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คํานํา 
 
 แผนการใชจายงบประมาณ (งบประมาณ บ.กศ.)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพ่ิมเติม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําข้ึนภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดหักสํารองจายไว 20%  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
โดยเปนแผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลักของแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2552– 2554  ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง  เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับ เปาหมายการใหบริการหนวยงาน กล
ยุทธหนวยงาน  ผลผลิต  ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก  โดยประกอบดวย 5 ผลผลิตและ 1  โครงการ งบประมาณรายจาย
ประจําปรวมทั้งสิ้น 11,480,000 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายงบประมาณ (งบประมาณ บ.กศ.) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพ่ิมเติม ฉบับน้ี จะเปนประโยชน   ตอผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของ และ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป 

 
 

                                                                     
 

(นายบูรพาทศิ  พลอยสุวรรณ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

16 ธันวาคม 2552 
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบ บ.กศ.) เพ่ิมเติม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,480,000 บาท 

 
นโยบาย
ตาม

แผนการ
บริหาร
ราชการ
แผนดิน 

 
นโยบายท่ี 1 
เรงดวนท่ีจะ
เร่ิมดําเนินการ
ในปแรก 

 นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต 

ประเด็น  
นโยบาย
ยอย 

 

นโยบายยอย
ท่ี 1.3 การลด
ภาระคาครอง
ชีพของ
ประชาชน 

 ประเด็นนโยบายท่ี 3.1 นโยบายการศึกษา 
ประเด็นนโยบายท่ี 

3.4 นโยบายศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม

         

ยุทธศาสตร 
การจัดสรร
งบประมาณ 

 ยุทธศาสตรท่ี 
1: การสราง
ความเช่ือมั่น
และการ
กระตุน 

เศรษฐกิจของ
ประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3:  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงาน  

แผนงาน: 
เสริมสราง
รายไดพัฒนา
คุณภาพชีวิต

และ 
ความมั่นคง
ดานสังคม 

 แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
แผนงาน: สงเสริม
และพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

         

เปาหมาย 
การ

ใหบริการ
กระทรวง 

 

ประชาชน
ไดรับโอกาส
ทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน
ตามสิทธิท่ี
กําหนด 

 

ประชาชนไดรับ
การศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิตท่ีมี
มาตรฐานคุณภาพ 

 

คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการ
ดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและ 

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ 

ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีไดรับ 
การเผยแพรนําไปใช
ประโยชนเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนไดรับ
ความรูความเขาใจ

และเห็น
ความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย

เปาหมาย 
การ

ใหบริการ
หนวยงาน 

 นักเรียนใน
สังกัด

มหาวิทยาลัย
ไดรับโอกาส
ทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน
ตามสิทธิท่ี
กําหนดไว 

 

เพ่ือบริการวิชาการ
แกหนวยงาน/ 

ประชาชนในชุมชน
และสังคมใหมีความรู
ความสามารถในการ
พัฒนาตนเองเพื่อ
เพ่ิมศักยภาพ 

ในการแขงขันของ
ประเทศ 

เพ่ือขยายการผลิต
กําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

และสาขาท่ีขาดแคลน
เพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการในการ
พัฒนาประเทศ 

เพ่ือผลติกําลังคนท่ีมี
คุณภาพตามความตอง 

ของประเทศ 

เพ่ือวิจัยและพัฒนา
รวมท้ัง 

ถายทอดองคความรู
และสราง 

นวัตกรรมท่ีนําไปสู
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของ

ทองถิ่นและประเทศ

ปลูกฝงคานิยมให
นิสิตนักศึกษาและ
ชุมชนในการพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่น 
และอนุรักษ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

กลยุทธ
หนวยงาน  

สงเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการเรียน
การสอนขั้น
พ้ืนฐาน 
ท่ีมุงเนน
คุณภาพ มี
มาตรฐาน 

 

พัฒนาการบริการดาน
สุขภาพและการ
บริการวิชาการดาน
อ่ืนๆ ในเชิงรุกและ

ครบวงจร 
ใหครอบคลุมทุกกลุม

ประชากรและ 
ภาคสวนตางๆ 

พัฒนาและจัด
การศึกษาโดยมุงเนน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

ท่ีเปนความตองการ
ของประเทศและ 

ใหเกิดความเสมอภาค
ในโอกาส 

ทางการศึกษา 

พัฒนาและจัดการศึกษา
โดยมุงเนนสาขาท่ีเปน 
ความตองการของ 
ประเทศและใหเกิด
ความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษา 

สงเสริมการวิจัยท่ีเปน
ความตองการของ
ประเทศในลักษณะ
มุงเปาหมายและ 
งานวิจัยท่ี
มหาวิทยาลัย 
มีศักยภาพและ
นําไปใชประโยชน 

มุงเนนการผลิต
บัณฑิตภูมิปญญา
ไทยสูสากล 

ผลผลิต  

การสนับสนุน
การจัด

การศึกษาโดย
ไมเสีย 
คาใชจาย 

 ผลงานการใหบริการ
วิชาการ 

ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ผูสําเร็จการศึกษาดาน 
สังคมศาสตร 

ผลงานวิจัยเพ่ือสราง
องคความรู 

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

งบประมาณ  - บาท  -  บาท - บาท 11,480,000 บาท - บาท -  บาท 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจาย(งบ บ.กศ.) เพ่ิมเติม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 
ผลผลิต/
งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 
ตัวชี้วัด เปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมาย

โครงการการจัด
การศึกษา 15 ป 
งบประมาณ 
4,909,600 บาท 

1. จํานวนนักเรียนท่ี
ไดรับการสนับสนุน
ตามโครงการ 

1,236 
คน 

1. คาใชจายท่ีผูปกครอง
สามารถลดคาใชจาย
ตามรายการท่ีไดรับการ
สนับสนุน 

รอยละ 
100 

 

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
งบประมาณ  
25,506,500บาท 

1. จํานวนนักศึกษาคง
อยู 

1,069 
คน 

1. ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําหรือศึกษาตอ
ภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจากจบ 

รอยละ 
80 

1. ผูสําเร็จการศึกษาท่ี
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

รอยละ 
82 

2. จํานวนนักศึกษาท่ี
เขาใหม 

535 คน 2. ความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละ 
75 

3. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

282 คน 3. ผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 
82 

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร
งบประมาณ  
111,584,300 บาท 

1. จํานวนนักศึกษาท่ี
เขาใหม 

1,376 
คน 

1. ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําหรือศึกษาตอ
ภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจบ 

รอยละ 
80 

1. ผูสําเร็จการศึกษาท่ี
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

รอยละ 
72 

2. จํานวนนักศึกษาท่ี
คงอยู 

2,803 
คน 

2. ความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละ 
75 

3. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

1,055 
คน 

3. ผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 
72 

ผลงานการใหบริการ
วิชาการงบประมาณ 
6,500,000 บาท 

1. จํานวนครูผูไมมีวุฒิ
ทางการศึกษาท่ี
เขารับการพัฒนา 

60 คน 1. ความพึงพอใจของผูเขา
รับการพัฒนาและ
หนวยงานผูท่ีใชครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

รอยละ 
87 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

รอยละ 
88 

2. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคม 

78 
โครงการ 

2. ความพึงพอใจของผูเขา
รับบริการในกระบวนการ
ใหบริการ 

รอยละ 
82 

2. งานบริการวิชาการ
แลวเสร็จตาม
ระยะเวลา 

รอยละ 
78 

3. จํานวนผูเขารับ
บริการ 

3,060 
คน 

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณ 
500,000 บาท 

1. จํานวนโครงการ/ 
กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

37 
โครงการ 

1. โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของ
โครงการ 

รอยละ 
85 

1. งานโครงการ/
กิจกรรมท่ีแลวเสร็จ
ตามเวลา 

รอยละ 
85 

2.จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

4,400 
คน 

ผลงานวิจัยเพ่ือ
ถายทอดองคความรู 
งบประมาณ 
4,023,300 บาท 

1. จํานวนโครงการวิจัย 8 
โครงการ 

1. จํานวน/จํานวนของ
งานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีตีพิมพ
เผยแพรในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

รอยละ 8 1. จํานวนโครงการวิจัย
ท่ีแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 

รอยละ 
100 

2. จํานวน
โครงการวิจัยท่ีแลว
เสร็จ 

8 
โครงการ 

2. จํานวนผลงานวิจัย
เปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนด 

8 
ผลงาน 
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สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบ บ.กศ.) เพิ่มเติม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบ บ.กศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553)  
งบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 11,480,000 บาท 

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

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

ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ - - 
แผนงาน : เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม 11,480,000 100.00 
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 11,480,000 100.00 
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 11,480,000 100.00 
แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม - - 

รวมทั้งสิ้น 11,480,000 100.00  
สรุปงบประมาณรายจาย(งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย 

ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจาย 

งบบุคลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ
งบเงนิ
อุดหนนุ 

งบรายจาย
อื่น รวมทัง้สิ้น รอยละ 

เงินเดอืน คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

พนกังาน
ราชการ 

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสด ุ

สาธารณปูโภค คาครุภณัฑ คาที่ดนิและ
สิ่งกอสราง 

ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ - - - -  
แผนงาน: เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม - - - -  
โครงการ: สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป - - - -  
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3,970,000 2,710,000 4,800,000 11,480,000 100.00 
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 3,970,000 2,710,000 4,800,000 11,480,000 100.00 
ผลผลิตที่ 1: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - - - 
ผลผลิตที่ 2: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3,970,000 2,710,000 4,800,000 11,480,000 100.00 
ผลผลิตที่ 3: ผลงานการใหบริการวิชาการ   
ผลผลิตที่ 4: ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู   
แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   
ผลผลิตที่ 1: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

รวมทั้งสิ้น 3,970,000 2,710,000 4,800,000 11,480,000 100.00  

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

งบบุคลากร - - 
เงินเดือนและคาจางประจํา - - 
คาตอบแทนพนักงานราชการ - - 
คาจางชั่วคราว - - 
งบดําเนินงาน 3,970,000 34.59 
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 3,970,000 34.59 
คาสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน 7,510,000 65.41 
คาครุภัณฑ 2,710,000   23.60  
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 4,800,000 41.81 
งบเงินอุดหนุน - - 
งบรายจายอื่น - - 

รวม 11,480,000 100.00 
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แผนการใชจายงบประมาณตามยุทธศาสตร แผนงาน และผลผลิต  
 

ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจาย 

งบบุคลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ
งบเงนิ
อุดหนนุ 

งบรายจาย
อื่น รวมทัง้สิ้น รอยละ 

เงินเดอืน คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

พนกังาน
ราชการ 

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสด ุ

สาธารณปูโภค คาครุภณัฑ คาที่ดนิและ
สิ่งกอสราง 

ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3,970,000 2,710,000 4,800,000 11,480,000 100.00 
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 3,970,000 2,710,000 4,800,000 11,480,000 100.00 
ผลผลิตที่ 2: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 3,970,000 2,710,000 4,800,000 11,480,000 100.00 
1. งานบริหารจัดการการศึกษา 3,970,000 2,710,000 4,800,000 11,480,000 100.00 

1.1 สํานักงานอธิการบดี 3,970,000 2,710,000 4,800,000 11,480,000 100.00 
4.1.1 กองกลาง 1,620,000 2,710,000 4,800,000 9,130,000 79.54 

4.1.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากร 1,620,000 1,620,000 14.12 
4.1.1.2 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 2,710,000 4,800,000 7,510,000 65.42 

4.1.2 กองนโยบายและแผน 1,000,000 1,000,000 8.71 
4.1.2.1 โครงการพัฒนาสถาบันสูสากล 1,000,000 1,000,000 8.71 

4.1.3 กองบริการการศึกษา 200,000 200,000 1.74 
4.1.3.1 โครงการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรใหม 200,000 200,000 1.74 

4.1.7 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1,150,000 1,150,000 10.01 
4.1.7.1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนโดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 
1,150,000 1,150,000 10.01 

รวมทั้งสิ้น 3,970,000 2,710,000 4,800,000 11,480,000 100.00 
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ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิตที่ 2: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

4. งานบริหารจัดการการศึกษา 

4.1 สํานักงานอธิการบดี 

4.1.1 กองกลาง 
 

4.1.1.1 โครงการพัฒนาบคุลากร 

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

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 1,620,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  :นางสุนทรี  โพธิกุล 
  

หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่มีศักยภาพ สามารถแขงขันไดทั้งในระดับพ้ืนที่และในระดับสากลเปนสิ่งที่มี

ความจําเปนอยางยิ่งในปจจุบันซึ่งเปนยุคแหงการแขงขันไรพรมแดน (Globalization) เศรษฐกิจบนฐานความรู 
(Knowledge based economy) ที่ตองอาศัยทั้งเทคโนโลยี ความสามารถของบุคลากร องคความรู และการบริหารจัดการ
องคการที่ดี แมวาการพัฒนาองคกรข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการแตปจจัยที่สําคัญที่สุดคือ บุคลากร องคกรที่มีโครงสราง
ของบุคลากรที่มีความรูความสามารถยอมเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ จากบริบทของความเปลี่ยนแปลงทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแรงกดดันจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกไปสูสังคมแหงความรู (Knowledge 
Based Society) ซึ่งเปนสังคมที่แขงขันดวยความรู ทักษะ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการองคกรสมัยใหม   
ดังกลาวแลว อันเปนผลใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําเปนตองเรงปรับตัวอยางเรงดวนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การพัฒนาบุคลากร   เพ่ือใหองคกรยืนหยัดแขงขันอยูในเวทีโลกอยางมีศักยภาพ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ไดเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่และอํานาจรัฐอยางมาก โดยใหภาคประชาชนและสังคมมีสวนรวมในการ
บริหารประเทศเพ่ิมมากข้ึน ดังน้ัน  จึง จําเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนาบุคลากรอยางทั่วถึงในทุก ๆ ดานเพ่ือใหมีความรู มีทักษะ 
ตามทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหม ๆ  การบริหารจัดการองคกรสมัยใหม มีความรอบรูทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  การ
ปกครอง และสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ สงผลใหองคกรมีศักยภาพการ
แขงขันไดในระดับสากล รวมถึงการสรางจิตสํานึกใหบุคลากรตระหนักในบทบาทภารกิจหนาที่ และสามารถใชสิทธิหนาที่
อยางถูกตองตามกฏหมาย โดยมีกรอบนโยบายหลักในการพัฒนาเพ่ือใหบรรลุเปาประสงค ดังน้ี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศไว 7 ยุทธศาสตร 
คือ   

- ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 
- ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 
- ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- ยุทธศาสตรการบริหารเศรษฐกิจสวนรวม 
- ยุทธศาสตรการเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรภาครัฐในภาพรวมของประเทศเพ่ือใหบรรลุยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) รัฐบาลไดกําหนดใหดําเนินการตอเน่ืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 โดยยึดหลักแนวคิด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” ในทุกมิติอยางเปนองครวมและเปนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรสูเศรษฐกิจ ยุคใหมที่มีเทคโนโลยี และการใชความรูเปนฐานการพัฒนา พรอม
ทั้งสรางระบบ กลไก และพัฒนาคนใหสามารถปรับตัวรูเทาทันโลกไดอยางรวดเร็ว 
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 หมวดที่ 3 วาดวยการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ไดวางกรอบแนวทางการบริหารราชการ

แผนดินใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ตามมาตรา 3/1 วา “การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ  ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปนการกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจาย
อํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหสวนราชการมีแนว
ทางการปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี จึงไดกําหนดกรอบและแนวทางที่สวนราชการ
และขาราชการตองปฏิบัติไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550)     
รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรที่เก่ียวกับการพัฒนาขาราชการไว 2 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตร  4  การสร าง

ระบบบริหารงานบุคลากรและคาตอบแทนใหม โดยไดกําหนดมาตรการเพิ่มผลิตภาพของขาราชการ  โดยใหมีการจัดทํา
เปาหมายการทํางาน ขีดความสามารถ และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของแตละบุคลากรอยางเปนระบบมากข้ึน  รวมถึงการ
เชื่อมโยงใหเขากับการสรางแรงจูงใจและใหแตละสวนราชการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเชิงยุทธศาสตร  โดยยึด
วิสัยทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงคขององคการ และขีดความสามารถที่จําเปน (Competency-based Approach)   

 ยุทธศาสตร 5  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  วัฒนธรรม และคานิยมของขาราชการ เอ้ือตอการพัฒนาระบบ
ราชการ จําเปนตองบริหารใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากการศึกษา ฝกอบรม ฯลฯ แลว ใหเปนในลักษณะของการ
สรางการเรียนรูจากประสบการณจริง  โดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางสามารถเรียนรู และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนดวยตนเอง
ดวยความเต็มใจ ตระหนักวาการเรียนรูเปนเรื่องของผูเรียนโดยแท 

ทั้งน้ี ไดกําหนดมาตรการที่เก่ียวของ คือ มาตรการสรางแบบการเรียนรูดวยตนเองของกลุม        เปาหมายที่เปน
ผูบริหารระดับสูง ในลักษณะการเรียนรูจากประสบการณการปฏิบัติจริง (Action Learning) ดวยวิธีสรางวิสัยทัศนรวมกัน การ
สรางความรูสึกผูกพันตอพันธกิจที่จะนําไปสูระบบอนาคตที่พึงปรารถนารวมกัน การเรียนรูการทํางานเปนทีม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการเรียนรูวิธีคิดอยางเปนระบบ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน 
ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมของขาราชการรองรับราชการยุคใหม โดยยึด

ประชาชนเปนศูนยกลาง 
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางนักบริหารใหเปนผูนํายุคใหมในการบริหารราชการ 
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางเสริมสมรรถนะและทักษะใหแกทรัพยากรบุคลากรภาครัฐ 
จากความจําเปนดานตางๆไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล    ยุทธศาสตร 

กฎหมาย และระเบียบตางๆ ฯลฯ ที่กลาวมาแลว ทําใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําเปนตอง
ไดรับการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ วัฒนธรรม คานิยม พัฒนาความรู และทักษะในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของรัฐบาล เน่ืองจากการทํางานรูปแบบใหมมุงเนนที่ผลงานมีการกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจน การ
ปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ โดยลดขั้นตอนที่ไมจําเปน นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชภายใตนโยบาย
รัฐบาลอิเลคทรอนิคส  (e-government) และตองการผูปฏิบัติงานที่ใชความรูทักษะในวิชาชีพ (Knowledge Worker) ที่มี
ความเชี่ยวชาญสูงในแตละสาขา สามารถพัฒนางานและความรูไดดวยตนเองควบคูกับการเปนผูมีคุณธรรม ภายใต
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองจัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือกําหนดแนวทางดําเนินการและมีทิศทางในการพัฒนาบุคลากร
ที่ชัดเจนใหสามารถทํางานในบริบทใหมไดอยางเต็มศักยภาพ  อันจะสงผลใหการพัฒนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดยุทธศาสตรในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษา ตามจุดเนน เอกลักษณ เพ่ือมุงสูความเปนสากล โดยมีนโยบายในการสงเสริม สนับสนุน และแสวงหาความ
รวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากลบนพ้ืนฐานการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล  มีเปาประสงคเพ่ือ
ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเนน เอกลักษณ เพ่ือมุงสูความเปนสากล กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี ในฐานะเปนผูบังคับบัญชา กลุมงานบริหารงานบุคคล จึงไดจัดทําแผนกลยุทธดานการพัฒนากําลังคนให
สอดคลองกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการใหบรรลุตามเปาประสงค นโยบาย 
และยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนดวัตถุประสงคยอย ตัวชี้วัดและกลยุทธปฏิบัติการสําหรับการพัฒนา
กําลังคนใหสอดคลองกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการดําเนินการตามยุทธศาสตรใหสามารถขัดเคลื่อน
ไดอยางมีทิศทาง และมีประสิทธิภาพสูงสุดแกองคกร 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือนําแผนกลยุทธดานการพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติ 
2. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยโยมุงผลสัมฤทธ์ิของมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรู และการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือพัฒนาระบบการสรางความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 
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เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของมหาวทิยาลัย 1 ระบบ 
1.2 พัฒนาการเรยีนรูของบุคลากรโดยใชเทคนิคการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (สายสนับสนุน) 
188 คน 

1.3 พัฒนาการเรยีนรูของบุคลากรโดยใชเทคนิคการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (ทั้งมหาวทิยาลัย) 

593 คน 

1.4 สรางบรรยากาศในการทํางาน ความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร 1 ระบบ 
    

 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
หมวด 5  

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. รายงานผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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

1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ
ของมหาวิทยาลัย 

            

2 จัดระบบการประเมินผลการปฏบัิติงาน             
3 พัฒนาระบบการเรียนรูของบุคลากรโดยใชเทคนิคการ

จัดทาํแผนพัฒนารายบุคคล(สายสนับสนุน) 
            

4 พัฒนาระบบการเรียนรูของบุคลากรโดยใชเทคนิคการ
จัดทาํแผนพัฒนารายบุคคล (ทั้งมหาวิทยาลยั) 

            

5 สรางบรรยากาศในการทํางาน ความผาสุก และความพึงพอใจของ
บุคลากร 

            

              

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

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

1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดย
มุงเนนผลสัมฤทธ์ิของมหาวิทยาลัย 

- บาท     

2 จัดระบบการประเมินผลการปฏบัิติงาน -      
3 พัฒนาระบบการเรียนรูของบุคลากร

โดยใชเทคนิคการจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล(สายสนับสนุน) 

940,000  บาท  940,000    

4 พัฒนาระบบการเรียนรูของบุคลากร
โดยใชเทคนิคการจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล (ทั้งมหาวทิยาลัย) 

680,000  บาท  680,000    

5 สรางบรรยากาศในการทํางาน ความผาสุก 
และความพึงพอใจของบุคลากร  

บาท     

 รวม 1,620,000  1,620,000  



 
 

 

4

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

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

1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดย
มุงเนนผลสัมฤทธ์ิของมหาวิทยาลัย 

-     

2 จัดระบบการประเมินผลการปฏบัิติงาน -     
3 พัฒนาระบบการเรียนรูของบุคลากรโดยใช

เทคนิคการจดัทําแผนพัฒนารายบุคคล
(สายสนับสนุน) 

940,000   940,000    

4 พัฒนาระบบการเรียนรูของบุคลากรโดยใช
เทคนิคการจดัทําแผนพัฒนารายบุคคล 
(ทั้งมหาวิทยาลัย) 

680,000   680,000    

5 สรางบรรยากาศในการทํางาน ความผาสุก และ
ความพึงพอใจของบุคลากร ‐ 

    

 รวม 1,620,000  1,620,000   

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล

โดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย 

1 ระบบ 1 ระบบ   

2 จัดระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1 ระบบ 1 ระบบ   

3 พัฒนาระบบการเรียนรูของ
บุคลากรโดยใชเทคนิคการจดัทํา
แผนพัฒนารายบุคคล(สาย
สนับสนุน) 

188 คนๆละ 1 ครั้ง 5,000  บาท 940,000 

4 พัฒนาระบบการเรียนรูของ
บุคลากรโดยใชเทคนิคการจดัทํา
แผนพัฒนารายบุคคล  
(ทั้งมหาวิทยาลัย) 

593 คน 1 ครั้ง 680,000  บาท 680,000 

5 สรางบรรยากาศในการทํางาน ความ
ผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร 

1 คร้ัง 1 คร้ัง    

 รวมทั้งสิ้น       1,620,000 

หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นําแผนกลยุทธดานการพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติ 
2. ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยมุงผลสัมฤทธ์ิของมหาวิทยาลัย 
3. มหาวิทยาลัยมีระบบการเรียนรู และการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
4. มหาวิทยาลัยมีระบบการสรางความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1 จํานวนระบบการบริหารงานบุคคลที่พัฒนาตามจุดมุงเนนของมหาวิทยาลัย 
1.2 บุคลากรไดพัฒนาการเรียนรูของบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(สายสนับสนุน) 
1.3 บุคลากรทั้งมหาวิทยาลยัไดพัฒนาการเรยีนรูตามเทคนิคในแผนพัฒนาบุคลากร 
1.4 บุคลากรไดสัมผัสสภาพแวดลอมในดานบรรยากาศในการทํางาน ความผาสกุ และความพึงพอใจ 

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

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

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

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2552-2554) 

   นโยบายที่ 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 (ของมหาวิทยาลัยฯ) 

ยุทธศาสตร : มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น 
สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552) 
ยุทธศาสตร : มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น 

สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 
2.4. ความสอดคลองกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2552) 
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

2.5. ความสอดคลองกับตวับงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. (ประจําปการศึกษา 2552) 
                           -  

3. ความพรอมของโครงการ  
      ดําเนินการไดทันท ี

4.1.1.2 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:  
งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน,งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 7,510,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)  : นางสุนทรี  โพธิกุล 
  

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาทองถิ่น  มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัย  ใหบริการ
วิชาการแกสังคม  เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลางมีหนาที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย 

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

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหการบริหารงานในมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนงานของหนวยงานตาง ๆ  

ในมหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว 
2. เพ่ือใหประชาสัมพันธงานและภารกิจของมหาวิทยาลัย แกหนวยงานของรัฐและชุมชน 
3. เพ่ือใหมีการดําเนินการระเบียบของราชการที่ถูกตอง 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีรถตูโดยสารปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 11 ที่น่ัง 2 คน 
1.2 มีหองนํ้า 4 อาคาร 
1.3 มีโรงอาหาร 1 หลัง 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. มหาวิทยาลัยมีรถตูโดยสารปรบัอากาศ ใหบรกิารแกบุคลากรไดอยางมีประสทิธิภาพ 
2.2. มหาวิทยาลัยมีหองนํ้าทีส่ะอาดไวบริการ 
2.3. มหาวิทยาลัยมีโรงอาหารใหบริการแกบุคลากรและผูรับบริการอยางเพียงพอ 
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3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีรถตูโดยสารปรับอากาศ หองนํ้า และโรงอาหาร ใหบริการตลอดปงบประมาณ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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

1 จัดซื้อรถตูโดยสารปรับอากาศ             
2 ปรับปรุงหองนํ้า             
3 ปรับปรุงโรงอาหาร             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

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

1 จัดซื้อรถตูโดยสารปรับอากาศ 2 คัน  2   
2 ปรับปรุงหองนํ้า 4 แหง   4  
3 ปรับปรุงโรงอาหาร 1 หลัง  1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

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

1 จัดซื้อรถตูโดยสารปรับอากาศ 2,710,000  2,710,000   
2 ปรับปรุงหองนํ้า 2,800,000   2,800,000  
3 ปรับปรุงโรงอาหาร 2,000,000   2,000,000  
 รวม 7,510,000  2,710,000 4,800,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 จัดซ้ือรถตูโดยสารปรับอากาศ ขนาด

ไมนอยกวา 11 ท่ีนั่ง 
2 คันๆละ   1,355,000 บาท 2,710,000 

2 ปรับปรุงหองน้ํา 4 แหงๆละ   700,000 บาท 2,800,000 
3 ปรับปรุงโรงอาหาร 1 หลังๆละ   2,000,000 บาท 2,000,000 
 รวมงบประมาณท้ังส้ิน  7,510,000 

 
หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทกุรายการ 

  

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. มีรถตูโดยสารปรับอากาศใหบรกิารแกบุคลากร 
2. มีหองนํ้าใหบรกิารแกผูรับบริการ 
3. มีโรงอาหารที่เหมาะแกการใหบริการ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนผูเขารับบริการ 

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

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

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

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

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

คุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

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

3. ความพรอมของโครงการ  
       ดําเนินการไดทันท ี

4.1.2 กองนโยบายและแผน 
4.1.2.1 โครงการพัฒนาสถาบันสูสากล 

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

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:   
งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 1,000,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กลุมงานวิเทศสัมพันธ  :นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท 
  

หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดยุทธศาสตรในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัด

การศึกษา ตามจุดเนน เอกลักษณ เพ่ือมุงสูความเปนสากล โดยมีนโยบายในการสงเสริม สนับสนุน และแสวงหา 
ความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากลบนพ้ืนฐานการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล  มีเปาประสงค 
เพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเนน เอกลักษณ เพ่ือมุงสูความเปนสากล กลุมงานวิเทศ
สัมพันธ กองนโยบายและแผน จึงไดจัดทําแผนกลยุทธดานการพัฒนาสถาบันสูสากล เพ่ือเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการใหบรรลุตามเปาประสงค นโยบาย และยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนดวัตถุประสงคยอย ตัวชี้วัดและ
กลยุทธการพัฒนาสถาบันสูสากล เพ่ือรองรับการดําเนินการตามยุทธศาสตรใหสามารถขัดเคลื่อนไดอยางมีทิศทาง และ 
มีประสิทธิภาพสูงสุดแกองคกร 

วัตถุประสงค   
1. สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือเปดตลาดการศึกษาสูระดับสากล และ

สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานภาษาตางประเทศและการใชชีวิตในสังคมที่มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 
3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในดานการใชภาษาอังกฤษ สําหรับการเรียนการ

สอน และการเผยแพรผลงานในระดับนานาชาติ 
4. สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาการสรางความรวมมือกับตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเสริมสรางความ

เขมแข็งทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
5. พัฒนาระบบโครงสรางการบริหารจัดการดานวิเทศสัมพันธใหมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับ 

ในระดับประเทศ และสากล 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 พัฒนาระบบการพัฒนาสถาบันสูสากล 1 ระบบ 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วดัที่ 5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสู

สากล 
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3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. รายงานผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ปฏิทินการ
ปฏิบัตงิาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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

1 สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
นานาชาติ เพ่ือเปดตลาดการศึกษาสูระดับสากล และ
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

            

2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดาน
ภาษาตางประเทศและการใชชีวิตในสังคมที่ มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

            

3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในดานการใชภาษาอังกฤษ สําหรับการเรียนการสอน และ
การเผยแพรผลงานในระดับนานาชาติ 

            

4 สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาการสรางความรวมมือกับ
ตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเสริมสรางความ
เขมแข็งทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัย 

            

5 พัฒนาระบบโครงสรางการบริหารจัดการดานวิเทศสัมพันธ
ให มีคุณภาพ  และ มีประสิท ธิภาพเปนที่ ยอมรับใน
ระดับประเทศ และสากล 

            

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

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

1 ส ง เ ส ริ ม  แล ะ ส นั บส นุ น ก า ร จั ด
การศึกษาตามหลักสูตรนานาชาติ 
เพ่ือเปดตลาดการศึกษาสูระดับสากล 
และสอดคลอง กับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

250,000 บาท  250,000   

2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาเพ่ือ
เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ด า น
ภาษาตางประเทศและการใชชีวิตใน
สั งคมที่ มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

250,000   250,000   

3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
อาจารยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในดานการ
ใชภาษาอังกฤษ สําหรับการเรียนการ
สอน และการเผยแพรผลงานในระดับ
นานาชาติ 

250,000 บาท  250,000   

4 สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาการ
สรางความรวมมือกับตางประเทศ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเสริมสรางความ
เ ข ม แ ข็ งท า งด า น วิ ช า ก า ร ขอ ง
มหาวิทยาลัย 

250,000 บาท  250,000   

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

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

1 สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนานาชาติ เพ่ือเปดตลาดการศึกษาสู
ระดับสากล และสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

250,000  250,000   

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

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

2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพดานภาษาตางประเทศและการใช
ชี วิ ต ในสั งคมที่ มี ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
 
 

250,000  250,000   

3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในดานการใชภาษาอังกฤษ 
สําหรับการเรียนการสอน และการเผยแพร
ผลงานในระดับนานาชาติ 

250,000  250,000   

4 สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาการสรางความ
รวมมือกับตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
เสริมสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

250,000  250,000   

 รวม 1,000,000 1,000,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 สงเสริม และสนับสนุนการจัด

การศึกษาตามหลักสูตรนานาชาติ 
เพ่ือเปดตลาดการศึกษาสูระดับ
สากล และสอดคลองกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

1 คร้ัง  1 ครั้ง 250,000 บาท 250,000  

2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพด า น
ภาษาตางประเทศและการใชชีวิต
ในสังคมที่ มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 

1 คร้ัง  1 ครั้ง 250,000 บาท 250,000  

3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
อาจารยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในดาน
การใชภาษาอังกฤษ สําหรับการ
เรียนการสอน และการเผยแพร
ผลงานในระดับนานาชาติ 

1 คร้ัง  1 ครั้ง 250,000 บาท 250,000 

4 สงเสริม สนับสนุน และแสวงหา
ก า ร ส ร า ง ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
ตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และเสริมสรางความเขมแข็ง
ท า ง ด า น วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

1 คร้ัง  1 ครั้ง 250,000 บาท 250,000 

 รวมทั้งส้ิน       1,000,000 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. เปดตลาดการศกึษาสูระดับสากล และสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. นักศึกษามีศักยภาพดานภาษาตางประเทศและการใชชีวติในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
3. อาจารยมีศักยภาพในดานการใชภาษาอังกฤษ สําหรับการเรยีนการสอน และการเผยแพรผลงานในระดับ

นานาชาต ิ
4. ความรวมมือกับตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 
5. การบริหารจดัการดานวิเทศสัมพันธมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเปนทีย่อมรับในระดับประเทศ และสากล 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
เชิงปริมาณ 

1.1 พัฒนาระบบการพัฒนาสถาบันสูสากล 1 ระบบ 
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เชิงคุณภาพ 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปฏิบัตริารการตามตัวชีว้ัดที่ 5 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสากล 
เปาหมายเชิงเวลา 

  รายงานผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี

2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจ โดยใชแบบสรุปจํานวนบุคลากร และผลการดําเนินงาน 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2552-2554) 

 นโยบายที่ 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 (ของมหาวิทยาลัยฯ) 

 ยุทธศาสตร : มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น 
สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552) 
 ยุทธศาสตร : มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น 
สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 

2.4. ความสอดคลองกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552) 

                          ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสากล 
2.5. ความสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. (ประจําปการศึกษา 2552) 

                           -  
3. ความพรอมของโครงการ  

ดําเนินการไดทนัท ี  

4.1.3 กองบริการการศึกษา 
4.1.3.1 โครงการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรใหม 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนด 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: หนวยงานภาครัฐ  ภาคประชาชน  ภาคเอกชนและชุมชนท่ีเก่ียวของ 
ผลผลิต:       ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเขาใหม 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 
 7. สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจาย:       งบประมาณอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรร 
วงเงินงบประมาณ:      200,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:      คณะครุศาสตร 

     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
     คณะวิทยาการจัดการ  
     กองบริการการศึกษา 
 

: ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง  
: นางศิริรัตน  ศิริพรวิศาล 
: ผศ.วิ่ชชุกร  นาคธน 
: นางรงรอง   แรมสิเยอ 
: นางเสาวลักษณ ชาติศรีสัมพันธ 
: นางลักขณา  เตชวงษ 
 

  

หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรตางๆ  

ที่พัฒนาหรือปรับปรุงข้ึนใหมจากความตองการของผูใชบัณฑิต  ตลาดแรงงาน ชุมชนและสังคม การประเมินหลักสูตรเพื่อ
การปรับปรุงหรือการสรางหลักสูตรใหม  จะมีกระบวนการจัดทําหลักสูตรซึ่งอาศัยความรูทักษะและประสบการณจากผูใช
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หลักสูตร นักศึกษา นักวิชาการรวมกันจัดทํา รวมทั้งในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอยางรวดเร็ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหความตระหนัก ในการปรับตัวใหเขากับสังคมโลก 
กระบวนการทํางานและภารกิจจําเปนตองมีการพัฒนาอยู เสมอ   ปจจุ บันบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เปนที่ตองการของตลาดแรงงานอยูมากในสาขาวิชาตางๆ   การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคและการศึกษาความตองการของผูประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตรซึ่งสอดคลองกับในป 2553 ที่มหาวิทยาลัย
มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณใหแตละคณะพัฒนาหลักสูตรใหมที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)  และตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ดังน้ันเพ่ือใหการจัดการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย พัฒนาอยางตอเน่ือง   จึงเห็นควรสงเสริมใหแตละคณะดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหมของ
มหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค   
1. สงเสริมการจดัทําหลักสูตรใหมปการศึกษา 2553 
2. จัดทาํหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
3. จัดทาํหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา 
4. จัดทาํหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร 
5. จัดทาํหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
6. จัดทาํหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาบริหารงานอุตสาหกรรมและโลจิสติกส 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีหลักสตูรใหม 

-  
5 หลักสตูร/

สาขาวิชา 
 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. หลักสตูรใหม ของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน ที่ สกอ.กําหนด 

 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

พัฒนาหลักสูตร และไดรับการอนุมัติหลักสูตร ภายในป พ.ศ. 2553   

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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

1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

            

 - จัดทาํหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา             
 - ประเมินผลหลกัสูตรทีส่รางข้ึน (วิพากยหลักสูตร)             

2 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววทิยา             
 - เสนอโครงการ             
 - จัดตั้งคณะกรรมการรางหลักสตูร             
 - จัดประชุมรางหลักสูตร             
 - จัดประชุมวิพากยหลักสตูร             
 - จัดทาํเลมหลักสูตรเสนอคณะกรรมการประจาํคณะ  

สภาวิชาการ  และสภามหาวทิยาลัย 
            

3 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 

            

 - เสนอโครงการ             
 - จัดตั้งคณะกรรมการรางหลักสตูร             
 - จัดประชุมรางหลักสูตร             
 - จัดประชุมวิพากยหลักสตูร             
 - จัดทาํเลมหลักสูตรเสนอคณะกรรมการประจาํคณะ  

สภาวิชาการ  และสภามหาวทิยาลัย 
            

4 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย             
 - ตรวจสอบรายวชิาในหลักสตูร             
 - ตรวจสอบรหัสวิชา และหนวยกิต             
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ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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

 - จัดหมวดวชิา             
 - สงทะเบียนเพื่อตรวจสอบรหัสวิชา และหนวยกิต             
 - จัดรายวชิาในหลักสูตร (แผนการศึกษาแตละภาค)             
 - จัดรูปเลมหลักสูตรตาม สกอ.             
 - จัดพิมพรางหลกัสูตร สงผูทรงคุณวุฒติรวจสอบ             
 - แกไขรางหลักสูตร             
 - จัดพิมพรางหลกัสูตร ฉบับแกไข             
 - เสนอสภาฯ             
 - เสนอ สกอ.             

5 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาบริหารงาน
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส 

            

 - เขียนโครงการเพ่ือเสนอและขออนุมัติ             
 - ประชุมจัดทํารางหลักสตูร             
 - จัดทาํรายงานหลักสูตรฉบับราง             
 - ติดตอผูบรหิาร และผูที่เก่ียวของ             
 - ประชุมวิพากษหลักสตูรโดยผูเชี่ยวชาญ             
 - แกไขเอกสารตามที่ไดรับการวพิากษ             
 - จัดทาํรายงานหลักสูตรฉบับจรงิ                    
 - นําเสนอรายงานหลักสตูรตอคณะกรรมการประจําคณะ             
 - นําเสนอรายงานหลักสตูรตอสภาวิชาการ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

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

1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา       

 - จัดทาํหลักสูตรสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 1 หลัก 

สูตร   1  

 - ประเมินผลหลกัสูตรทีส่รางข้ึน 
(วิพากยหลักสตูร) 1 ครั้ง   1  

2 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาจุลชีววทิยา 

 
   

 - เสนอโครงการ คร้ัง 1 1  
 - จัดตั้งคณะกรรมการรางหลักสตูร คร้ัง 1  1   
 - จัดประชุมรางหลักสูตร คร้ัง 10 10  
 - จัดประชุมวิพากยหลักสตูร คร้ัง 1  1 
 - จัดทาํเลมหลักสูตรเสนอ

คณะกรรมการประจําคณะ  สภา
วิชาการ  และสภามหาวิทยาลยั 

เลม 
80   80 

3 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

 
   

 - เสนอโครงการ คร้ัง 1 1  
 - จัดตั้งคณะกรรมการรางหลักสตูร คร้ัง 1  1 
 - จัดประชุมรางหลักสูตร คร้ัง 10 10  
 - จัดประชุมวิพากยหลักสตูร คร้ัง 1  1 
 - จัดทาํเลมหลักสูตรเสนอ

คณะกรรมการประจําคณะ  สภา
วิชาการ  และสภามหาวิทยาลยั 

เลม 80   80 

4 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาภาษาไทย       

 - ตรวจสอบรายวชิาในหลักสตูร   1    
 - ตรวจสอบรหัสวิชา และหนวยกิต    1   
 - จัดหมวดวชิา    1   
 - สงทะเบียนเพื่อตรวจสอบรหัส    1   
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

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

วิชา และหนวยกิต 
 - จัดรายวชิาในหลักสูตร (แผนการ

ศึกษาแตละภาค)    1   

 - จัดระเบียบหลักสูตรตาม มคอ. 2    1   
 - จัดระเบียบหลักสูตรตาม มคอ. 3    1   
 - จัดระเบียบหลักสูตรตาม มคอ. 4     1  
 - จัดรูปเลมหลักสูตรตาม สกอ.     1  
 - จัดพิมพรางหลกัสูตร สง

ผูทรงคุณวฒุิตรวจสอบ     1  

 - แกไขรางหลักสูตร      1 
 - จัดพิมพรางหลกัสูตร ฉบับแกไข      1 
 - เสนอสภาฯ      1 
 - เสนอ สกอ.      1 

5 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ 
สาขาวิชาบริหารงานอตุสาหกรรม
และโลจิสติกส 

      

 - เขียนโครงการเพ่ือเสนอและขอ
อนุมัติ 

1 ครั้ง 1  

 - ประชุมจัดทํารางหลักสตูร 3 ครั้ง 1 2 
 - จัดทาํรายงานหลักสูตรฉบับราง 1 ครั้ง 1 
 - ติดตอผูบรหิาร และผูที่เก่ียวของ 1 ครั้ง 1 
 - ประชุมวิพากษหลักสตูรโดย

ผูเชี่ยวชาญ 
1 ครั้ง  1

 - แกไขเอกสารตามที่ไดรับการ
วิพากษ 

1 ครั้ง  1

 - จัดทาํรายงานหลักสูตรฉบับจรงิ     1 ครั้ง  1
 - นําเสนอรายงานหลักสตูรตอ

คณะกรรมการประจําคณะ 
1 ครั้ง  1

 - นําเสนอรายงานหลักสตูรตอสภา
วิชาการ 

1 ครั้ง  1

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

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

1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา 

50,000     

 - จัดทาํหลักสูตรสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 20,000   20,000  

 - ประเมินผลหลกัสูตรทีส่รางข้ึน (วิพากย
หลักสตูร) 30,000   30,000  

2 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุล
ชีววทิยา 

25,000     

 - จัดประชุมรางหลักสูตร  3,000  3,000   
 - จัดประชุมวิพากยหลักสตูร 14,000   14,000  
 - จัดทาํเลมหลักสูตร   8,000    8,000 

3 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

25,000     

 - จัดประชุมรางหลักสูตร  3,000  3,000  
 - จัดประชุมวิพากยหลักสตูร 14,000   14,000 
 - จัดทาํเลมหลักสูตร   8,000    8,000 

4 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
ภาษาไทย 

50,000     

4.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 50,000   25,000 25,000 
5 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ 50,000  



 
 

 

14

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

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

สาขาวิชาบริหารงานอตุสาหกรรม
และโลจิสติกส 

 - เขียนโครงการเพ่ือเสนอและขออนุมัติ 0  
 - ประชุมจัดทํารางหลักสตูร 10,800 3,600 7,200 
 - จัดทาํรายงานหลักสูตรฉบับราง 7,500 7,500 
 - ติดตอผูบรหิาร และผูที่เก่ียวของ 200 200 
 - ประชุมวิพากษหลักสตูรโดย

ผูเชี่ยวชาญ 
9,000  9,000

 - แกไขเอกสารตามที่ไดรับการวพิากษ 2,500  2,500
 - จัดทาํรายงานหลักสูตรฉบับจรงิ 20,000  20,000
 - นําเสนอรายงานหลักสตูรตอ

คณะกรรมการประจําคณะ 
0  0

 - นําเสนอรายงานหลักสตูรตอสภา
วิชาการ 

0  0

 รวม 200,000 3,600  20,900  134,500  41,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการประถมศึกษา 
      50,000

1.1 กิจกรรมหลักที่  1  จัดทาํ
หลักสูตรสาขาวิชา 
การประถมศึกษา 

      24,000

 คาวัสด/ุ คาวัสดุ/กระดาษ A4/
ปากกา ฯลฯ 

      5,000

 คาถายเอกสาร   25,000 แผนๆละ 0.40 บาท 10,000
 คาใชสอย       
 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

 30 คน*25บาท*2ม้ือ 
 

30 
 

คนๆละ 
 
2 

 
ม้ือ 

 
25 

 
บาท 1,500

 -คาอาหารกลางวัน 
 30 คน*100บาท*1ม้ือ 

 
30 

 
คนๆละ 

 
1 

 
ม้ือ 

 
100 

 
บาท 3,000

 คาพิมพเอกสาร   300 หนา 15 บาท 4,500
1.2 กิจกรรมหลักที่  2  ประเมินผล

หลักสูตรที่สรางขึ้น (วิพากย
หลักสูตร) 

   26,000

 คาตอบแทนวิทยากร     600 บาท 10,800
 คาถายเอกสาร   12,000 แผนๆละ 0.40 บาท 5,450
 คาใชสอย       
 คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 

-65 คน*25บาท*2ม้ือ 
 

65 
 

คนๆละ 
 
2 

 
ม้ือ 

 
25 

 
บาท 3,250

 คาอาหารกลางวัน 
-65 คน*100บาท*1 ม้ือ 

 
65 

 
คนๆละ 

 
1 

 
ม้ือ 

 
100 

 
บาท 6,500

2 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาจุลชีววทิยา 

  25,000

2.1 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมราง
หลักสูตร 

  3,000

 คาจางพิมพ 100 
หนา 

1,000 10 หนา 1,000 

 คาถายเอกสาร   4,000 
หนา 

0.5 4,000 หนา 2,000 

2.2 กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมวิ
พากยหลักสูตร 

  14,000

 คาจางพิมพ 100 
หนา 

1,000   10 หนา 1,000 

 คาวัสดุ (ถายเอกสาร) 4,250
หนา 

0.5   0.50 หนา 2,125 

 คาใชสอย    
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - อาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ  15 คน  25 คน   750 
 - อาหารกลางวนั 1 มื้อ  15 คน  75 คน 1,125 
 คาตอบแทนกรรมการวิพากย

หลักสตูร 
 
 

3 คน 3,000 5 
ชั่วโมง 

 600 ช่ัวโมง 9,000 

2.3 กิจกรรมที่ 3 จัดทาํเลม
หลักสูตร 

     8,000 

     คาจัดทําเลมหลักสตูร 80 
เลม

100 80 
เลม 

100 100 เลม 8,000 

3 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

     50,000 

3.1 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมราง
หลักสูตร 

     3,000 

 คาจางพิมพ 100 
หนา 

1,000   10 หนา 1,000 

  คาถายเอกสาร   4,000 
หนา 

0.5   4,000 หนา 2,000 

3.2 กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมวิ
พากยหลักสูตร 

   0  14,000 

 คาตอบแทนกรรมการวิพากย
หลักสตูร 

3 คน 3,000 5 
ชั่วโมง 

 600 ช่ัวโมง 9,000 

 คาจางพิมพ 100 
หนา 

1,000  10 หนา 1,000 

 คาวัสดุ (ถายเอกสาร) 4,250
หนา 

0.5   0.50 หนา 2,125 

 คาใชสอย     
  - อาหารวางและเครื่องดืม่ 2 มื้อ  15 

คน 
 25 คน   750 

  - อาหารกลางวัน 1 มื้อ  15 
คน 

 75 คน 1,125 

3.3 กิจกรรมที่ 3 จัดทาํเลม
หลักสูตร 

      8,000 

 คาวัสดุ (ถายเอกสารและจดัทาํ
รูปเลม) 

80 เลม 100 80 เลม 100 100 เลม 8,000 

4 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

    50,000 

 หมึก print 1 2,500   2,500
 กระดาษ A4 5 600   3,000
 คาถายเอกสาร 33,

300
4.5   14,850

 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ  
(เหมาจายตลอดโครงการ) 

4,0
00

5   20,000

 คาอาหาร 5 1,930   9,650
5 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ 

สาขาวิชาบริหารงาน
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส 

    50,000 

5.1 เขียนโครงการเพ่ือเสนอและ
ขออนุมัต ิ

    0

5.2 ประชุมจัดทาํรางหลักสูตร    10,800
 คาตอบแทน    
 - คาตอบแทนกรรมการ 8 คนๆละ 3 คร้ังๆละ 2,400 บาท 7,200
 คาใชสอย      
 - คาอาหารกลางวัน 8 คนๆละ 3 คร้ังๆละ 800 บาท 2,400
 - คาอาหารวาง 8 คนๆละ 3 คร้ังๆละ 400 บาท 1,200

5.3 จัดทาํรายงานหลักสูตรฉบบั
ราง 

   7,500

 คาวัสด ุ     
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาเครื่องเขียน 1 คร้ังๆละ   2,500 บาท 2,500
 - คาถายเอกสารจัดทาํรูปเลม 20 เลมๆละ  250 บาท 5,000

5.4 ติดตอผูบรหิารและผูที่
เกี่ยวของ 

   200

 คาสาธารณูปโภค     
 - คาโทรศัพท  คาแสตมป 1 คร้ังๆละ   200 บาท 200

5.5 ประชุมวพิากษหลักสูตรโดย
ผูเช่ียวชาญ 

   9,000

 คาตอบแทน    
 - คาตอบแทนวิทยากร 5 คนๆละ 5 ชม.ๆละ 300 บาท 7,500

 คาใชสอย     
 - คาอาหารกลางวัน 10 คนๆละ 1 คร้ังๆละ 1,000 บาท 1,000
 - คาอาหารวาง 10 คนๆละ 1 คร้ังๆละ 500 บาท 500

5.6 แกไขเอกสารตามที่ไดรบัการ
วิพากษ 

   2,500

 คาวัสด ุ    
 - คาเครื่องเขียน 1 คร้ังๆละ  - - 2,500  บาท 2,500

5.7 จัดทาํรายงานหลักสูตรฉบบั
จริง 

   20,000

 คาวัสด ุ    
 - คาถายเอกสารจัดทาํรูปเลม 80 เลมๆละ  250 บาท 20,000

5.8 นําเสนอรายงานหลักสูตรตอ
คณะกรรมการประจําคณะ 

   0

5.9 นําเสนอรายงานหลักสูตรตอ
สภาวิชาการ 

   0

 รวมทั้งส้ิน    200,000

หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. มหาวิทยาลัยมีหลักสตูรใหม จาํนวน 5 หลักสตูร ในสาขาวิชา คือ 
2. สาขาวิชาการประถมศึกษา 
3. สาขาวิชาภาษาไทย 
4. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
6. สาขาวิชาบรหิารงานอุตสาหกรรมและโลจสิตกิส 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. มีหลักสตูรใหมที่พัฒนาตาม TQF  ประจําป 2553 อยางนอยคณะละ 1 หลักสูตร 

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

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

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

2.1.1  นโยบายที่ 3: สังคมและคุณภาพชีวติ 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 (ของมหาวิทยาลยั) 

2.2.1  ยทุธศาสตร : สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนข้ันพ้ืนฐานที่มุงเนนคณุภาพมี
มาตรฐาน 
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2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจาํป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553) : 
ยุทธศาสตร : มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศกึษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 

3. ความพรอมของโครงการ 
     ดําเนินการไดทันท ี

4.1.7 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.1.7.1 โครงการวิจัยเพือ่พฒันาการเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

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

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:   
งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 1,150,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันวิจัยและพัฒนา  : ผศ.จินตนา เวชมี 
  

หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ใหเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น (มาตรา 7) มีภาระหนาที่ตามมาตรา 8(2) ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูคู
คุณธรรม  โดยกระบวนการในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22  เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดังน้ันในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับสํานักงาน 
ก.พ.ร. ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) และการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงไดทําการวิเคราะหพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดกิจกรรมในหมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล โดยเลือกการสงเสริมใหคณะอาจารยมีความรู 
ความเขาใจในกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 เพ่ือสนับสนุนใหบรรลุตัวชี้วัดดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงเห็นควรใหมีการพัฒนาการเรียนรู
ของนักศึกษาโดยใชกระบวนการวิจัยของคณาจารยทุกคนข้ึน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหคณาจารยมีความรูเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรยีนรูของนักศึกษา 
2. เพ่ือใหคณาจารยบูรณาการงานวิจัยกับการเรยีนการสอน 
3. เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

เปาหมาย   
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 มีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรยีนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย

พระนครศรีอยุธยาจํานวน     
230 เรื่อง 

2 มีนักวิจัย   230   คน 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1  การพัฒนาการเรียนรูของนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยามีผลเปนรูปธรรม 
2.2  มีการบูรณาการการเรยีนการสอนกับการวิจัย 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1  งานวิจัยทุกเรือ่งดําเนินการเสร็จใน 2 ภาคการศึกษา 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

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

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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

1 ประชุมชี้แจงโครงการ             
2 ดําเนินการวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
            

3 คณาจารยนําเสนอผลวิจยัและมอบรางวัลสําหรับงานวิจยั             
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ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

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

ดีเดน 

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

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

1 ประชุมชี้แจงโครงการ 4 ครั้ง 4    
2 ดําเนินการวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนรู

ของนักศึกษามหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ 

230 เรื่อง 
   

230 
 

3 คณาจารยนําเสนอผลวิจยัและมอบ
รางวัลสําหรับงานวิจัยดีเดน 

1 ครั้ง    1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

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

1 ประชุมชี้แจงโครงการ 23,000 23,000    
2 ดําเนินการวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ

นักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

1,033,700
 344,566 344,567 344,567 

3 คณาจารยนําเสนอผลวิจยัและมอบรางวัล
สําหรับงานวิจยัดีเดน 

93,300    93,300 

รวม 1,150,000 23,000 344,566 344,567 437,867 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ       23,000  

1.1 คาใชสอย        
 - คาอาหารวาง 230 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 25 บาท 11,500  

1.2 คาวัสด ุ        
 - คาเอกสาร   230 ชุด ๆ ละ 50 บาท 11,500  

2 ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา การ
เรียนรูของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

      1,033,700  

 1) คาตอบแทนนักวิจัย       1,033,700  
3 คณาจารยนําเสนอผลงาน

นําเสนอผลวิจัยและมอบ
รางวัลสําหรบังานวิจัยดีเดน 

      93,300  

3.1 คาตอบแทน        
 - ผูทรงคุณวฒุ ิ   3 คน ๆ ละ 3,600 บาท 10,800  

3.2 คาวัสด ุ        
 - คาวัสด ุ       70,000  

3.2 คาใชสอย        
 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 250 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 25 บาท 12,500  
 รวมท้ังส้ิน     1,150,000 
 หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ       
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทุกคน 
2. คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยาทุกคน 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2552-2554) 

นโยบายที่ 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 (ของมหาวิทยาลัยฯ) 

ยุทธศาสตร : มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น 
สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552) 
ยุทธศาสตร : มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น 

สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 
2.4. ความสอดคลองกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.       

2553) 
       ตัวชี้วัดที่ 12 หมวด 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
       ตัวชี้วัดที่ 4.22  รอยละของงานวจิัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน

ตออาจารยประจําและบัณฑิตประจํา 
3. ความพรอมของโครงการ  

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

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

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

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 7,510,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองกลาง สํานักงานอธิการบดี : นางสุนทรี โพธิกุล 
  

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง 

ลําดับ
ที ่ รายการ จํานวน/

หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) คุณลักษณะและคําช้ีแจง 

1 รถตูโดยสารปรับอากาศ
ขนาดไมนอยกวา 11 ท่ี
น่ัง 

2  คัน 1,355,000 2,710,000 คุณลักษณะทั่วไป 
- เปนรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดท่ีน่ังไมนอยกวา 

11 ท่ีน่ัง 
- เคร่ืองยนตดีเซล 4 สูบ 16 วาลว เทอรโบอินเตอร

คูลเลอร ระบายความรอนดวยนํ้า 
 

2 ปรับปรุงหองนํ้า 4 แหง 700,000 2,800,000  

3 ปรับปรุงโรงอาหาร 1 หลัง 2,000,000 2,000,000  

รวม 7,510,000  

 

 


