553-2555 
 2.2.1  นโบยายท่ี 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

  กลยุทธ์ท่ี 9 : เสริมสร้างสุขภาวะท้ัง 4 ด้าน กาย จิต สังคมและปัญญา 
2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.3.1  มาตรฐานท่ี 3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 : ระดับความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน 

ท้องถิ่น และสังคม 

2.4. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    
   2554 

 2.4.1  มิติท่ี 2 : มิติด้านคุณภาพ 
  ตัวชี้วัดท่ี 6 : ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 

2.5. องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

  ตัวบ่งชี้ 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  
3. ความพร้อมของโครงการ  

  -ด าเนินการได้ทันที 
 

1133232010 งานจัดซื้อและซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างการ
แข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ที่ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน,งบรายจ่ายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 86,000  

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน:กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบ: สารภี  พูลศิริ 

  

หลักการและเหตุผล 
       กองพัฒนานักศึกษา  เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาและจัดบริการส่ิงอ านวยความ

สะดวกต่างๆ   ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   ท้ังการจัดบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือ

ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและจัดบริการด้านกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา   
ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการจัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ียังสามารถน ากลับมาใช้งานได้จึงมีความส าคัญ

และจ าเป็นต่อการให้บริการแก่นักศึกษา  และการจัดกิจกรรมท่ีช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของทุกฝ่ายให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กองพัฒนานักศึกษาจึงต้องจัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้บริการและอ านวยความ

สะดวกให้แก่นักศึกษาให้มีจ านวนเพียงพอในการจัดกิจกรรมและมีประสิทธิภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทางกองพัฒนา
นักศึกษาได้จัดห้องส าหรับให้องค์การนักศึกษาได้ใช้ประชุมและท างาน จึงควรมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้กับห้อง

ท างานขององค์การนักศึกษาเพิ่มเติมให้เพียงพอในการใช้งานเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้บริการและท างานได้อย่างผ่อนคลาย 

และมีความสุขในการท างานได้ดียิ่งขึ้น และเนื่องจากวิวัฒนาการท่ีปรับเปลี่ยนไปตามยุคกระแสโลกาภิวัฒน์จึงสมควรน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเก็บข้อมูลจ านวนของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมซึ่งมีจ านวนมากเพื่อความรวดเร็ว

และครบถ้วนของข้อมูลนักศึกษา คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คจึงมีความจ าเป็นในการใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจ านวน
นักศึกษาและเหมาะแก่การพกพาเพื่อท่ีจะสามารถน าไปใช้งานได้สะดวกในสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีด าเนินการจัดกิจกรรมให้กับ

นักศึกษาได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีมีความจ าเป็นไว้ใช้ในการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

2. เพื่อซ่อมแซม บ ารุง รักษาครุภัณฑ์ท่ีช ารุดให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ 
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เป้าหมาย   

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1.1 มีครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน 2 รายการ 

1.2 มีครุภัณฑ์ท่ีซ่อมแซมพร้อมใช้งาน 4 รายการ 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. มีครุภัณฑ์ท่ีมีความจ าเป็นและมีประสิทธิภาพส าหรับการด าเนินงาน 

2.2. มีการซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1. มีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2554 

3.2. มีครุภัณฑ์ท่ีซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2554 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 9 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 มิถุนายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
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 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน             

 -ด าเนินการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง 

-ด าเนินการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 

            

2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์             

 -ด าเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมท้ังส้ิน 

หน่วยนับ 

พ.ศ.
25523 

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 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ 2 1 3   

2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ รายการ 4 1 1 1  

        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 

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 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน   56,000 36,000 20,000   

2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์   30,000 10,000 10,000 10,000  

 รวมท้ังส้ิน 86,000 46,000 30,000 10,000  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดซื้อและ

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

      86,000  

 งบด าเนินงาน         

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์       30,000  

 งบลงทุน         

 ค่าครุภัณฑ์         

 -เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง ๆ ละ   16,000 บาท 16,000  

 -เครื่องปรับอากาศ  2 เครื่อง ๆ ละ   20,000 บาท 40,000  

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน       86,000  

ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถจัดหาครุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้ในการด าเนินงานกิจกรรมให้แก่นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
2. สามารถบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1. มีครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน 2 รายการ 

1.2. มีครุภัณฑ์ท่ีซ่อมแซมมีสภาพพร้อมใช้งาน 4 รายการ 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 

2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 

3.1. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1  นโยบายท่ี 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
          นโยบายย่อยท่ี 3.1: นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   

  พ.ศ. 2553-2555 
 2.2.1  นโบยายท่ี 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนา

ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ท่ี 9 : เสริมสร้างสุขภาวะท้ัง 4 ด้าน กาย จิต สังคมและปัญญา 

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.3.1  มาตรฐานท่ี 3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 : ระดับความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน 

ท้องถิ่น และสังคม 
2.4. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    

   2554 

 2.4.1  มิติท่ี 2 : มิติด้านคุณภาพ 
  ตัวชี้วัดท่ี 6 : ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 

2.5. องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

3. ความพร้อมของโครงการ  

 ด าเนินการได้ทันที 
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รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 

จ านวน/

หน่วย

นับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 16,000 16,000 มาตราฐานฯ 

 Notbook    Intel Dual core  

     2-GB DDR2    

     HDD 320 GB 

     ค าชี้แจงฯ 

     ส าหรับใช้เพื่อเก็บข้อมูลในการด าเนินงานจัด

กิจกรรมส าหรับนักศึกษา 

     นักศึกษา 

2 เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 20,000 40,000 มาตราฐานฯ 

     ขนาด 12,000 BTU 

     ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

     ชุดควบแบบไร้สายตัวเลขดิจิตอล 

     ได้รับมาตรฐาน มอก. 

     ค าชี้แจงฯ 

     ส าหรับติดตั้งห้องท างานขององค์การ 

     นักศึกษา 

รวม 86,000  

 

 

 
 

1133232011 งานบริการนักศึกษาด้านการรักษาพยาบาล 
 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างการ
แข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน,งบรายจ่ายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 62,000  

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน:กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบ: ดร.วีรภัทร ภัทรกุล 

  

หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษา
ระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อท าหน้าท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และ

ภาระหน้าท่ีในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่ความดี  สร้างส านึกใน

คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัย  ชุมชนและองค์กรอ่ืนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน  และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมท้ังศึกษา ส่งเสริม  สืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  ท้ังนี้โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม สอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

สุขภาพท่ีดีเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาและร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะท่ีนักศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ 
มหาลัยจึงควรจัดให้มีแพทย์และพยาบาลมาให้บริการตรวจรักษาเบ้ืองต้น มีบุคลากรอยู่ประจ าในการอ านวยความสะดวก

และให้บริการแก่นักศึกษา และจัดเตรียมวัสดุส านักงานที่จ าเป็นในการจัดท ารายงานผู้เข้ามาใช้บริการ เพื่อจะได้ทราบถึง
รายละเอียดของผู้เข้าใช้บริการและรายงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป ท้ังนี้ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการด้านสุขภาพ

แก่คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถด าเนินงานบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน 
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วัตถุประสงค์   

 

1. เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาล สุขภาพ อนามัยแก่นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของ
มหาวิทยาลัย 

เป้าหมาย   
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1.1 นักศึกษาเข้ารับการรักษาพยาบาลด้านสุขภาพอนามัย 1,000 คน 

1.2 มีวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในงานส านักงาน 2 รายการ 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2.1.  มีแพทย์และพยาบาลเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลแก่

นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย 
2.2.  มีวัสดุส านักงานท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน  

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1. มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของ

มหาวิทยาลัยตลอดปีงบประมาณ 2554 

3.2. มีวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดปีงบประมาณ 2554 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 

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             

 -ด าเนินการจ้างแพทย์และพยาบาล             

2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน             

 -ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หน่วยนับ 

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 1/12 คน/เดือน 1/3 1/3 1/3 1/3 

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ 2    

        

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
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 จ้างแพทย์และพยาบาล 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,000  2,000    

 รวมท้ังส้ิน 62,000 17,000 15,000 15,000 15,000 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ

รายการ 

อัตราต่อ

หน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จ้างแพทย์ 

และพยาบาล 

      60,000  

 งบด าเนินงาน         

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนแพทย์และ

พยาบาล 

12 เดือน ๆ ละ   5,000 บาท 60,000  

2 กิจกรรมหลักท่ี2 จัดซื้อวัสดุ

ส านักงาน 

      2,000  

 งบด าเนินงาน         

 ค่าวัสดุ         

 - ค่าวัสดุส านักงาน       2,000  

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน       62,000  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1. นักศึกษาเข้ารับบริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 1,000 คน 

1.2. มีวัสดุส านักงานใช้ในงานส านักงาน 2 รายการ 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 

2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1.   การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 
 2.1.1  นโยบายท่ี 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

          นโยบายย่อยท่ี 3.1: นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2553-2555 

 2.2.1  นโบยายท่ี 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนา

ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ท่ี 9 : เสริมสร้างสุขภาวะท้ัง 4 ด้าน กาย จิต สังคมและปัญญา 

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานท่ี 3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 : ระดับความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม 

2.4. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    

   2554 
 2.4.1  มิติท่ี 2 : มิติด้านคุณภาพ 

  ตัวชี้วัดท่ี 6 : ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 
2.5. องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

  ตัวบ่งชี้ 3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

3. ความพร้อมของโครงการ  
  ด าเนินการได้ทัน 
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1133232012 งานให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างการ
แข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ที่ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน,งบรายจ่ายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 93,935  

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน:กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบ: น.ส.วรรณนภา เร่งพืช 

  

หลักการและเหตุผล 

การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่ง

ออกได้เป็นสองส่วนคือ การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีด าเนินการโดยองค์กร
นักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 

ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร เป็นส่วนหนึ่งท่ีทางกองพัฒนานักศึกษาได้จัดท าขึ้นเพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาท่ีควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วนใน
กิจกรรมดังนี้ คือ การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการและการใช้ชีวิต การบริการด้านข้อมูล

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์

เก่า และการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ  อีกท้ังยังมีการ

ส่งเสริมบทบาทให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ให้ค าปรึกษาและข้อชี้แนะให้กับนักศึกษาได้อย่าง
ใกล้ชิดและท่ัวถึง 

วัตถุประสงค์   
1.  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ด้านทุนการศึกษา การรับสมัครงาน การศึกษาต่อ การแนะแนวการศึกษา

และอาชีพให้แก่นักศึกษาและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าทราบ 
2.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

3.  เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

เป้าหมาย   
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ 
หน่วย

นับ 

1.1 มีศูนย์ให้บริการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารให้นักศึกษา 1 ศูนย์ 

1.2 นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 100 คน 

1.3 อาจารย์ได้รับการพัฒนาบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษา 100 คน 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. นักศึกษาได้รับบริการให้ค าปรึกษา และบริการด้านข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 

2.2. นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2.3. อาจารย์ได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อได้น าไปใช้ใน

การดูแลนักศึกษา 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1. นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ตลอดปีงบประมาณ 2554
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2553 วันส้ินสุด: 30 กันยายน 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 

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 กิจกรรมแนะแนว/ทุนการศึกษา/การให้ค าปรึกษา

ด้านการศึกษาและอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

            

 -วางแผนการด าเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ด าเนินการจัดกิจกรรม             

 -ติดตามประเมินผล             

2 กิจกรรมพัฒนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา
และศิษย์เก่า 

            

 -วางแผนการด าเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ด าเนินการจัดกิจกรรม             

 -ติดตามประเมินผล             

3 กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษา                

 -วางแผนการด าเนินงาน             

 -ประชาสัมพันธ์             

 -ด าเนินการจัดกิจกรรม             

 -ติดตามประเมินผล             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมท้ังส้ิน 

หน่วยนับ 
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 กิจกรรมแนะแนว/ทุนการศึกษา/การ
ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาและ

อาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

ครั้ง 1  1   

2 กิจกรรมพัฒนาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

ครั้ง 1   1  

3 กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา    

ครั้ง 1   1  

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 

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 กิจกรรมแนะแนว/ทุนการศึกษา/การให้
ค าปรึกษาด้านการศึกษาและอาชีพแก่

นักศึกษาและศิษย์เก่า 

28,100  28,100   

2 กิจกรรมพัฒนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

40,300   40,300  

3 กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา    
25,535   25,535  

 รวมท้ังส้ิน 93,935  28,100 65,835  
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ

รายการ 

อัตราต่อ

หน่วย 
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรม

แนะแนว/ทุนการศึกษา/การ

ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษา
และอาชีพแก่นักศึกษาและ

ศิษย์เก่า 

      28,100  

 งบด าเนินงาน         

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าวิทยากร 1 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 2,400  

 -ค่าวิทยากร 1 คน ๆ ละ  2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 1,200  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าตกแต่งสถานท่ี       5,000  

 -ค่าพิธีเปิดงาน       3,000  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าจัดท าเอกสาร       3,000  

 -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์       10,000  

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์       3,000  

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรม

พัฒนาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 

      40,300  

 งบด าเนินงาน         

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 28,800  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 5,000  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์       3,000  

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์       3,000  

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

3 กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรม
เสริมสร้างบทบาทของ

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

      25,535  

 งบด าเนินงาน         

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าจัดท าเอกสารประกอบการ

ประชุม 

      20,000  

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์       5,035  

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน       93,935  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  นักศึกษาได้รับบริการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาในเรื่องต่างๆ  

2.  นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.  อาจารย์ท่ีปรึกษาได้รับทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษาได้อย่างชัดเจน และนักศึกษาได้รับ

ประโยชน์จากการขอรับค าปรึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวข้องจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
1.1. มีศูนย์ให้บริการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารให้นักศึกษา 1 ศูนย์ 

1.2. นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 100 คน 

1.3. อาจารย์ทุกคณะได้รับการพัฒนาบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษา 100 คน 
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2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 

2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้ารับบริการ 

3.2. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานข้อมูลการขอทุนการศึกษา 

3.3. การส ารวจข้อมูล โดยใช้จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
3.4. การส ารวจข้อมูล โดยใช้จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

3.5. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอต่อใจของนักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1  นโยบายท่ี 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
          นโยบายย่อยท่ี 3.1: นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   

  พ.ศ. 2553-2555 
 2.2.1  นโบยายท่ี 1: ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนา

ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

  กลยุทธ์ท่ี 9 : เสริมสร้างสุขภาวะท้ัง 4 ด้าน กาย จิต สังคมและปัญญา 
2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.3.1  มาตรฐานท่ี 3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 : ระดับความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน 

ท้องถิ่น และสังคม 
2.4. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    

   2554 

 2.4.1  มิติท่ี 2 : มิติด้านคุณภาพ 
  ตัวชี้วัดท่ี 6 : ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 

2.5. องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ 3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

3. ความพร้อมของโครงการ  

  ด าเนินการได้ทันที 
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1080000 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1133232013 งานบริหารและพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีมีมาตรฐานคุณภาพ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถใน
การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.1. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะวเลา 12 เดือนหลังจบ 

1.2. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

1.3. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ กศ.บป.    หมวดรายง่าย : งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 320,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายชัยพฤกษ์   ชูด า 

  

หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษาระดับ

ปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อท าหน้าท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน้าท่ี
ในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย

และภูมิปัญญาสากลเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้สร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่ความดีสร้างส านึกในคุณค่าของวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและของชาตเิสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กร

อ่ืนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน  และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ

การด ารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมท้ังศึกษา ส่งเสริม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริ  ท้ังนี้โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและ

การจัดการศึกษาของรัฐ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งท่ีต้องด าเนินงานตามภาระหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกล่าวข้างต้น  รวมท้ังการด าเนินงานให้เป็นไปตามบริบทต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง  เช่น ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร จากผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. ปีการศึกษา 2548-2549 

มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อสามารถใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ 

มาประกอบการตัดสินใจ ฐานข้อมูลท่ีดีจะน าผลสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เป็นต้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและให้เกิด

พัฒนาการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเปลี่ยนไป   
 ในส่วนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านแหล่งเรียนรู้ และด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ท่ีมีพันธกิจท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุค

ปัจจุบันจ าเป็นต้องมีแหล่งการเรียนรู้หรือคลังปัญญาท่ีหลากหลายเพื่อเป็นการปฎิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  และเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งจ าเป็นต้องจัดท า  จัดหา  จัดการและบริหารงาน  ท้ังส่ิงตีพิมพ์

และไม่ตีพิมพ์  รวมท้ังส่ืออิเล็กทรอนิกส์  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ต่างๆ ท่ีดีทันสมัย รวมท้ังปรับปรุงสถานท่ีให้บริการส าหรับการ
ประชุม สัมมนา แก่นักศึกษา บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นและให้ได้ตามความต้องการและเป็นมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น 
2. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่น สร้างนิสัยการเรียนรู้ การศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 
3. เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้มาตรฐานมีคุณภาพ 

4. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน 

 

เป้าหมาย 

2. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง 

1.2 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 1 สิทธิ์ 

 
3. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

3.2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3.3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

3.4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
3.5. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
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3.6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

4. เป้าหมายเชิงเวลา 

งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตามเวลาร้อยละ 85 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
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 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์             

2 จัดหาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์             

3 ก ากับ ติดตามและประเมินผล             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมท้ังส้ิน 

หน่วยนับ 
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 10 เครื่อง 10    

 1.2 ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 1 สิทธิ์  1   

 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 

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 ์ 320,000     

 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 180,000 180,000    

 1.2 ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 140,000  140,000   

 รวม 320,000 180,000 140,000   

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 กิจกรรมหลักท่ี 1         

 งานบริหารและพัฒนางาน

วิทยบริการ 

        

 งบลงทุน         

1 ค่าครุภัณฑ ์         

 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง 1 เครื่องละ 18,000 บาท 180,000  

 1.2 ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 1 สิทธิ ์ 1 สิทธิ์ละ 140,000 บาท 140,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       320,000  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ใชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มมากขึ้น 

2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศท่ีส านักมีให้บริการ 
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การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง 

2. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 1 สิทธิ์ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

4.1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85 

4.2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายระดับ 3 

4.3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3 
4.4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมายระดับ 3 

4.5. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  เป้าหมายระดับ 3 

4.6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เป้าหมายระดับ 3 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 

งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 

2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 

2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. สถิติการเข้ามาใช้บริการในส านักทุกประเภทของผู้ใช้บริการ 

3.2. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ  

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1. โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552–2554  
  นโยบายที่ 3: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

  นโยบายย่อยที่ 3.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2553–2555  
2.2.1 นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น 

เลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
         กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 

         กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)    
  มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

             ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ระดับความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม  

2.4. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

       2.4.1 มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพ 
                 ตัวชี้วัดที่ 6.2 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

                 ตัวชี้วัดที่ 7.1 : ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

2.4.2 มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี่วัดที่ 10 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
2.4.3 มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาสถาบัน 

            ตัวชี้วัดที่ 12 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)       
2.5  ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.) 

2.5.1 องค์ประกอบที่ 2: การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้        

3. ความพร้อมของโครงการ  

  ด าเนินการได้ทันที  
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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 ์ 10 เครื่อง 18,000  180,000 - CPU Intel Dual Core E5300 processor 
(2.60GHz, 2MB L2 Cache,800MHz FSB)  

- Chipset เทียบเท่า Intel Q43 Express 
chipset  

- Memory ไม่น้อยกว่า 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 

     ใช้ส าหรับการเรยีนการสอน และส าหรบับริการ 
ส าหรับนักศกึษา 

       

2 ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์ 1 สิทธิ ์ 140,000 140,000 มาตราฐานฯ 

     1. สามารถป้องกันจาก Malware (Virus, Spyware, 
Bots, Backdoors, Key loggers, Root kits, 
Dialers, Adware, Trojans และ Worm) แบบ Real 
time protection 
2. ตัวโปรแกรมต้องสามารถป้องกันไวรัส, ไฟร์
วอลล์, แอนต้ีสแปม ได้ภายในโปรแกรมเดียว โดยที่
ไม่ต้องลงโปรแกรมเสริมอื่นใด 

3. ส แ ก น ไ ฟ ล์ ใ น รู ป แ บ บ  Compressed, 
Installation packages และ OLE objects ได้ 

      

     ค าชี้แจงฯ 

     ใช้ส าหรับป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์เครือ่งลูกข่าย 

      

รวม 320,000  
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1133232014 งานบริหารและพัฒนางานวิทยบริการ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีมีมาตรฐานคุณภาพ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถใน
การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะวเลา 12 เดือนหลังจบ 
2.ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
3.ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ กศ.บป.    หมวดรายง่าย : งบด าเนินการ, งบลงทุน  

วงเงินงบประมาณ: 685,280 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายชัยพฤกษ์   ชูด า 

  

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษาระดับ

ปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อท าหน้าท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน้าท่ี

ในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากลเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้สร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่ความดีสร้างส านึกในคุณค่าของวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและของชาตเิสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กร
อ่ืนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน  และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ

การด ารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมท้ังศึกษา ส่งเสริม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริ  ท้ังนี้โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและ

การจัดการศึกษาของรัฐ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งท่ีต้องด าเนินงานตามภาระหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกล่าวข้างต้น  รวมท้ังการด าเนินงานให้เป็นไปตามบริบทต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้อง  เช่น ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร จากผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. ปีการศึกษา 2548-2549 
มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อสามารถใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ 

มาประกอบการตัดสินใจ ฐานข้อมูลท่ีดีจะน าผลสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เป็นต้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและให้เกิด
พัฒนาการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเปลี่ยนไป   

 ในส่วนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านแหล่งเรียนรู้ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ท่ีมีพันธกิจท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุค

ปัจจุบันจ าเป็นต้องมีแหล่งการเรียนรู้หรือคลังปัญญาท่ีหลากหลายเพื่อเป็นการปฎิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  และเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งจ าเป็นต้องจัดท า  จัดหา  จัดการและบริหารงาน  ท้ังส่ิงตีพิมพ์

และไม่ตีพิมพ์  รวมท้ังส่ืออิเล็กทรอนิกส์  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ต่างๆ ท่ีดีทันสมัย รวมท้ังปรับปรุงสถานท่ีให้บริการส าหรับการ

ประชุม สัมมนา แก่นักศึกษา บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่นและให้ได้ตามความต้องการและเป็นมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อจัดหาหนังสือต าราวิชาการและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีดีและทันสมัย 

2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น 
3. เพื่อสนับสนุนนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่นสร้างนิสัยการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 
4. เพื่อให้บริการทรัพยากรท่ีได้มาตรฐาน 

5. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเ รียนการสอน 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1.1 หนังสือ 1000 เล่ม 

1.2 วัสดุเก่ียวเนื่องกับการท าหนังสือ 20 รายการ 

1.3 วัสดุส านักงาน 100 รายการ 

1.4 วัสดุการเกษตร 20 รายการ 

1.5 สาธารณูปโภค 12 เดือน 

1.6 เครื่องดูดฝุ่น 2 เครื่อง 
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2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 
2.2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2.3. ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
2.4. ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

2.5. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

2.6. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
3. เป้าหมายเชิงเวลา 

งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตามเวลาร้อยละ 85 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
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 ส ารวจและจัดหาหนังสือ             

2 ค่าวัสดุท่ีเก่ียวเนื่องกับการท าหนังสือ             

3 ส ารวจและจัดหาวัสดุส านักงาน             

4 ส ารวจและจัดหาวัสดุการเกษตร             

5 จ่ายช าระค่าสาธารณูปโภค             

6 จัดซ้ือเครื่องดูดฝุ่น             

7 ก ากับ ติดตามและประเมินผล             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ

รวมท้ังส้ิน 
หน่วยนับ 

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 ค่าวัสด ุ       

 1.1 ค่าหนังสือ 1,000 เล่ม  1,000   

 1.2 ค่าวัสดุท่ีเ ก่ียวเนื่องกับการท า

หนังสือ 

20 รายการ  20   

 กิจกรรมหลักท่ี 2       

 งานบริหารจัดการส านักงาน       

 งบด าเนินงาน       

2 ค่าวัสด ุ       

 2.1 วัสดุส านักงาน 100 รายการ 25 25 25 25 

 2.2 วัสดุการเกษตร 20 รายการ 10 5  5 

3 ค่าสาธารณูปโภค       

 3.1 สาธารณูปโภค 12 เดือน 3 3 3 3 

 งบลงทุน       

4 ค่าครุภัณฑ ์       

 4.1 เครื่องดูดฝุ่น 2 เครื่อง 2    
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แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
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      

 งานบริหารและพัฒนางานวิทยบริการ      

1 ค่าวัสด ุ 342,620     

 1.1 ค่าหนังสือ 260,620  260,620   

 1.2 ค่าวัสดุท่ีเก่ียวเนื่องกับการท าหนังสือ 82,000  82,000   

 กิจกรรมหลักท่ี 2      

 งานบริหารจัดการส านักงาน      

2 ค่าวัสด ุ 271,660     

 2.1 วัสดุส านักงาน 251,660 70,000 70,000 70,000 41,660 

 2.2 วัสดุการเกษตร 20,000 10,000 5,000  5,000 

3 ค่าสาธารณูปโภค 20,000     

 3.1 สาธารณูปโภค  (ค่าโทรศัพท์,       
ค่าไปรษณีย์) 

20,000 4,500 5,000 6,000 4,500 

4 ค่าครุภัณฑ ์ 51,000     

 4.1 เครื่องดูดฝุ่น 51,000 51,000    

 รวม 685,280 135,500 422,620 76,000 51,160 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 กิจกรรมหลักท่ี 1         

 งานบริหารและพัฒนางาน

วิทยบริการ 

        

 งบด าเนินงาน         

1 ค่าวัสด ุ         

 1.1 ค่าหนังสือ 1,000 เล่ม     260,620  

 1.2 ค่าวัสดุท่ีเก่ียวเนื่องกับการ
ท าหนังสือ 

20 รายการ      82,000  

 กิจกรรมหลักท่ี 2         

 งานบริหารจัดการส านักงาน         

 งบด าเนินงาน         

2 ค่าวัสด ุ         

 2.1 วัสดุส านักงาน       251,660  

 2.2 วัสดุการเกษตร       20,000  

3 ค่าสาธารณูปโภค         

 3.1 สาธารณูปโภค 12 เดือน     20,000  

 งบลงทุน         

4 ค่าครุภัณฑ ์         

 4.1 เครื่องดูดฝุ่น 2 เครื่อง 1 เครื่องละ 25,500 บาท 51,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       685,280  

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มมากขึ้น 

2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศท่ีส านักมีให้บริการ 



 

 

50 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. จ านวนหนังสือ 1,000 เล่ม 

2. จ่ายค่าสาธารณูปโภค 12 เดือน 
3. ครุภัณฑ์ 1  รายการ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85 
2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายระดับ 3 
3. ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ เป้าหมาย

ระดับ 3 

4. ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3 
5. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมายระดับ 3 

6. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป้าหมายระดับ 3 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 

งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 

2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. สถิติการเข้ามาใช้บริการในส านักทุกประเภทของผู้ใช้บริการ 

3.2. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ  

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

1.1. โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552–2554  

  นโยบายท่ี 3: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

  นโยบายย่อยท่ี 3.1 : นโยบายการศึกษา 
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.

2553–2555  
2.2.2 นโยบายท่ี 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 

มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และ

ประเทศชาติ 
         ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนา 

       ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
         กลยุทธ์ท่ี 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 

         กลยุทธ์ท่ี 6 : จัดส่ือและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)    
มาตรฐานท่ี 3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 : ระดับความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน ท้องถิ่น  
และสังคม  

  มาตรฐานท่ี 5 : มาตรฐานด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 : ระดับความส าเร็จของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุเป้าหมาย ตา 

  แผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา 

2.4. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
        2.4.1 มิติท่ี 2 : มิติด้านคุณภาพ 

                 ตัวชี้วัดท่ี 6.2 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 
                 ตัวชี้วัดท่ี 7.1 : ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา 

                 คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2 มิติท่ี 3 : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 9 : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการักษามาตรฐานระยะเวลา 

                 การให้บริการ 
ตัวชี่วัดท่ี 10 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
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2.4.3 มิติท่ี 4 : มิติด้านการพัฒนาสถาบัน 

             ตัวชี้วัดท่ี 12 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

2.5  ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.) 
2.5.1 องค์ประกอบท่ี 2: การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้        
3. ความพร้อมของโครงการ  

  ด าเนินการได้ทันที  

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 

จ านวน/

หน่วย

นับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 
     มาตราฐานฯ 

1 เครื่องดูดฝุ่น 2 เครื่อง 25,500  51,000 1. ขนาดบรรจุไม่นอ้ยกว่า 62 ลิตร 

     2. สามารถดูดฝุ่นและน้ า 

     3.  มอเตอร์ 1000 Watt x 2 motor 

     4.  แรงดูด  2,200 mm  H2O x 2 (43 Kpa) 

     5.  อัตราการดูด  340 m
3
 /h 

      

     ค าชี้แจงฯ 

     ใช้ดูดฝุ่นและน้ า  ส าหรับพ้ืนอาคารวิทยบริการ  
อาคารบรรณราชนครินทร์  และอาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์     ห้องประชุมขนาดใหญแ่ละ
ห้องประชุมขนาดเล็ก 

       

รวม 51,000  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


