
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนการใช้จา่ยงบประมาณรายจ่าย 
(งบแผ่นดิน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 
(1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) 

 
 

เอกสารล าดับที่ 004 /2557 
กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผ่านมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 10/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556 
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ค าน า 
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จัดท าขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยเป็น
แผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2555–2558 ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 8 ผลผลิต งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีรวมทั้งสิ้น 318,798,000 บาท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
(งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน และการติดตามประเมินผล ต่อไป 

 
 

 
 
 

 (นายอุทัย ดุลยเกษม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 พฤศจิกายน 2556 
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สารบัญ 
หน้า 

 ค าน า ก 
 สารบัญ ข 
 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ฉ 
 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  

ช 
 

 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซ 
 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จ าแนกตาม

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และตามหมวดรายจ่าย 
ฌ 

 งบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หน่วยงาน และรายการ 

ฎ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
   แผนงาน 1.1 : แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 ผลผลิต 8: โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

 2.  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
 1020000 คณะครุศาสตร์  
      141768200100  โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 1 
+ 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     141768200200  โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 7 
   141768200300  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสารสู่อาเซียน 15 
 1040000 คณะวิทยาการจัดการ  
    141768200400  โครงการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยว (นานาชาติ) 26 
 1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     141768200500  โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 34 
 1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา  
   141768200600  โครงการศิลปวัฒนธรรมอยุธยา-อาเซียน 42 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม  
 แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
 ผลผลิตที่ 3  : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
 1.  งานจัดการการศึกษา  
       1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
         141433100700 งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 48 
         141433100800 พัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ 56 
         141433100900 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 67 
         141433101000 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2557 75 
         141433101100 โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถอันเป็นอัตลักษณ์ของคณะ 81 
         141433101200 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตร 88 



ค 
 

 

         141433101300 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 94 
         141433101400 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 105 
 2.  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  

+  1010100 ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง)  
     141433101500 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา(ด้านวิทย์) 132 

 ผลผลิตที่ 4  : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
 1.  งานจัดการการศึกษา  
 1020000 คณะครุศาสตร์  
   141434101600 งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 138 
   141434101700 งานจัดการความรู้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 150 
   141434101800 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา 158 
   141434101900 งานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 166 
 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   141434102000  โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 176 
   141434102100 โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ 186 
   141434102200 โครงการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนการสอน 193 
   141434102300 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาบัณฑิต 200 
 1040000 คณะวิทยาการจัดการ  
   141434102400 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

                       ด้านการศึกษา 
206 

   141434102500  โครงการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF  216 
   141434102600 โครงการ สานสัมพันธ์สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 222 
   141434102700 โครงการก้าวแรกสู่อุดมศึกษากับคณะวิทยาการจัดการ 228 
   141434102800 โครงการอบรมธรรมะน าน้องสู่ธรรม 233 
   141434102900 โครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมการเรียน การสอนบนเว็บไซด์ 238 
   141434103000 โครงการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชนคณะวิทยาการจัดการ 243 
   141434103100 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 249 
 2.  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
 1010100 ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง)  
   141434103200 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา(ด้านสังคม) 256 
   141434203300 งานสนับสนุนทรัพยากรการจัดการศึกษา 263 
   141434203400 โครงการสนับสนุนทรัพยาการการจัดการศึกษา(ด้านสังคมศาสตร์) 269 
 1010200 กองนโยบายและแผน  
   141434203500 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 274 
   141434203600  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 280 
 1010300 กองบริการการศึกษา  
   141434203700 งานบริหารจัดการการเรียนการสอน  ภาคปกติ 292 
 1010400 กองพัฒนานักศึกษา  
   141434203800 งานบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา 298 
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   141434203900 งานสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการ 304 
 1080000 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   141434204000 งานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 311 
   141434204100 งานสนับสนุนการพัฒนาวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 319 
 ผลผลิตที่ 5  : ผลงานการให้บริการวิชาการ  
 2.  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
 1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา  
   141435204200 โครงการรู้จักอาเซียน 325 
   141435204300 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 335 
   141435204400  โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 354 
   141435204500 โครงการพระราชด าริ 365 
   141435204600 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 379 
   141435204700 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 393 
 1020000 คณะครุศาสตร์  
   141435204800 งานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 413 
 ผลผลิตที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา  
 1.  งานจัดการการศึกษา  
 1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม  
   14143104900 โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

                      ระดับมัธยมศึกษา 
425 

 1020108 โรงเรียนประถมสาธิต  
   14143105000 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)  

                      ระดับประถมศึกษา 
432 

 แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ผลผลิตที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา      

ขั้นพ้ืนฐาน 
 

 1.  งานจัดการการศึกษา  
 1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม  
   141422105100 งานพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 438 
 1020108 โรงเรียนประถมสาธิต  
   141422105200 งานพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 447 
 1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  
   141422105300 โครงการงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย 454 
 แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 ผลผลิต  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา  
   141446205400 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 461 
   141446205500 โครงการสืบสานและเผยแพร่ประวัติศาสตร์ 471 
   141446205600 โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 479 



จ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม                                    
 แผนงาน 6.1  : แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย                                                        
 ผลผลิตที่ 1  : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้            

1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

          141657205700 โครงการยกระดับคุณภาพการวจิยัเพ่ือสรา้งสรรค์ 
                              นวัตกรรมและองค์ความรู้ 

488 

 รายการ ครุภัณฑ์ที่ไม่มีรหัสการควบคุม 497 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณแผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
งบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 318,798,000 บาท 

นโยบาย 
ตามแผน
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

4. สังคมและคุณภาพชีวิต 

 

ประเด็น 
นโยบายย่อย 

4.1 การศึกษา 4.4 ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 4.1 การศึกษา 

   

ยุทธศาสตร์ 
การจัดสรร
งบประมาณ 

1. เร่งรดัการพฒันา
ประเทศและเตรียม

ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
6.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย

และนวัตกรรม 

   

แผนงาน 

1.1 แผนงาน
รองรบัการเข้าสู่

ประชาคม
อาเซียน 

4.2 แผนงาน
สนับสนุนการจดั
การศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน 

4.1 แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคณุภาพการศกึษา 
4.9 อนุรักษ์ ส่งเสริมและ
พฒันาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

6.1 ส่งเสริม 
การวิจัยและพฒันา 

     

เป้าหมายการ
ให้บริการ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

นักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา มสี่วน
ร่วมในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และ
พัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาค 

ประชาชนได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ตามสิทธิที่ก าหนด 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
และมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ได้รับเครื่อง
คอมพิวเตอรพ์กพาแทบ็แล็ตและมี
เนื้อหาทีเ่หมาะสมตามหลักสูตร 
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ
มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

ประชาชนได้รับความรู้ความ
เข้าใจ มีความตระหนกั  

ร่วมอนุรกัษ์และท านุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รบัการเผยแพร่ น าไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอด 

ในเชิงพาณิชย์ 

       

เป้าหมายการ
ให้บริการ
หน่วยงาน 

 

นักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา มสี่วน
ร่วมในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และ
พัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาค 

นักเรียนในสังกัด
มหาวิทยาลัยไดร้ับ

โอกาสทางการศึกษา
ข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่

ก าหนดไว้ 

นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บแล็ต) 
และมีเนือ้หาทีส่่งเสริมการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมตามหลกัสูตร 

เพื่อขยายการผลิตก าลงัคน
ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีและสาขาที่ขาด
แคลนเพื่อตอบสนองต่อ

ความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 

เพื่อผลิตก าลังคน 
ที่มีคุณภาพตาม

ความต้องการของ
ประเทศ 

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษา
และชุมชนในการพฒันาภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินและอนุรกัษ์ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทัง้ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้าง
นวัตกรรมที่น าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน

และประเทศ 

        

ผลผลิต 
โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนบุาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โครงการจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์

พกพา 

ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร ์

ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 
ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู ้
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิต 

โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ 

จัดการศึกษาตั้งแต่ 
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โครงการจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร์ 

ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 
ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

        

ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย 

- สงป.1 จ านวนนักเรียน 
นักศึกษา บุคลากร ทาง
การศึกษาและประชาชน
ทั่วไปเข้ารับการอบรมด้าน
ภาษา การแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา 
จ านวน 1,500 คน 
- สงป.2 ผู้เข้าร่วม
โครงการมีทักษะด้านภาษา
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
65  
 
 

- สงป. 26 จ านวน
นักเรียนที่ได้รับสนับสนุน
ตามโครงการ 1,283 คน 
- สงป. 27 ผู้ปกครอง
สามารถลดค่าใช้จ่ายตาม
รายการที่ได้รับการ
สนับสนุน ร้อยละ 100 
 

- สงป.22 จ านวนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บ
แล็ต) เพื่อการศึกษา จ านวน 72 
คน 
- สงป.23 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงข้ึน 
ร้อยละ 100 
- สงป.24  จ านวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) เพื่อ
การศึกษา จ านวน 120 คน 
- สงป.25 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา (แท็บแล็ต) ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสูงข้ึน ร้อยละ 100 
 

- สงป.3 จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 124 คน 
- สงป.4 จ านวนนักศึกษาเข้า
ใหม่ จ านวน 600 คน 
- สงป.5 จ านวนนักศึกษาที่คง
อยู่ จ านวน 2,176 คน 
- สงป.6 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้
งานท าหรือศึกษาต่อภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
ร้อยละ 80 
- สงป.7 ร้อยละผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 80 
- สงป.8 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่
จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ร้อยละ 80 

- สงป.9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 1,895 คน 
- สงป.10 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ 
จ านวน 1,730 คน 
- สงป.11 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่  
6,007 คน 
- สงป.12 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งาน
ท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 
12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 83 
- สงป.13 ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร ร้อยละ 87 
- สงป.14 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  
ร้อยละ 83  

- สงป.15 จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
2,800 คน 
- สงป. 16 จ านวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชากรแก่สังคม 86 โครงการ/
กิจกรรม 
- สงป.17 จ านวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับ
การพัฒนา จ านวน 60 คนต่อปี 
- สงป.18 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริหาร 
ร้อยละ 85 
- สงป.19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 85  
- สงป.20 งานบริการวิชาการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  
ร้อยละ 85 
- สงป.21 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการพัฒนาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 85 

- สงป.28 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม   
24  โครงการ/กิจกรรม 
- สงป.29 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 3,500 คน 
- สงป.30 โครงการที่บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
ร้อยละ 85 
- สงป.31 โครงการ/กิจกรรม
ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา  
ร้อยละ 85 

- สงป.32 จ านวนโครงการวิจัย 
16 โครงการ 
- สงป.33 จ านวนโครงการวิจัยที่
แล้วเสร็จ 14 โครงการ 
- สงป.34 จ านวนผลงานวิจัย
เป็นไป 
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 16 
โครงการ 
- สงป.35 โครงการวิจัยที่แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ร้อยละ 85 
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สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 318,798,000  บาท 
 

สรุปงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน รวมทั้งสิ้น (บาท) ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,500,000 1.10 
   แผนงาน 1.1 : แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,500,000  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 311,797,000 97.80 
   แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 304,744,400  
   แผนงาน 4.2 : แผนงานสนบัสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6,402,600  
   แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 650,000  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 3,501,000 1.10 
   แผนงาน 6.1  : แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 3,501,000  

รวมทั้งสิ้น 318,798,000 100.00 
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สรุปงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และตามหมวดรายจ่าย 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
ผลผลิต-โครงการ/งาน/

หน่วยงาน/รายการ 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวมทั้งสิ้น ร้อยละ เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
ยุทธศาสตร์เร่งรดัการพัฒนา
ประเทศ และเตรยีมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

- - - - - - - - 3,500,000 - 3,500,000 1.10 

แผนงาน 1.1 : แผนงาน
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

- - - - - - - - 3,500,000 - 3,500,000  

ผลผลิตที่ 8 : โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

- - - - - - - - 3,500,000 - 3,500,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา 
คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพ
ชีวิตและความเท่าเทยีมกัน
ในสังคม 

66,763,500 1,792,300 7,466,700 11,105,800 11,884,300 5,173,000 7,147,900 26,030,600 161,532,100 12,900,800 311,797,000 97.80 

แผนงาน 4.1 : แผนงานขยาย
โอกาสและพัฒนาการศึกษา 

66,763,500 1,792,300 7,466,700 11,105,800 11,884,300 5,173,000 7,147,900 26,030,600 154,479,500 12,900,800 304,744,400  

ผลผลิตที่ 3  : ผู้ส าเร็จ
การศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

17,869,700 - - 7,373,200 6,322,400 - 3,786,200 - - 3,400,800 38,752,300  

ผลผลิตที่ 4  : ผู้ส าเร็จ
การศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 

48,893,800 1,792,300 7,466,700 3,732,600 4,987,200 5,173,000 3,099,200 26,030,600 151,479,500 5,500,000 258,148,900  

ผลผลิตที่ 5  : ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ 

- - - - - - - - 3,000,000 4,000,000 7,000,000  

ผลผลิตที่ 1 : โครงการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้

- - - - 580,700 - 262,500 - - - 843,200  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
ผลผลิต-โครงการ/งาน/

หน่วยงาน/รายการ 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวมทั้งสิ้น ร้อยละ เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

คอมพิวเตอร์พกพา 
แผนงาน 4.2 : แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- - - - - - - - 6,402,600 - 6,402,600  

ผลผลิตที่ 2 : โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนบุาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- - - - - - - - 6,402,600 - 6,402,600  

แผนงาน 4.9 : แผนงาน
อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - - - - - - - 650,000 - 650,000  

ผลผลิตที่ 4  : ผลงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- - -   - - - 650,000 - 650,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัยและนวัตกรรม 

- - - - - - - - 3,501,000 - 3,501,000 1.10 

แผนงาน 6.1  : แผนงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

- - - - - - - - 3,501,000 - 3,501,000  

ผลผลิตที่ 1  : ผลงานวิจยัเพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

- - - - - - - - 3,501,000 - 3,501,000  

รวมทั้งสิ้น 66,763,500 1,792,300 7,466,700 11,105,800 11,884,300 5,173,000 7,147,900 26,030,600 168,533,100 12,900,800 318,798,000 100.00 
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งบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

จ าแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หน่วยงาน และรายการ 
ข้อมูล ณ วันที่ 07-01-2557 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/
หน่วยงาน/รายการ 

ประเภทงบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

รวมทั้งสิ้น เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 
ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

รวมทั้งสิ้น 66,763,500 1,792,300 7,466,700 11,105,800 11,884,300 5,173,000 7,147,900 26,030,600 168,533,100 12,900,800 318,798,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์เร่งรดัการพัฒนาประเทศ 
และเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

      -          -              -          -         -              -                -         -    3,500,000              -    3,500,000  

แผนงาน 1.1 : แผนงานรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 

      -          -              -          -         -             -                -         -    3,500,000              -    3,500,000  

ผลผลิตที่ 8 : โครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคม
อาเซียน 

      -         -              -          -         -              -                -         -    3,500,000              -    3,500,000  

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา        -          -                -    -                -            -                -         -    3,500,000              -    3,500,000  
  1020000 คณะครุศาสตร์  -    -       -    -    -       -                -    -    300,000              -    300,000  

  
141768200100 โครงการเตรียมความพร้อมสู่
อาเซียน 

                300,000    300,000  

  1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์        -          -               -           -         -              -                -         -    1,914,000              -    1,914,000  

  
141768200200 โครงการพัฒนาหลักสตูร
นานาชาต ิ

                200,000    200,000  

  
141768200300  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
สื่อสารสู่อาเซียน 

                1,714,000    1,714,000  

  1040000 คณะวิทยาการจดัการ -     -         -     -    -      -                -    -    300,000              -    300,000  

  
141768200400 โครงการพัฒนาหลักสตูรการ
ท่องเที่ยว (นานาชาติ) 

                300,000    300,000  

  1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -    -          -    -    -       -                -    -    300,000              -    300,000  

  
 141768200500 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

                300,000    300,000  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/
หน่วยงาน/รายการ 

ประเภทงบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

รวมทั้งสิ้น 
เงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

  1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา - - - - - - - - 686,000  - 686,000  

  
141768200600  โครงการศิลปวัฒนธรรมอยุธยา-
อาเซียน 

        686,000    686,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม 
คุณภาพชีวติและความเทา่เทยีมกันในสังคม 

66,763,500 1,792,300 7,466,700 11,105,800 11,884,300 5,173,000 7,147,900 26,030,600 161,532,100 12,900,800 311,797,000 

แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
การศึกษา 

66,763,500 1,792,300 7,466,700 11,105,800 11,884,300 5,173,000 7,147,900 26,030,600 154,479,500 12,900,800 304,744,400 

ผลผลิตที่ 3  : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

17,869,700 - - 7,373,200 6,322,400 - 3,786,200 - - 3,400,800 38,752,300 

1. งานจัดการศึกษา - - - 205,600 4,364,000 - 3,786,200 - - 3,400,800 11,756,600 
  1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 205,600 4,364,000 - 3,786,200  - - - 11,756,600  

  
141433100700 งานบริหารจัดการคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

      100,000  1,622,800            1,722,800  

  
141433100800 พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง
องค์ความรู้ 

    51,600 1,235,000          1,286,600  

  
141433100900 โครงการพัฒนางานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา 

      28,800  272,500            301,300  

  
141433101000 โครงการจัดงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าป ี2557 

        378,900            378,900  

  
141433101100 โครงการเสริมสร้างขีด
ความสามารถอันเป็นอัตลักษณ์ของคณะ 

      25,200  774,800            800,000  

  
141433101200 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาหลกัสูตร 

        80,000            80,000  

  
141433101300 โครงการพัฒนาศูนย์วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

                3,400,800  3,400,800  

  141433101400 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์             3,786,200        3,786,200  
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 17,869,700 - - 7,167,600 1,958,400 - - - - - 26,995,700 
  1010100 ส านักงานอธิการบด ี(กองกลาง) 17,869,700  -        -    7,167,600  1,958,400     -                -     -    -                -    26,995,700  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/
หน่วยงาน/รายการ 

ประเภทงบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

รวมทั้งสิ้น 
เงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

  
141433101500 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
(ด้านวิทย์) 

17,869,700      7,167,600  1,958,400            26,995,700  

ผลผลิตที่ 4  : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร ์ 48,893,800 1,792,300 7,466,700 3,732,600 4,981,200  5,173,000  3,099,200 26,030,600 151,479,500 5,500,000 258,148,900 
1. งานจัดการศึกษา - -    -    860,400 2,503,520    - 1,527,100 -    1,010,000              -    5,901,020 
  1020000 คณะครุศาสตร์ -    -         -    369,400  886,960     -    283,500  -    1,010,000              -    2,549,860  

  
141434101600 งานพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา
คณะครุศาสตร์ 

      311,800  524,560            836,360  

  
141434101700 งานจัดการความรู้บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

      57,600  362,400            420,000  

  
141434101800 โครงการสนับสนุนทรัพยากรใน
การจัดการศึกษา 

            283,500        283,500  

  141434101900 งานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ                 1,010,000    1,010,000  
  1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -    -        -    229,400  840,270    -    251,700  -    -                -    1,321,370  

  
141434102000  โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      54,800  145,440            200,240  

  
141434102100 โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      30,600  204,200            234,800  

  
141434102200 โครงการสนับสนุนทรัพยากรการ
เรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

            251,700        251,700  

  

141434102300 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

      144,000  490,630            634,630  

  1040000 คณะวิทยาการจดัการ -    -        -    261,600  766,290    -    991,900  -    -                -    2,029,790  

  
141434102400 โครงการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการด้านการศึกษา  

      211,200 631,690           842,890  

  
141434102500  โครงการประเมินหลกัสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน TQF คณะวิทยาการจัดการ 

      14,400  55,600            70,000  

  141434102600 โครงการ สานสัมพันธส์โมสร         20,000            20,000  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/
หน่วยงาน/รายการ 

ประเภทงบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

รวมทั้งสิ้น 
เงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

  
141434102700 โครงการก้าวแรกสู่อุดมศึกษากับ
คณะวิทยาการจัดการ 

        15,000            15,000  

  
141434102800 โครงการอบรมธรรมะน าน้องสู่
ธรรม 

      10,800  24,200            35,000  

  
141434102900 โครงการอบรมพัฒนานวัตกรรม
การเรียน การสอนบนเว็บไซด์  

      10,800  9,200            20,000  

  
141434103000 โครงการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชน
คณะวิทยาการจัดการ 

      14,400  20,600            35,000  

  
141434103100 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบ
อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 

            991,900        991,900  

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 48,893,800  1,792,300  7,466,700  2,872,200  2,477,680  5,173,000  1,572,100  26,030,600  150,469,500  5,500,000  252,247,880  
  1010100 ส านักงานอธิการบดี(กองกลาง) 48,893,800  1,792,300  7,466,700  2,872,200  2,477,680  5,173,000  1,572,100  26,030,600  150,469,500              -    245,495,720  

  
141434103200 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
(ด้านสังคม) 

48,893,800  1,792,300  7,466,700  2,842,200  1,426,420  5,173,000      150,469,500    218,063,920  

  
141434203300 งานสนับสนุนทรัพยากรการจัด
การศึกษา 

            367,700  26,030,600      26,398,300  

  
141434203400 โครงการสนับสนุนทรัพยาการการ
จัดการศึกษา(ดา้นสังคมศาสตร์) 

            1,033,500        1,033,500  

  1010200 กองนโยบายและแผน -    -        -    30,000 330,420             -                -    -    -    1,500,000    1,860,420  

  
141434203500 งานบริหารจัดการกองนโยบาย
และแผน 

      30,000 330,420          360,420  

  
141434203600  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

                1,500,000  1,500,000  

  1010300 กองบริการการศึกษา -    -        -    -    360,420    -                -    -    -                -    360,420  

  
141434203700 งานบริหารจัดการการเรียนการ
สอน  ภาคปกต ิ

        360,420            360,420  

  1010400 กองพัฒนานักศึกษา -    -        -    -    360,420     -    170,900  -    -                -    531,320  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/
หน่วยงาน/รายการ 

ประเภทงบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

รวมทั้งสิ้น 
เงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

  
 141434203800 งานบริหารงานกองพัฒนา
นักศึกษา 

        360,420            360,420  

  
141434203900 งานสนับสนุนทรัพยากรในการ
บริหารจัดการ 

            170,900        170,900  

  
1080000 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-    -        -    -    -       -                -    -    -      4,000,000  4,000,000  

  
141434204000 งานสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                     2,000,000  2,000,000  

  
141434204100 งานสนับสนุนการพัฒนาวิทย
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                     2,000,000  2,000,000  

ผลผลิตที่ 5  : ผลงานการให้บริการวชิาการ -    -        -    -    -        -                -    -     3,000,000    4,000,000  7,000,000  
1. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา -    -        -    -    -       -                -    -    3,000,000    4,000,000  7,000,000  
  1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา -    -         -    -    -       -                -    -    3,000,000              -    3,000,000  
  141435204200 โครงการรู้จักอาเซียน                 275,000    275,000  
  141435204300 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต                 734,000    734,000  

  
141435204400  โครงการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวจิัย 

                321,500    321,500  

  141435204500 โครงการพระราชด าร ิ                 463,000    463,000  
  141435204600 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน                 576,900    576,900  

  
141435204700 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

                629,600    629,600  

  1020000 คณะครุศาสตร์ -                  -       -    -                  -      -                -                  -                    -       4,000,000  4,000,000  

  
141435204800 งานจัดการศึกษาเพือ่พัฒนา
วิชาชีพคร ู

                     4,000,000  4,000,000  

ผลผลิตที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพา 

-    -        -    -    580,700     -    262,500  -    -                -    843,200  

1. งานจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย -    -        -    -    580,700    -    262,500  -    -                -    843,200  
  1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม -    -        -    -    362,600     -    127,000  -    -                -    489,600  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/
หน่วยงาน/รายการ 

ประเภทงบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

รวมทั้งสิ้น 
เงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

  
14143104900 โครงการการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตระดับมธัยมศึกษา 

        362,100    127,500        489,600  

  1020108 โรงเรียนประถมสาธิต -    -        -    -    218,600     -    135,000  -    -                -    353,600  

  
14143105000 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ระดับประถมศึกษา 

        218,600    135,000        353,600  

แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

-        -                    -      6,402,600              -    6,402,600  

ผลผลิตที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการจดั
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

-        -                    -      6,402,600              -    6,402,600  

1. งานจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย -    -        -    -    -       -                -    -    6,402,600              -    6,402,600  
  1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม -    -        -    -    -       -                -    -    4,199,700              -    4,199,700  

  
141422105100 งานพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมธัยมศึกษา 

                4,199,700    4,199,700  

  1020108 โรงเรียนประถมสาธิต -    -        -    -    -      -                -    -    1,621,000              -    1,621,000  

  
141422105200 งานพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 

                1,621,000    1,621,000  

  1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวยั -     -        -    -    -       -                -    -    581,900              -    581,900  

  
141422105300 โครงการงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา ระดับปฐมวัย 

                581,900    581,900  

แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

-    -        -      -                -      -                -    -    650,000               -    650,000  

ผลผลิตที่ 4  : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม -    -       -        -                -        -                -     -    650,000                -    650,000  
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา -    -        -      -                -      -                -     -    650,000                 -    650,000  
  1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา -    -       -                -        -                -    -    650,000                 -    650,000  

  
141446205400 โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

               246,000    246,000  

  141446205500 โครงการสืบสานและเผยแพร่               160,500    160,500  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/
หน่วยงาน/รายการ 

ประเภทงบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

รวมทั้งสิ้น 
เงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ประวัติศาสตร์ 

  
141446205600 โครงการสืบสานภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

              243,500    243,500  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและนวตักรรม 

-        -                    -      3,501,000              -    3,501,000  

แผนงาน 6.1  : แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย -        -                    -      3,501,000              -    3,501,000  
ผลผลิตที่ 1  : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้ -        -                    -      3,501,000              -    3,501,000  
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา -        -                    -      3,501,000              -    3,501,000  
  1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา -        -                    -      3,501,000              -    3,501,000  

  
141657205700 โครงการยกระดับคุณภาพการ
วิจัยเพือ่สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู ้

-        -                    -      3,501,000              -    3,501,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
แผนงาน : แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
1. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
1020000  คณะครุศาสตร์ 
141768200100  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมในการเสริมสร๎าง

ความสัมพันธ์ และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมในการเสริมสร๎าง

ความสัมพันธ์ และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
ผลผลิต: โครงการเตรยีมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. หลักสตูรภาคภาษาอังกฤษสาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษผํานการเห็นชอบ  

2. ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีทักษะดา๎นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 300,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร ์
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

จากกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ที่มีผลบังคับใช๎เป็นกฎหมายในกลุํมประเทศสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551ท าให๎ประเทศสมาชิกสมาคมประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต๎ (อาเซียน) รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อให๎เกิดความรํวมมืออยํางแท๎จริงและเป็นรูปธรรมในกลุํมประเทศสมาชิกอาเซียนอีกทั้งเป็นการ
สร๎างสังคมภูมิภาคให๎พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อยูํรํวมกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริม
ความเข๎าใจอันดีตํอกันระหวํางประเทศในภูมิภาค ธ ารงไว๎ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทาง การเมือง สร๎างส รรค์ความ
เจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกินดีอยูํดี บนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน์
รํวมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได๎แกํ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พมํา 
และกัมพูชา  

แนวทางทีส่ าคัญในการพัฒนาเพื่อก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียนประการหนึ่งคือ การพัฒนาท่ีมุํงให๎ประชากรเป็นศูนย์กลางแหํง
การพัฒนา กลําวอีกนัยหนึ่งคือ ประชากรของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนต๎องได๎รับการพัฒนาเพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะน าพาไปสูํการพัฒนาและประโยชน์ท้ังปวงของประชาคมอาเซียนอยํางยั่งยืน หน่ึงในปัจจัยของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนคือ การสํงเสริมการใช๎ภาษาอังกฤษ โดยก าหนดให๎ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการท างาน 
(มาตรา 34 กฎบัตรอาเซียน) ทั้งนี้เพื่อให๎ประชากรของประชาคมอาเซียนสามารถติดตํอสื่อสารกันได๎โดยตรงและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ยังเป็นการที่จะท าให๎ประชาคมอาเซียนสามารถมีสํวนรํวมอยํางมีประสิทธิภาพในเวทีระหวํางประเทศท่ีกว๎างออกไปอีกด๎วย  

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได๎ตระหนักถึงความส าคัญดังกลําว และถือวําการเตรียมความพร๎อม
ด๎านการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะน าไปสูํการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในกลุํมประเทศของอาเซียน จัดโครงการ “ 
การเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน” โดยมีเปูาหมายในการขับเคลื่อนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ในการยกระดับการศึกษา 
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สูํความเป็นสากล และให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่สอง ตลอดจนตระหนักถึงการเตรียมความพร๎อมในการเป็นประชากรของประชาคมอาเซียนมากยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
2.     เพื่อใหผ๎ู๎เขา๎รํวมโครงการมีความรูแ๎ละทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
3.   เพื่อกระตุ๎นใหผ๎ูเ๎ข๎ารวํมโครงการตระหนักถึงความส าคญัของการเตรียมความพร๎อมในการก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
 

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1 พัฒนาหลักสตูรภาคภาษาอังกฤษสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 1 หลักสตูร 
2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 200 คน 

2.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตาม

ตวัช้ีวัดที ่5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถาบันสูํสากล 
2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการ 
2.3 รายงานผลการประเมินตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน 

3.  เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. เป็นไปตามแผนการด าเนินงานอยํางตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 
พัฒนาหลักสตูรภาคภาษาอังกฤษสาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ 

            

2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณาจารย์และ
บุคลากรคณะครุศาสตร ์
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 พัฒนาหลักสตูรภาคภาษาอังกฤษสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 

1
หลักสตูร 

106,835 1หลักสูตร 73,785   1 
หลักสูตร 

33,050   

2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณาจารย์และบุคลากร
คณะครุศาสตร ์

200 คน 193,165   200 คน 21,165 200คน 172,000   

รวมท้ังสิ้น  300,000  73,785  21,165  205,050   
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 พัฒนาหลักสูตรภาค

ภาษาอังกฤษสาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ 

1 หลักสูตร     106,835  

1.1 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 - คําจ๎างแปลหลักสูตร   139 หน๎า 300 บาท 41,700  
 - คําจ๎างพิมพ ์   139 หน๎า 15 บาท 2,085  
 - คําจัดท าเอกสาร/ถํายเอกสาร       25,000  
 - คําที่พักผู๎เช่ียวชาญ 5 คน 1 คืน 500 บาท 2,500  
 - คําน้ ามันรถ       10,000  
 - คําอาหารวําง 15 คน 2 มื้อ 25 บาท 750  
 - คําอาหารกลางวัน 15 คน 1 มื้อ 100 บาท 1,500  
 - คําวัสด ุ       5,300  
1.2 คําตอบแทน         
 - คําตอบแทนผู๎เช่ียวชาญ

วิพากษ์หลักสูตร 
5 คน 6 ช่ัวโมง 600 บาท 18,000  

2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของคณาจารย์และบุคลากร
คณะ   ครุศาสตร์ 

200 คน     193,165  

2.1 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 - คําถํายเอกสาร สมุด แฟูม 

ดินสอ คําวุฒิบัตร 
      23,165  

 - คําอาหารวําง 200 คน 10 มื้อ 25 บาท 50,000  
2.2 คําตอบแทน         
 - คําตอบแทนวิทยากร   120 ช่ัวโมง 600 บาท 72,000  
 - คําตอบแทนวิทยากร   120 ช่ัวโมง 400 บาท 48,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 300,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.พัฒนาหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษสาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ 

        106,835  106,835 

2.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของคณาจารย์และบุคลากร
คณะครุศาสตร ์

        193,165  193,165 

รวม         300,000  300,000 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1  
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141768200101 1.พัฒนาหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 

1020000 1204 5704010100 งบเงิน
อุดหนุน 

73,785 - 33,050 - 106,835 

141768200102 2.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
คณาจารย์และบุคลากร 
คณะครุศาสตร ์

1020000 1204 5704010100 งบเงิน
อุดหนุน 

- 21,165 172,000 - 193,165 

รวมท้ังสิ้น 73,785 21,165 205,050 - 300,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษผํานความเห็นชอบและเปิดรับนักศึกษาได๎ 

2. ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 
3. ผู๎เข๎ารํวมโครงการเกิดความตระหนักในการเตรียมความพร๎อมที่จะก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
11.2.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมโครงการ 
11.2.3 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 
11.2.4 จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 หลักสตูรภาคภาษาอังกฤษสาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษผํานการเห็นชอบ จ านวน 1 หลักสูตร 
1.2 ผู๎เข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 85 มีทักษะด๎านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
 

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายที่ 3: สังคมและคณุภาพชีวิต 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
  12.2.1 นโยบายที ่1 สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานและ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคมท๎องถิ่นและประเทศชาติรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1เสรมิสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
  กลยุทธ์ที่ 1 การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ รวมทั้งตอบสนองความ

ต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

12.3.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
ตัวบํงช้ีที ่2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ตัวบํงช้ีที ่2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา๎งคุณธรรมจรยิธรรมที่จัดให๎กับนักศึกษา 

12.3.2 องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
ตัวบํงช้ีที ่3.2  ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 ตัวบํงช้ีที่ 10  การสนับสนุนด๎านศลิปะและวัฒนธรรม 
 12.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

มิติที่ 4 มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน 
ตัวช้ีวัดที ่9 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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1030000  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
141768200200  โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (นานาชาติ) 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกิจประจ า 
  โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
  โครงการใหมํ คือ โครงการทีจ่ัดท าขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถด าเนินการได๎เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลติ: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลติ: จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจําย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 200,000 บาท 
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ: หนํวยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู๎รับผิดชอบ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได๎มีนโยบายด๎านการพัฒนาหลักสูตรใหมํ 
เพื่อรองรับอาเซียนนั้น เพื่อให๎การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต๎องพัฒนาหลักสตูรใหมํ หลักสูตรนานาชาติ เพื่อให๎
หลักสตูรมีประสิทธิภาพสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียนและความต๎องการของผู๎เรียนและความต๎องการของตลาดแรงงาน จึงมี
โครงการพัฒนาหลักสตูรใหมํ (นานาชาติ) และได๎มีการเชิญผู๎ทรงคณุวุฒิจากภายนอกสถาบันเข๎ามามสีํวนรํวมทั้งให๎ความรู๎และ
เสนอแนะแนวทางการด าเนินการอยํางถูกต๎องตํอไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให๎การพัฒนาหลักสูตรใหม ํ(นานาชาติ) เป็นไปอยํางมีประสทิธิภาพสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียนความ
ต๎องการของตลาดแรงงานและสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในอนาคตได๎อยํางสูงสุด 

2. เพื่อให๎บุคลากรมีความเข๎าใจในการเขียนหลักสตูรและรายวิชาใหมํและสร๎างการมีสํวนรํวมของผู๎ที่เกี่ยวข๎องในการพัฒนา
หลักสตูร 
 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 มีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร (นานาชาติ) 1 หลักสตูร 
2 จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยูํของคณะมนุษยศาสตร ์ 1,361 คน 
3 จ านวนนักศึกษาที่เข๎าใหม ํ 500 คน 
4 จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด 320 คน 
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2.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร ไมํน๎อยกวํา 5 คะแนน 
2.2 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ ไมํน๎อยกวํา 5 

คะแนน 
 

3.  เปูาหมายเชิงเวลา 
   ด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว๎ทุกกิจกรรม 
 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
               ระยะเวลา 12 เดือน  เริ่มตั้งแตํ 1 ตลุาคม 2556  ถึงวันท่ี  30 กันยายน 2557  

 
 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

(นานาชาติ) 
            

1.1  ศึกษาข๎อมูลความเป็นไปได๎ในการพัฒนาหลักสูตร             
1.2 แตํงตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร             
1.3  สรุปผลการศึกษาข๎อมูลความเป็นไปได ๎             
1.4 ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ             
1.5 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (จดัท ารําง 

มคอ. 2 ) 
            

1.6 วิพากหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(นานาชาติ) 

            

1.7 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแกไ๎ข
ปรับปรุง 

            

 ตามความคิดเห็นจากการวิพากษ์หลักสตูร             
1.8 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแกไ๎ข

ปรับปรุง 
            

 ตามความเห็นของคณะกรรมการประจ าคณะ             
1.9 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแกไ๎ข

ปรับปรุง 
            

 ตามความเห็นของคณะกรรมการสภาวิชาการ             
1.10 กิจกรรมศึกษาดูงาน             
1.11 กิจกรรมประชาสมัพันธ์หลักสูตร             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช๎จํายงบประมาณ 
 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1. พัฒนาหลักสตูรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(นานาชาติ)  200,000         
1.1  ศึกษาข๎อมูลความเป็นไปได๎ในการพัฒนาหลักสูตร     1 6,200     
1.2  สรุปผลการศึกษาข๎อมูลความเป็นไปได ๎     1 1,250     
1.3 ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ     1 3,150     
1.4 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (จดัท ารําง มคอ. 2 )     1 2,250     
1.5 วิพากหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(นานาชาติ)     1 91,200     
1.6 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแกไ๎ขปรับปรุง       1 2,750   
 ตามความคิดเห็นจากการวิพากษ์หลักสตูร           
1.7 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแกไ๎ขปรับปรุง       1 3,500   
 ตามความเห็นของคณะกรรมการประจ าคณะ           
1.8 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแกไ๎ขปรับปรุง       1 4,250   
 ตามความเห็นของคณะกรรมการสภาวิชาการ           
1.9 กิจกรรมศึกษาดูงาน       1 55,100   
1.10 กิจกรรมประชาสมัพันธ์หลักสูตร       3 30,350   
            

รวมท้ังสิ้น  200,000    104,050  95,950   
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1. พัฒนาหลักสตูรภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร(นานาชาติ) 

      200,000  

 1.1 ศึกษาข๎อมูลความเป็นไปได๎ใน
การพัฒนาหลักสูตร 

      6,200  

 คําใช๎สอย          
 คําจ๎างเก็บข๎อมูล  400  ชุด ๆ ละ    10  บาท  4,000   
 คําจัดท าเลํมเอกสาร  10  เลํม ๆ ละ    100  บาท  1,000   
 คําวัสด ุ         
 คําถํายเอกสาร  3,000 แผํนๆละ   0.4 บาท  1,200  
 1.2 สรุปผลการศึกษาข๎อมลูความ

เป็นไปได ๎
      1,250  

 คําใช๎สอย          
 คําอาหารวําง  10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท  250   
 คําอาหารกลางวัน  10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท  1,000   
 1.3 สรุปผลการศึกษาข๎อมลูความ

เป็นไปได๎ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการคณะ 

      3,150  

 คําใช๎สอย          
 คําอาหารวําง  14 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท  350   
 คําอาหารกลางวัน  14 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท  1,400   
 คําจัดท าเอกสาร  14 เลํมๆละ   100 บาท 1,400  
 1.4 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

หลักสตูร 
      2,250  

 คําใช๎สอย          
 คําอาหารวําง  10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 250  
 คําอาหารกลางวัน  10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 1,000  
 คําวัสด ุ         
 คําถํายเอกสาร  2,500  แผํน ๆ ละ    0.40  บาท 1,000  
 1.5 กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
(นานาชาติ) 

      92,200  

 คําตอบแทน          
 คําตอบแทนวิทยากร  4 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 14,400   
 คําใช๎สอย         
 คําอาหารวําง 12 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 600  
 คําอาหารกลางวัน 12 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 1,200  
 คําจัดท าเอกสาร 15 เลํม ๆ ละ   200 บาท 3,000  
 คําบ ารุงรถยนต ์ 2 ครั้ง ๆ ละ 1 คัน ๆ ละ 500 บาท 1,000  
 คําน๎ามันรถยนต ์ 2 ครั้ง ๆ ละ 1 คัน ๆ ละ 1,000 บาท 2,000  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 คําพาหนะ 1 ครั้ง   5,000 บาท 5,000  
 คําจ๎างพิมพ์เอกสาร 1 ครั้ง 200 หน๎าๆละ 15 บาท 3,000  
 คําจ๎างแปลเอกสาร 1 ครั้ง 200 หน๎าๆละ 300 บาท 60,000  
 คําวัสด ุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้ง     2,000  
 1.6 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

หลักสตูรแกไ๎ขปรับปรุงตามความ
คิดเห็นจากการวิพากษ์หลักสูตร 

      2,750  

 คําใช๎สอย          
 คําอาหารวําง  10 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 500   
 คําอาหารกลางวัน  10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 1,000   
 คําวัสด ุ         
 คําวัสด ุ       1,250  
 1.7 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

หลักสตูรแกไ๎ขปรับปรุงตาม
ความเห็นของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

      4,500  

 คําใช๎สอย         
 คําอาหารวําง  10 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25  บาท  500   
 คําอาหารกลางวัน  10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100  บาท  1,000   
 คําวัสด ุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้ง     3,000  
 1.8 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

หลักสตูรแกไ๎ขปรับปรุงตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสภา
วิชาการ 

      5,250  

 คําใช๎สอย         
 คําอาหารวําง  10  คนๆละ  1  มื้อๆละ  25  บาท  250   
 คําอาหารกลางวัน  10  คนๆละ  1  มื้อๆละ  100  บาท  1,000   
 คําวัสด ุ         
 คําวัสด ุ 1  ครั้ง      4,000  
 1.9 กิจกรรมศึกษาดูงาน       61,450   
 คําบ ารุงรถยนต ์ 2  ครั้ง ๆ ละ  1  คัน ๆ ละ  500  บาท  1,000   
 คําน้ ามันรถยนต ์ 2 ครั้ง ๆ ละ  1  คัน ๆ ละ    10,000   
 คําเบี้ยเลี้ยง  4  วัน  10  คน ๆ ละ  240  บาท  9,600   
 คําที่พัก  3 คืน      34,500  
 คําวัสด ุ 1 ครั้ง     6,350  
 1.10 กิจกรรมประชาสัมพันธ์

หลักสตูร 
      21,000  

 คําใช๎สอย          
 คําจ๎างท าเอกสารประชาสัมพันธ์  1,500  แผํน ๆ ละ    10  บาท  15,000  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 คําบ ารุงรถยนต ์ 3  ครั้ง ๆ ละ  1  คัน ๆ ละ  500  บาท  1,500   
 คําน๎ามันรถยนต ์ 3  ครั้ง ๆ ละ  1  คัน ๆ ละ  1,500  บาท  4,500   
          

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 200,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจาํยทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

พัฒนาหลักสตูรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร(นานาชาติ) 

        200,000  200,000 

รวม         200,000  200,000 
 

 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141768200201 พัฒนาหลักสตูร
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร (นานาชาติ) 

1030000 1204 5704010100 เงินอุดหนุน  104,050 95,950   200,000 

รวมท้ังสิ้น  104,050 95,950   200,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มหาวิทยาลยัมีหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติสาขาวิชาภาษาอังกฤษสอนด๎วยภาษาอังกฤษ จ านวน 1 หลกัสูตร 
 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 
  11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวาํด ี
   11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
   11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
   11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  
  11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวดัและประเมินผลการด าเนินงาน 
   11.2.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย ์
   11.2.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
   11.2.3 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 
 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 1. ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการพัฒนาหลักสูตร (สกอ.) 
  ตัวบํงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร 
  ตัวบํงช้ีที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
  ตัวบํงช้ีที่ 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 

2. ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการพัฒนาหลักสูตร (มคอ.) 
ตัวบํงช้ีที่ 5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การศึกษา (ร๎อยละของหลักสตูรทีจ่ัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสร็จตามก าหนด) 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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1030000  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
141768200300  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสารสู่อาเซียน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมในการเสริมสร๎าง

ความสัมพันธ์ และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมในการเสริมสร๎าง

ความสัมพันธ์ และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
ผลผลิต: โครงการเตรยีมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปเข๎ารับการอบรมดา๎น

ภาษา การแลกเปลีย่นอาจารย์และนักศึกษา 
2. ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีทักษะดา๎นภาษาเพิ่มขึ้น 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:      1,714,000  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:      หนํวยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผู๎รับผิดชอบ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท๎องถิ่น มีภาระหน๎าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    มาตรา 8 (6) ประสานความรํวมมือและ
ชํวยเหลือเกื้อกูลกันระหวํางมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและตํางประเทศในการพัฒนา
ท๎องถิ่น  
 เพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จะต๎องมีความพร๎อมทั้งด๎านการเตรียมหลักสูตร ให๎สามารถแขํงขันกับประเทศอ่ืน ๆที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนได๎  จึงได๎ก าหนด
จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียนสูํการบรรลุเปูาหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
 

2. วัตถุประสงค์   
1.   เพื่ออบรมภาษาอังกฤษส าหรับประชาชนให๎มีความรู๎ ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร๎อมในการ

เข๎าสูํอาเซียน 
 2.  เพื่ออบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยซึ่งได๎แกํ อาจารย์และเจ๎าหน๎าที่ให๎มีความรู๎ความสามารถใน
การพฒันาตนเองเพื่อเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํอาเซียน 
 3.  เพื่ออบรมภาษาอังกฤษให๎กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให๎มีความรู๎ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความ
พร๎อมในการเข๎าสูํอาเซียน 
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3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนผู๎เข๎าอบรมเสริมสรา๎งทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน

ส าหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
990 คน 

1.2 อบรมเสริมสร๎างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันส าหรับ
เจ๎าหน๎าท่ีในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

120 คน 

1.3 อบรมเสริมสร๎างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันส าหรับ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

120 คน 

1.4 อบรมเสริมสร๎างทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานเชิงวิชาการ
ส าหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

40 คน 

1.5 จัดคํายเสรมิสร๎างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวนัส าหรับ
นักเรียนและประชาชนท่ัวไป 

200 คน 

1.6 อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับ ครูโรงเรียนสาธิต 40  คน 
1.7 อบรมภาษาอังกฤษส าหรับผูบ๎ริหาร 20 คน 

2.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักศกึษา เจ๎าหน๎าที่ อาจารย์ และประชาชนท่ัวไป มีทักษะในการ 
2.2 เสริมสร๎างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันส าหรับนักเรียน 
2.3 เสริมสร๎างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันส าหรับเจ๎าหน๎าท่ีในมหาวิทยาลัย 

3.  เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 ทุกกิจกรรมด าเนินการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา:  10  เดือน วันเริ่มต๎น:  1ธันวาคม2556 วันสิ้นสุด:  30 กันยายน 2557 
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ชีวิตประจ าวันส าหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

            

2 อบรมเสริมสร๎างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับเจ๎าหน๎าท่ีในมหาวิทยาลยัราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

            

3 อบรมเสริมสร๎างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

            

4 อบรมเสริมสร๎างทักษะเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการ
เขียนงานเชิงวิชาการส าหรบัอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

            

5 อบรมเสริมสร๎างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับประชาชนท่ัวไป 

            

6 อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับ
ครูโรงเรียนสาธิต 

            

7 อบรมภาษาอังกฤษส าหรับผูบ๎ริหาร             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 อบรมเสริมสร๎างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวันส าหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลยั
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3กลุํม 707,950         

 -คําตอบแทน  486,000 1 ครั้ง 162,000 2 ครั้ง 324,000     
 -คําใช๎สอยและวสัด ุ  221,950 1 ครั้ง 78,000 2 ครั้ง 143,950     
2 อบรมเสริมสร๎างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจ าวันส าหรับเจ๎าหน๎าทีใ่นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4กลุํม 298,000         

 -คําตอบแทน  144,000     3 ครั้ง 144,000   
 -คําใช๎สอยและวสัด ุ  154,000     3 ครั้ง 154,000   
3 อบรมเสริมสร๎างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจ าวันส าหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3กลุํม 299,450         

 -คําตอบแทน  144,000     1 ครั้ง 144,000   
 -คําใช๎สอยและวสัด ุ  155,450     1 ครั้ง 155,450   
4 อบรมเสริมสร๎างทักษะเขยีน ภาษาอังกฤษเพื่อการ

เขียนงานเชิงวิชาการส าหรบัอาจารย์ใน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

4กลุํม 96,000         

 -คําตอบแทน  36,000       1 ครั้ง 36,000 
 -คําใช๎สอยและวสัด ุ  60,000       1 ครั้ง 60,000 

5 อบรมเสรมิสร๎างทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับประชาชนทั่วไป 

2กลุํม 153,600         

 -คําตอบแทน  43,200    21,600  21,600   



แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจําย(งบแผํนดิน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 | 19 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

 -คําใช๎สอยและวสัด ุ  110,400    55,200  55,200   
6 อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ส าหรับครูโรงเรียนสาธิต 
1 กลุํม 79,000         

 -คําตอบแทน  48,000      48,000   
 -คําใช๎สอยและวสัด ุ  31,000      31,000   
7 อบรมภาษาอังกฤษส าหรับผูบ๎ริหาร 1 ครั้ง 80,000         
 -คําจ๎างเหมาอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู๎บริหาร        80,000   
            

รวมท้ังสิ้น  1,714,000  240,000  544,750  833,250  96,000 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 อบรมเสริมสร้างทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับนักศกึษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

      707,950  

 ค่าตอบแทน         
 -คําวิทยากร 27 คนๆละ 30 ช.ม.ๆละ 600 บาท 486,000  
 ค่าใช้สอย         
 -คําจ๎างท าปูายประชาสัมพันธ์ 2 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 1,000 บาท 2,000  
 -คําจ๎างท าเลํมรายงานกิจกรรม 3 ครั้งๆละ 3 เลํมๆละ 100 บาท 900  
 -คําจ๎างพิมพ์เอกสารการอบรม 1 ครั้ง    80 หน๎าๆละ 15 บาท 1,200  
 ค่าวัสดุ       217,850  
2 อบรมเสริมสร้างทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับเจ้าหน้าที่
ในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

      298,000  

 ค่าตอบแทน         
 -คําวิทยากร 6 คนๆละ 40 ช.ม.ๆละ 600 บาท 144,000  
 ค่าใช้สอย         
 -คําอาหาร 126 คนๆละ 6 มื้อๆละ 100 บาท 75,600  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 126 คนๆละ 10 มื้อๆละ 25 บาท 31,500  
 -คําจ๎างท าเลํมรายงานกิจกรรม 3 ครั้งๆละ 3 เลํมๆละ 100 บาท 900  
 ค่าวัสดุ           46,000  
3 อบรมเสริมสร้างทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

      299,450  

 ค่าตอบแทน         
 -คําวิทยากร 6 คนๆละ 40 ช.ม.ๆละ 600 บาท 144,000  
 ค่าใช้สอย         
 -คําอาหาร 126 คนๆละ 6 มื้อๆละ 100 บาท 75,600  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 126 คนๆละ 13 มื้อๆละ 25 บาท 40,950  
 -คําจ๎างท าปูายประชาสัมพันธ์ 1 ครั้งๆละ 2 ผืนๆละ 1,000 บาท 2,000  
 -คําจ๎างท าเลํมรายงานกิจกรรม 3 ครั้งๆละ 3 เลํมๆละ 100 บาท 900  
 ค่าวัสดุ       36,000  
4 อบรมเสริมสร้างทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนงาน
เชิงวิชาการส าหรับอาจารย์ใน

      96,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 ค่าตอบแทน         
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 30 ช.ม.ๆละ 600 บาท 36,000  
 ค่าใช้สอย         
 -คําอาหาร 44 คนๆละ 5 มื้อๆละ 100 บาท 22,000  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 44 คนๆละ 10 มื้อๆละ 25 บาท 11,000  
 -คําจ๎างท าปูายประชาสัมพันธ์ 1 ครั้งๆละ 2 ผืนๆละ 1,000 บาท 2,000  
 ค่าวัสดุ       25,000  
5 จัดค่ายเสริมทกัษะภาษา          

อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิต 
ประจ าวันส าหรับนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป 

2 ครั้งๆละ 100 คน   153,600  

 ค่าตอบแทน         
 -คําวิทยากร 12 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 43,200  
 ค่าใช้สอย         
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 200 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 10,000  
 -คําอาหารกลางวัน 200 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท 16,000  
 -คําจา๎งท าปูายประชาสัมพันธ์ 2 ครั้งๆละ 2 ผืนๆละ 1,000 บาท 4,000  
 -คําจ๎างท าเลํมรายงานกิจกรรม 2 ครั้งๆละ 2 เลํมๆละ 100 บาท 400  
 ค่าวัสดุ       80,000  
6 อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารส าหรับครู
โรงเรียนสาธิต 

      79,000  

 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 40 ช.ม.ๆละ 600 บาท 48,000  
 ค่าใช้สอย         
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 40 คนๆละ 10 มื้อๆละ 25 บาท 10,000  
 -คําอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 5 มื้อๆละ 80 บาท 16,000  
 คําวัสด ุ       5,000  
7 อบรมภาษาอังกฤษส าหรับ

ผู้บริหาร 
21 คน     80,000  

 ค่าใช้สอย         
 -คําจ๎างเหมาอบรมภาษาอังกฤษ

ส าหรับผู๎บรหิาร 
      80,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,714,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจาํยทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแท
น 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่าสาธาร 
ณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.อบรมเสริมสร๎างทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

        707,950  707,950 

2.อบรมเสริมสร๎างทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับเจ๎าหน๎าท่ีใน
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

        298,000  298,000 

3.อบรมเสริมสร๎างทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับอาจารย์ใน
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

        299,450 
 

 299,450 
 

4.อบรมเสริมสร๎างทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานเชิง
วิชาการส าหรับอาจารย์ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

        96,000  96,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่าสาธาร 
ณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

5.อบรมเสริมสร๎างทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับประชาชน
ทั่วไป 

        153,600 
 

 153,600 
 

6. อบรมอาจารยโ์รงเรียนมัธยม
สาธิต 

        79,000  79,000 

7. อบรมภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู๎บริหาร 

        80,000  80,000 

รวม         1,714,000  1,714,000 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141768200301 1.อบรมเสริมสร๎างทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1030000 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน 240,000 467,950    707,950 

141768200302 2.อบรมเสริมสร๎างทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับเจ๎าหน๎าท่ีใน
มหาวิทยาลยั 

1030000 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน   298,000   298,000 
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รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
141768200303 3.อบรมเสริมสร๎างทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับอาจารย์ใน
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1030000 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน   299,450  299,450 

141768200304 4.อบรมเสริมสร๎างทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานเชิง
วิชาการส าหรับอาจารย์ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

1030000 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน    96,000 96,000 

141768200305 5.อบรมเสริมสร๎างทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับประชาชน
ทั่วไป 

1030000 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน  76,800 76,800  153,600 

141768200306 6. อบรมอาจารยโ์รงเรียนมัธยม
สาธิต 

1030000 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน   79,000  79,000 

141768200307 7. อบรมภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู๎บริหาร 

1030000 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน   80,000  80,000 

รวมทั้งสิ้น 240,000 544,750 833,250 96,000 1,714,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณะมนุษยศาสตร์ฯ จดัอบรมเพิ่มขึ้นพัฒนาหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสตูรของคณะให๎มีคณุภาพมากขึน้ 
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ มผีลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพ และเป็นประโยชน์ท้ังในศาสตร์และการเรียน
การสอน 
3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ มเีอกสารต าราประกอบการเรียนการสอนในแตํละสาขาวิชาอยํางมีคณุภาพ 
 

11. การประเมินผลการด าเนินงาน 
11.1   เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืวําดี 

11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
  11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
  11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวดัและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักศึกษา เจ๎าหน๎าที่ อาจารย์ และประชาชนท่ัวไป 

  11.2.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมอบรม 
  11.2.3 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมอบรม 
 
12. การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ:  
   1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2556)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษาคุณธรรมจรยิธรรมคณุภาพชีวิตและความเทาํเทียมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

  2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (พ.ศ.2555–2558):  
2.1.1 นโยบายที ่4 นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 

  2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยาประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2555–2569  
2.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

ตัวบงํช้ีที ่7.2 การพัฒนาสถาบันสูสํถาบันเรยีนรู ๎
2.4 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณประจาป ี2556 (สงป.)  

ตัวบงํช้ีที ่18 ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ที่ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบงํช้ีที ่19 ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บรกิาร 
ตัวบงํช้ีที ่21 งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลา 

3.  ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณ (กพร.) 
   ตัวบงํช้ีที ่3 ร๎อยละของนักศึกษาท่ีสอบผํานเกณฑ์การทดสอบความรูค๎วามสามารถดา๎นภาษาตาํงประเทศ 
   ตัวบงํช้ีที ่4 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑติ 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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1040000  คณะวิทยาการจัดการ 
141768200400  โครงการพัฒนาหลักสูตรการทอ่งเที่ยว (นานาชาติ) 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมในการเสริมสร๎าง

ความสัมพันธ์ และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมในการเสริมสร๎าง

ความสัมพันธ์ และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
ผลผลิต: โครงการเตรยีมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข๎ารับการอบรมด๎าน

ภาษา การแลกเปลีย่นอาจารย์และนักศึกษา 
2.  ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีทักษะด๎านภาษาเพิ่มขึ้น 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 300,000  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน  คณะวิทยาการจัดการ      ผู๎รับผิดชอบ คณบดคีณะวิทยาการจัดการ  
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได๎มีนโยบายด๎านการพัฒนาหลักสูตรใหมํ เพื่อรองรับ
อาเซียนนั้น  เพื่อให๎การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต๎องพัฒนาหลักสูตรใหมํ หลักสูตรนานาชาติ เพื่อให๎หลักสูตรมี
ประสิทธิภาพสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียนและความต๎องการของตลาดแรงงาน จึงมีโครงการพัฒนาหลักสูตรใหมํ (นานาชาติ) 
และได๎มีการเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันเข๎ามามีสํวนรํวมทั้งให๎ความรู๎และเสนอแนะแนวทางการด าเนินการอยํางถูกต๎อง
ตํอไป 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให๎การพัฒนาหลักสูตรใหมํ (นานาชาติ) เป็นไปอยํางมีประสทิธิภาพสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน ความ
ต๎องการของตลาดแรงงานและสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในอนาคตได๎อยํางสูงสุด 
 2.2 เพื่อให๎บุคลากรมีความเข๎าใจในการเขียนหลักสตูรและรายวิชาใหมํและสรา๎งการมสีํวนรํวมของผู๎ทีเ่กี่ยวข๎องในการพัฒนา
หลักสตูร 
 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. เปูาหมายเชิงปรมิาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 มีหลักสูตรทํองเที่ยว(นานาชาติ)  1 หลักสตูร 
2 จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยูํของคณะวทิยาการจัดการ 1,884 คน 
3 จ านวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํคณะวิทยาการจัดการ ตามแผนการรับนักศึกษา 530 คน 
4 จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด 216 คน 
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2. เปูาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร ไมํน๎อยกวํา 5 คะแนน 
2.2 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ ไมํน๎อยกวํา  
5 คะแนน 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
ด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว๎ทุกกิจกรรม 

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ระยะเวลา 12 เดือน  วันเริ่มต๎น  1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด 30 กันยายน 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 พัฒนาหลักสูตรการท่องเท่ียว (นานาชาติ)             
 1.1 การศึกษาข้อมูลความเป็นไป             
 ได้ในการพัฒนาหลักสูตร             
 1.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร             
 (พิจารณาผลสรุปการศึกษาข้อมลูความเป็นไป             
 ได้ในการพัฒนาหลักสูตร)             
 1.3 ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ             
 (พิจารณาผลสรุปในการศึกษาขอ้มูลฯของ             
  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร)             
 1.4การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร              
 (จัดท าร่างมคอ.2)             
 1.5 กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรการท่องเท่ียว              
 (นานาชาติ)             
 1.6การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร              
 แก้ไขปรับปรุงตามความเห็นจากการวิพากษ์             
 หลักสูตร ฯ             
 1.7การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร              
 แก้ไขปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการ             
 ประจ าคณะ             
 1.8การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร              
 แก้ไขปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการ             
 สภาวิชาการ             
 1.9 กิจกรรมศึกษาดูงาน             
 1.10 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลกัสูตร             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 พัฒนาหลักสูตรการท่องเท่ียว (นานาชาติ)  300,000         
 1.1 การศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ในการพัฒนา

หลักสูตร 
  1 8,500       

 1.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร(พิจารณา
ผลสรุปการศึกษาข้อมลูความเปน็ไปได้ในการพัฒนา
หลักสูตร) 

    1 1,250 
 
 

    

 1.3 ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ(พิจารณา
ผลสรุปในการศึกษาข้อมูลฯของคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร) 

    1 4,875     

 1.4การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
(จัดท าร่างมคอ.2) 

    1 2,250 
 

    

 1.5 กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรการท่องเท่ียว 
(นานาชาติ) 

    1 95,350     

 1.6การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร แก้ไข
ปรับปรุงตามความเห็นจากการวิพากษ์หลักสูตร ฯ 

    1 5,250 
 

    

 1.7การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร แก้ไข
ปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการประจ าคณะ 

      1 4,750   

 1.8การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแก้ไข
ปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

      1 6,250   

 1.9 กิจกรรมศึกษาดูงาน     2 84,280     
 1.10 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลกัสูตร     5 87,245     

รวมท้ังสิ้น  300,000  8,500  280,500  11,000   
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 พัฒนาหลักสูตรการท่องเท่ียว (นานาชาติ)   
 1.1 การศึกษาข้อมูลความเป็นไป       8,500  
 ได้ในการพัฒนาหลักสูตร         
 ค่าใช้สอย         
 คําจ๎างเก็บข๎อมูล 450 ชุด ๆ ละ   10 บาท 4,500  
 คําจัดท าเลํมเอกสาร 10 เลํม ๆ ละ   200 บาท 2,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําถํายเอกสาร 5,000 แผํนๆละ   0.4 บาท 2,000  
 1.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร(พิจารณาผลสรุป
การศึกษาข้อมลูความเป็นไปได้
ในการพัฒนาหลักสูตร) 

      1,250  

 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวําง 10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 250  
 คําอาหารกลางวนั 10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 1,000  
 1.3 ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการคณะ (พิจารณาผลสรุป
ในการศึกษาข้อมลูฯของ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร) 

      4,875  

 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวําง 15 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 375  
 คําอาหารกลางวัน 15 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 1,500  
 คําจัดท าเอกสาร 15 เลํมๆละ   200 บาท 3,000  
 1.4การประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร  
(จัดท าร่างมคอ.2) 

      2,250  

 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวําง 10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 250  
 คําอาหารกลางวัน 10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําถํายเอกสาร 2,500 แผํน ๆ ละ   0.40 บาท 1,000  
 1.5 กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร 

การท่องเท่ียว (นานาชาติ) 
      95,350  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 10,800  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวําง 13 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ  25 บาท 650  
 คําอาหารกลางวัน 13 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ  50 บาท 1,300  
 คําจัดท าเอกสาร 13  เลํม ๆ ละ   200 บาท 2,600  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 คําบ ารุงรถยนต ์ 2 ครั้ง ๆ ละ  1 คันๆ ละ 500 บาท 1,000  
 คําน้ ามันรถยนต ์ 2 ครั้ง ๆ ละ  1 คันๆ ละ 1,000 บาท 2,000  
 คําพาหนะ 1 ครั้ง    5,000 บาท 5,000  
 คําจ๎างแปลเอกสาร 1 ครั้ง     70,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้ง      2,000  
 1.6การประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร แก้ไขปรับปรุง
ตามความเห็นจากการวิพากษ์
หลักสูตร ฯ  

      5,250  

 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวําง 10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 250  
 คําอาหารกลางวัน 10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ           
 คําวัสด ุ       4,000  
 1.7การประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร แก้ไขปรับปรุง
ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

      4,750  

 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวําง 10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 250  
 คําอาหารกลางวัน 10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้ง     3,500  
 1.8การประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร แก้ไขปรับปรุง
ตามความเห็นของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ 

      6,250  

 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวําง 10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 250  
 คําอาหารกลางวัน 10 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้ง     5,000  
 1.9 กิจกรรมศึกษาดูงาน       84,280  
 ค่าใช้สอย         
 คําบ ารุงรถยนต ์ 2 ครั้ง ๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 1,000  
 คําน้ ามันรถยนต ์ 2 ครั้ง ๆ ละ 1 คันๆ ละ 10,000 บาท 20,000  
 คําเบี้ยเลี้ยง 6 วัน 12 คน ๆ ละ 240 บาท 17,280  
 คําที่พัก 4 คืน     46,000  
 1.10 กิจกรรมประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 
      87,245  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าใช้สอย         
 คําจ๎างท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 1,000 แผํน ๆ ละ   9 บาท 9,000  
 คําปูายไวนลิประชาสัมพันธ ์ 5 ปูาย ๆ ละ   1,000 บาท 5,000  
 คําจ๎างท าปูายแบบโรลอัพ 6 ปูาย ๆ ละ   2,000 บาท 12,000  
 คําบ ารุงรถยนต ์ 5 ครั้ง ๆ ละ 1   คัน ๆ ละ 500 บาท 2,500  
 คําน้ ามันรถยนต ์ 5 ครั้ง ๆ ละ 1 คัน ๆ ละ 1,200 บาท 6,000  
 คําเบี้ยเลี้ยง 13 คน ๆ ละ 5 ครั้ง ๆ ละ 240 บาท 15,600  
 คําวัดส ุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้ง ๆ ละ     37,145  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 300,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.  พัฒนาหลักสูตรการ
ท่องเท่ียว (นานาชาติ) 

        300,000  300,000 

รวม         300,000  300,000 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141768200401 1.  พัฒนาหลักสูตรการ
ทํองเที่ยว (นานาชาติ) 

1040000 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน 8,500 280,500 11,000 - 300,000 

รวมท้ังสิ้น 8,500 280,500 11,000 - 300,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. หลักสูตรใหมํจ านวน 1 หลักสูตร 
 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
11.2.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
11.2.3 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายที่ 4 :นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
เปูาประสงค์ที่ 1 : การศึกษาท่ีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานแ ละมคีวามเป็นเลิศ รวมทั้งตอบสนองความต๎องการ
ของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาต ิ

 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ                   

ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติรองรับ
การเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 :เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข็มแข็งด๎านวิชาการ  
 กลยุทธ์ที่ 1 : เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศ 
เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  ตัวบํงช้ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสตูร 
   ตัวบํงช้ี 2.6  ระบบกลไกการจดัการเรยีนการสอน 
   ตัวบํงช้ี 2.7  ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑิต 
 12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
       มาตรฐานด๎านคุณภาพภายนอก 
   ตัวบํงช้ี  1  :  บัณฑิตปริญาตรีทีไ่ด๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
       ตัวบํงช้ี  2  :  คุณภาพของบัณฑิตปริญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 12.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 
 มิติภายนอก 
   ตัวช้ีวัดที่  5  : ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต 
  ตัวช้ีวัดที่  6  : ร๎อยละความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษาตํอสถาบันอดุมศึกษา 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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1050000  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
141768200500  โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดนิ  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอื่นๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานที่ด าเนินการอยูํตามภารกิจประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีที่แลว๎ คือ โครงการที่มีลักษณะตํอเนือ่งจากปีที่ผาํนมา  
      อาจเป็นโครงการทีไ่มํสามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดียว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จัดท าขึ้นใหมํ ในปนีั้น และสามารถด าเนินการได๎เสร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ: 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: เพื่อขยายการผลติก าลังคนดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
ผลผลิต: 

1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 
2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 300,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
  
 
1. หลักการและเหตผุล 

ความสามารถทางภาษา (language literacy) เป็นหนึ่งในทักษะส าคัญในการด าเนินชีวิตอยํางประสบความส าเร็จใน
โลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เอื้ออ านวยให๎ผู๎คนตํางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมสามารถติดตํอสื่อสาร
กันอยํางใกล๎ชิดและกว๎างขวางมากขึ้น ประกอบกับการที่ชาติตํางๆ มีการผสานความรํวมมือเพื่อสร๎างความส าเร็จด๎านตํางๆ 
รํวมกัน กํอเกิดเป็นสมัชชารัฐ ภาคีประเทศ หรือประชาคมประเทศเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งแนํนนอวํา ภาษายํอมเป็นเครื่องมือชิ้น
ส าคัญในการติดตํอสื่อสารระหวํางพลเมืองของประชาคมความรํวมมือเหลํานั้น 

ในวาระที่ประเทศไทยและประเทศภาคีสมาชิกอาเซียน จะมีการหลอมรวมเป็นประชาคมเดียวในนามประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนใน พ.ศ. 2558 ซึ่งจะน าไปสูํความรํวมมือ การติดตํอ และการสมาคมกันอยํางใกล๎ชิดระหวํางพลเมือง
อาเซียน อันจะน ามาการเปลี่ยนแปลงขนานใหญํในภูมิภาค รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในแวดวงการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด๎วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจ
ในการจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตและถํายทอดภูมิปัญญาให๎สอดคล๎องกับกับความต๎องการ
ของท๎องถ่ินและประเทศชาติ ได๎เล็งเห็นวํา ภาษาอังกฤษซึ่งหนึ่งในภาษากลางที่ถูกจะน ามาใช๎ในการติดตํอสื่อสารกันระหวําง
พลเมืองอาเชียน โดยเฉพาะกลุํมแรงงานวิชาชีพขั้นสูง รวมทั้งกลุํมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด๎วย ดังนั้นเพื่อเป็นการ
วางรากฐานความพร๎อมทางภาษาอังกฤษแกํบัณฑิต นักศึกษาของคณะ รวมทั้งยุวชนในท๎องถิ่นที่มีความสนใจเข๎าศึกษาด๎าน
วิทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงริเริ่มโครงการเตรียมความพร๎อมด๎านการศึกษาวิทยาศาสตร์ในบริบท
ประชาคมอาเชียนขึ้น โดยประกอบด๎วย 2 กิจกรรมหลัก ได๎แกํ  
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กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเป็นหลักสูตรน ารํองหลักสูตรแรกของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะจัดการเรียนการสอนด๎วยภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร และเปิดรับนักศึกษาตํางประเทศ
เข๎าศึกษาด๎วย 

กิจกรรมที่ 2 การให๎บริการทางวิชาการการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษในโรงเรียน เพื่อเป็นการ
ผสานความรํวมมือกับโรงเรียนในการสร๎างเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิทยาศาสตร์ด๎วยภาษาอังกฤษ อันจะเป็นการวางรากฐาน
ความพร๎อมส าหรับนักเรียนในการเข๎าศึกษาตํอในหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปิดสอนโดยใช๎ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลักตํอไป   
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
2. จัดกิจกรรมสํงเสรมิการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด๎วยภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  เปูาหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 มีหลักสูตรนานาชาติ สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเปิดรับนักศึกษา

ในปีการศึกษา 2557 
1 หลักสูตร 

1.2 ผู๎เขา๎รํวมจัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด๎วย
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

250 คน 

    
2.  เปูาหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 หลักสูตรหลักสูตรนานาชาติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ สอดคล๎องกับกรอบมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 
2.2 กิจกรรมสํงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด๎วยภาษาอังกฤษในโรงเรียนโดยมผีู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  
อยํางน๎อย 250 คน 

3.  เปูาหมายเชงิเวลา 
3.1 สามารถด าเนินการตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา 11 เดือน วันที ่ 1 เดือน ตุลาคม ปี 2556  ถึง วันที ่ 31 เดือน สิงหาคม ปี 2557 
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5. ปฏิทินการปฏิบัตงิาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

คอมพิวเตอร์ 
            

2. สํงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรด์๎วย
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
- คําตอบแทน 
- คําใช๎สอยและวสัด ุ

5 คร้ัง 200,000   
 
136,000 

  
14,400 
49,600 

    

2 จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ด๎วยภาษาอังกฤษในโรงเรียน 
- คําตอบแทน 
- คําใช๎สอยและวสัด ุ

250 คน 100,000   125 คน  
 

10,800 
64,200 

125 คน  
 

10,800 
14,200 

  

  300,000  136,000  139,000  25,000   
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนวํยนับ เชนํ จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1. การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 200,000  
 1.1 คําตอบแทน       14,400  
 -วิทยากรวิพากษ์หลักสูตร 4 คน 6 ชั่วโมง 600 บาท 14,400  
 1.2 คําใช๎สอย       160,000  
 -คําแปลเอกสารภาษาอังกฤษ   340 หน๎า 400 บาท 136,000  
 -คําอาหาร อาหารวํางและ

เครื่องดื่ม 
  10 คน 125 บาท 1,250  

 -คําจ๎างในการเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข๎อมูล 

      22,750  

 1.3คําวัสด ุ       25,600  
 -วัสดุส านักงาน 10 รายการ     25,600  
          

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

      100,000  

 2.1 คําตอบแทน       21,600  
 -วิทยากร 6 คน 6 ชั่วโมง 600 บาท 21,600  
 2.2 คําใช๎สอย       10,000  
 - คําเบี้ยเลี้ยง  

- คําน้ ามนัรถ  
- คําบ ารุงรถ 

      2,400 
4,600 
3,000 

 

 2.3 คําวัสด ุ       68,400  
 - คําเอกสารอบรม   350 ชุด 50 บาท 17,500  
 - วัสดุวิทยาศาสตร์  

- วัสดุส านักงาน 
- วัสดุอื่นๆ 

      20,000 
10,000 
20,900 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 300,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม 

เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสดุ 

ค่า
สาธารณูป

โภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ         200,000  200,000 
2. สํงเสริมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ด๎วย
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

        100,000  100,000 

รวม         300,000  300,000 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าที่/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141768200501 1.พัฒนาหลักสูตรนานาชาต ิ 1050000 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน 136,000 64,000 - -  200,000 
141768200502 2. สํงเสริมการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ด๎วย
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

1050000 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน - 75,000 25,000 -  100,000 

รวมทั้งสิ้น 136,000 139,000 25,000 - 300,000 
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10. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 10.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถเปิดหลักสูตรหลกัสูตรนานาชาติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ที่
สามารถตอบสนองความต๎องการเข๎าศึกษาของพลเมืองอาเซียนทั้งชาวไทยและตาํงประเทศ 
 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1  เกณฑ์การประเมินผล ทีถ่ือวําดี 
11.1.1 บรรลุผลตามเปาูหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร๎อยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปาูหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร๎อยละ 80 
11.1.3 บรรลุผลตามเปาูหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร๎อยละ 80 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 
11.2.1การส ารวจข๎อมูล โดยใชแ๎บบประเมนิความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 
11.2.2การส ารวจข๎อมูล โดยใชแ๎บบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารวํมกิจกรรม 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดนิ พ.ศ. 2555-2558 
 นโยบายที่ 4: นโยบายสงัคมและคุณภาพชีวติ 
  นโยบายยํอยที่4.1 :  นโยบายการศึกษา 
 นโยบายที ่6 : นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

นโยบายยํอยที ่6.1 : เรํงสร๎างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั และครูวิทยาศาสตร์ให๎เพียงพอ
ตํอความต๎องการของประเทศ 

 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพฒันามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
  นโยบายที่1 : เรํงรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน ยกระดับ

สูํความเป็นเลิศ และสอดคล๎องกบัความต๎องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่1 :  เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
  กลยุทธ์ที่1 : เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณพ์มาตรฐาน และ 

ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและ
ประเทศชาต ิ

  นโยบายที่ 2 :  สํงเสริมให๎มีการผลิตงานวิจัย การสร๎างสรรค์นวตักรรม องค์ความรู๎ สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนอง
ความต๎องการของสังคม และสามารถแขํงขันได๎ในระดบักลุํมประชาคมอาเซียน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
กลยุทธ์ที่2 : ขยายและยกระดบัคุณภาพการวิจัยเพื่อสร๎างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู๎ที่

ตอบสนอง ความต๎องการของสังคม นาไปสูํการพฒันาท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3 : ขยายการให๎บริการทางวชิาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พึ่งของท๎องถ่ิน

และสังคม 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงชีก้ารประเมินคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา (สกอ.) 

 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบํงชี้ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
 ตัวบํงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑติ 
 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 ตัวบํงชี้ 4.1 ระบบการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา๎งสรรค์ 
 ตัวบํงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู๎จากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
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12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
มาตรฐานที ่1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบํงชีท้ี ่1 : บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวบํงชีท้ี ่9 : ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก 

12.5 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

มิติที่ 1  :   มิติภายนอก 
ตัวชี้วัดที่ 4:  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

12.6  ความสอดคล๎องกับตัวบํงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 
 12.7ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ) 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทนัท ี
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1070000  สถาบันอยุธยาศึกษา 
141768200600  โครงการศิลปวัฒนธรรมอยุธยา - อาเซียน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: อนุรักษ์ สํงเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับความรู๎ความเข๎าใจ มีความตระหนักรํวมอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ทอ๎งถิ่นและอนุรักษ์ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 

2. จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลผุลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
4. โครงการ/กิจกรรมท่ีแล๎วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 686,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

อาเซียน (ASEAN) กํอตั้งข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมความเข๎าใจอันดี
ตํอกันระหวํางประเทศในภูมิภาค ธ ารงไว๎ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง สร๎างสรรค์ความเจริญเติบโต
ทางด๎านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์รํวมกัน ซึ่งตํอมากลุํมประเทศ
สมาชิกอาเซียนได๎มีการพัฒนาความรํวมมือหลายด๎านตามเจตนารมณ์ของอาเซียน และเมื่อเดือนตุลาคม 2541 ผู๎น าอาเซียนได๎รํวมลง
นามในปฏิญญาวําด๎วยความรํวมมืออาเซียนหรือข๎อตกลงบาหลี 2 เห็นชอบให๎จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ด๎วย
การให๎อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให๎ส าเร็จภายในปี พ.ศ.2558 โดยจะเป็นประชาคมที่ประกอบด๎วย 3 เสาหลัก 
ซึ่งเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กันคือ (1) การเมืองความมั่นคงอาเซียน (2) เศรษฐกิจอาเซียน และ (3) สังคมและวัฒนธรรม  
โดยที่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนหรือ ASCC (ASEAN Socio-Cultural Community) ถือได๎วําเป็นเสาหลักหนึ่งที่ส าคัญใน
การใช๎เป็นสํวนหน่ึงของการสร๎างความเข๎าใจ และการเป็นเอกภาพรํวมกัน อันจะน าไปสูํเปูาหมายสูงสุด คือ การสร๎างอัตลักษณ์รํวมกัน
ของประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการให๎ความส าคัญในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับความรู๎สึกของการอยูํรํวมกัน และสํงเสริมความเป็นเอกภาพใน
ความแตกตําง ตลอดจนสํงเสริมความเข๎าใจอันดีระหวํางประเทศสมาชิกเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของอาเซียน 

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหนํวยงานท่ีมีภารกิจในด๎านศิลปวัฒนธรรมที่นอกเหนือจากการศึกษา ค๎นคว๎า วิจัยเรื่องราวและสืบค๎น
ข๎อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท๎องถิ่นการอนุรักษ์ สํงเสริมเผยแพรํท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็นแหลํงเรียนรู๎ ให๎บริการข๎อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมอยุธยาแล๎ว ยังตระหนักถึงความส าคัญของงาน
ศิลปวัฒนธรรมวําเป็นสิ่งส าคัญที่เป็นวิถีชีวิต เป็นเรื่องที่บํงบอกถึงความเป็นชาตินั้นๆ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่เป็นสิ่งบํงบอกถึงความ
มีอารยะของชนชาติ จึงได๎จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอยุธยา – อาเซียนขึ้น เพื่อเป็นการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจความเป็นเอกภาพใน
ความแตกตํางของประเทศสมาชิกในอาเซียน ที่มีความหลากหลายในเนื้อหาและรูปแบบอันควรคําแกํการอนุรกัษ์และสงํเสริมตอํยอดให๎
เป็นที่ประจักษ์แกํผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม โดยได๎น า “ข๎าว” อันเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์รํวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนมาใช๎เป็นสื่อ
ในการเช่ือมโยงกิจกรรมตําง ๆ ที่ประกอบไปด๎วยการจัดนิทรรศการแสดงความสัมพันธ์อยุธยากับอาเซียนและมรดกโลก  
ในอาเซียน การสาธิตศิลปหัตถกรรม และการแสดงบนเวที โดยเน๎นท่ีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาของแตํละชาติ 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสํงเสริมใหผ๎ู๎เข๎ารํวมกิจกรรม มีความรู๎ ความเข๎าใจในศิลปวัฒนธรรมของประเทศตํางๆ ในอาเซียน 
2. เพื่อเผยแพรํองค์ความรู๎ทางวิชาการด๎านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา – อาเซียน 
3. เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. เปูาหมายเชิงปรมิาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป นักทํองเที่ยวชาวไทย 

และนักทํองเที่ยวตํางประเทศ 
500 คน 

    
2. เปูาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1 โครงการ/กิจกรรม ด๎านศลิปวัฒนธรรม ครบถ๎วนตามเปูาหมาย 
2.2 มีผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรม ครบตามเปูาหมาย  
2.3 โครงการ/กิจกรรม บรรลตุามวัตถปุระสงค์ 
2.4 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินงานแล๎วเสร็จตามระยะเวลา 
2.5 ด าเนินกิจกรรม โดยมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
2.6 ด าเนินกิจกรรม โดยมีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
2.7 ด าเนินกิจกรรม โดยมีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
2.8 ด าเนินกิจกรรม โดยมีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 
2.9 การเบิกจํายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผน 
2.10 การเบิกจํายเงินงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามแผน 
2.11 กิจกรรมมีการสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศลิปะและวัฒนธรรม 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการด าเนินการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3.2 การเบิกจํายเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงการ             
2. ขออนุญาต             
3. ประชาสมัพันธ์โครงการ             
4. ด าเนินโครงการ             
5. ติดตามประเมินผล             
 

ระยะเวลา: 1 เดือน  วันเริ่มต๎น: 1 มิถุนายน 2557  วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2557 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 กิจกรรมศลิปวัฒนธรรมอยุธยา – อาเซียน 1 ครั้ง/ 
2 วัน/500 คน 

686,000.-     1 ครั้ง/ 
2 วัน/500 คน 

686,000.-   

รวมท้ังสิ้น  686,000.-      686,000.-   
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอยุธยา-อาเซียน         
 ค่าใช้สอย       462,000  
 คําจ๎างระบบแสงและเสียงบริเวณงาน 1 งาน   55,000 บาท 55,000.-  
 คําจ๎างกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน 1 งาน   55,000 บาท 55,000.-  
 คําจ๎างตกแตํงสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 1 งาน   50,000 บาท 50,000.-  
 คําจ๎างท าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 1-5 รายการ   12,000 บาท 12,000.-  
 คําจ๎างสาธิตศลิปหตัถกรรม   10 ร๎านๆ ละ 4,500 บาท 45,000.-  
 คําจ๎างจัดท านิทรรศการ   2 เรื่องๆ ละ 50,000 บาท 100,000.-  
 คําจ๎างการแสดงนานาชาต ิ   10 ชุดๆ ละ 10,000 บาท 100,000.-  
 คําจ๎างจัดท าสจูิบัตร   500 แผํนๆ ละ 30 บาท 15,000.-  
 คําจ๎างจัดดอกไม๎ตกแตํงสถานท่ี 1 ครั้ง   30,000 บาท 30,000.-  
 ค่าวัสดุ       224,000  
 ซื้อตั่งไม ๎ 1 ครั้ง   90,000 บาท 90,000.-  
 ซื้อรํมสนามด๎ามไม๎ พร๎อมขาตั้ง 1 ครั้ง   43,500 บาท 43,500.-  
 ซื้อรํมเชียงใหมํแบบโบราณ 1 ครั้ง   15,500 บาท 15,500.-  
 ซื้อเครื่องแตํงกายประจ าชาติอาเซยีน 1 ครั้ง   40,000 บาท 40,000.-  
 ซื้อตะเกียงพร๎อมขาตั้งไมไ๎ผ ํ 1 ครั้ง   15,000 บาท 15,000.-  
 ซื้อของที่ระลึก   500 ช้ินๆ ละ 40 บาท 20,000.-  
          

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 686,000.-  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม
อยุธยา – อาเซียน 

        686,000  686,000 

รวม         686,000  686,000 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141768200601 1. กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 
อยุธยา – อาเซียน 

1070000 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน - - 686,000 - 686,000 

รวมท้ังสิ้น - - 686,000 - 686,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจในศิลปวัฒนธรรมของประเทศตํางๆ ในอาเซียน 
2. สถาบันอยุธยาศึกษาได๎เผยแพรํองค์ความรู๎ทางวิชาการด๎านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา – อาเซียน 
3. ได๎มีการสํงเสริมการทํองเที่ยวจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป นักทํองเที่ยวชาวไทย 

และนักทํองเที่ยวตํางประเทศ 
11.2.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
11.2.3 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมกจิกรรม 

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  12.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
   นโยบายยํอยท่ี 4.4 : ศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเป็นแหลํงจดัการความรู๎ท๎องถิ่น มรดกโลก ทีส่ร๎างความเข๎มแข็งให๎สังคม 
  กลยุทธ์ที่ 6 :  เรํงรัดการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกให๎เมืองมรดกโลกให๎
มั่นคงแหลายและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 7 : เป็นศูนย์กลางความรู๎ดา๎นศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท๎องถิ่น 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  องค์ประกอบท่ี 1 :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 
  ตัวบํงช้ี 1.1 :    กระบวนการพัฒนาแผน  
  องค์ประกอบท่ี 6 :  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบํงช้ี 6.1 :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  องค์ประกอบท่ี 7 :  การบรหิารและการจัดการ 
  ตัวบํงช้ี 7.4 : ระบบบรหิารความเสี่ยง 
  องค์ประกอบท่ี 8 :   การเงินและงบประมาณ 
  ตัวบํงช้ี 8.1 :      ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  องค์ประกอบท่ี 9 :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ตัวบํงช้ี 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 12.4 ความสอดคล๎องกับตวับํงช้ีการประเมินคณุภาพนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดบัอุดมศกึษา (สมศ.) 
  องค์ประกอบท่ี 6 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ตัวบํงช้ี 10 : การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศลิปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบํงช้ี 11 :  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศลิปะและวัฒนธรรม 
 12.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

12.6 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
 12.7 ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ) 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิตท่ี 3: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. งานจัดการศึกษา 
1050000  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
141433100700  งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: เพื่อขยายการผลติก าลังคนดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 1,722,800  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  
 

1. หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหนํวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจหลักในการจัด

การศึกษาระดับปริญญาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงตํางๆ โดยมุํงเน๎น
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให๎เป็นผู๎มีความสามารถทางวิชาการควบคูํกับความมีคุณธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ พร๎อมจะ
ออกไปประกอบสัมมาอาชีพตามสายวิชาชีพของตน เพื่อน าความเจริญผาสุกมาสูํตนและสังคมโดยภาพรวมได๎  
และนอกจากภารกิจในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล๎ว ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ความพรั่งพร๎อมทั้งด๎านทรัพยากรและองค์ความรู๎ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังด าเนินภารกิจด๎านวิจัยพัฒนา ให๎บริการทาง
วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมควบคูํไปด๎วย ถือเป็นภารกิจส าคัญอยํางหนึ่งที่จะชํวยสนับสนุนให๎เกิดการพัฒนาสังคมอยําง
สมดุลและยั่งยืนบนฐานความรู๎ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ดังเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 11 ที่
มุํงการพัฒนาคนระดับปัจเจกให๎มีคุณภาพเพื่อรากฐานของการสร๎างสังคมคุณภาพและมีการพัฒนาอยํางสมดุลและยั่งยืนบนฐานความรู๎
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทั้งนี้ ในการด าเนินภารกิจทั้งสองสํวนดังกลําว จ าเป็นจะต๎องอาศัยการบริหารจัดการ ตั้งแตํระดับกลยุทธ์จนถึงระดับ
ปฏิบัติการ และจ าเป็นต๎องใช๎งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นให๎เพียงพอส าหรับการด าเนินการ และเพื่อใช๎จํายใน
อ านวยการให๎แผนงานและกิจกรรมตํางๆ ด าเนินไปอยํางราบรื่น คลํองตัว และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปูาหมายที่วางไว๎  
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2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อด าเนินการใหม๎ี วัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นส าหรับจัดการการเรียนการสอนอยํางเพียงพอและเหมาะสม 
2. เพื่อซํอมแซม บ ารุงรักษา วัสดุและครุภณัฑ์ให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน 
3. เพื่ออ านวนการให๎การด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปตามเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให๎การด าเนินงานด๎านประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามเปูาหมาย 

 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมทั่วไป 40 รายการ 
1.2 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรยีนการสอนสาขาวิชา 12 สาขา 
1.3 จ๎างเหมาบริการและซํอมแซมครภุณัฑ ์ 6 รายการ 
1.4 การด าเนินงานประชาสมัพันธ์คณะ 4 ครั้ง 
1.5 เชิญวิทยากรบรรยายสาขาวิชาและจ๎างสอนพิเศษ 6 ครั้ง 

2.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. คณาจารย์ นักศึกษา และผูร๎ับบรกิาร มีความพึงพอใจในการรับบรกิาร ไมตํ่ ากวําร๎อยละ 80  
2.2. มีความพึงพอใจในการใช๎ครุภัณฑ์ไมํต่ ากวําร๎อยละ 80 

3.  เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ไมํต่ ากวําร๎อยละ 80  

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา 11 เดือน วันที ่ 1 เดือน ตุลาคม ปี 2556  ถึง วันที ่ 31 เดือน สิงหาคม ปี 2557 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
ก.
พ. 

มี.ค. 
เม.
ย. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินกิจกรรม
ด๎านบริหารงานท่ัวไป 

            

2 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรยีนการ
สอนสาขาวิชา 

            

3 จ๎างเหมาบริการและซํอมแซมครภุณัฑ ์             
4 การด าเนินงานประชาสมัพันธ์คณะ             
5 เชิญวิทยากรบรรยายสาขาวิชาและจ๎างสอนพิเศษ             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมด๎าน
บริหารงานท่ัวไป 

18 ครั้ง 508,143 2 ครั้ง 82,500 4ครั้ง 200,000 4 ครั้ง 100,000 8 ครั้ง 125,643 

2 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรยีนการสอน
สาขาวิชา 

20 ครั้ง 814,657 3 ครั้ง 151,835 7 ครั้ง 435,474 8 ครั้ง 193,650 2 ครั้ง 33,698 

3 จ๎างเหมาบริการและซํอมแซมครภุณัฑ ์ 6 ครั้ง 200,000 2 คร้ัง 44,000 2 คร้ัง 90,000 2 คร้ัง 66,000   
4 การด าเนินงานประชาสมัพันธ์คณะ 4 ครั้ง 100,000 1 คร้ัง 25,000 1 คร้ัง 25,000 2 คร้ัง 50,000   
5 เชิญวิทยากรบรรยายสาขาวิชาและจ๎างสอนพิเศษ  100,000 2 คร้ัง 50,000 1 คร้ัง 30,000   1 คร้ัง 20,000 

รวมท้ังสิ้น  1,722,800  353,335  780,474  409,650  179,341 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 



แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจําย(งบแผํนดิน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 | 51 
 

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมด้านบริหารงานทั่วไปของส านักงานคณบดี 508,143.-  
 1.1 คําวัสด ุ       508,143.-  
 - วัสดุส านักงาน 

- วัสดุการเกษตร 
- วัสดุงานบ๎านงานครัว  
- วัสดุคอมพิวเตอร์  
- วัสดุไฟฟูา 
- วัสดุกํอสร๎าง 
- คําถํายเอกสาร 

      250,000 
80,000 
20,000 

100,000 
20,000 
20,000 
18,143 

 

 2 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา 814,657.-  
 2.1 คําวัสด ุ       814,657.-  
 - คําวัสดุส านักงาน 

- คําวัสดุคอมพิวเตอร ์
- คําวัสดุการเกษตร 
- คําวัสดุงานบ๎านงานครัว 
- คําวัสดุวิทยาศาสตร ์
- คําวัสดุไฟฟูา 
- คําวัสดุการศึกษา 
- คําวัสดุอื่น 
- คําวัสดุกํอสร๎าง 
- คําถํายเอกสารประกอบการ
สอน 

      250,000 
120,000 
80,000 
50,000 

100,000 
64,657 
50,000 
20,000 
50,000 
30,000 

 

3 จ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครุภัณฑ ์ 200,000.-  
 3.1 คําใช๎สอย       200,000.-  
 - คําจ๎างเหมาบริการ 

- ซํอมแซมครภุัณฑ ์
      50,000.- 

150,000.- 
 

4 ประชาสัมพันธ์คณะ 100,000.-  
 4.1 คําใช๎สอย       30,000.-  
 - คําเบี้ยเลีย้ง  

- คําน้ ามัน  
- คําบ ารุงรถมหาวิทยาลัย 
- คําเชํารถยนต ์

      30,000.-  

 4.2คําวัสด ุ       70,000.-  
 - คําวัสดุโฆษณา 

ประชาสมัพันธ์ เชํน ปูาย
ประชาสมัพันธ์  ปูายไวนิล 
แผํนพับ โปสเตอร์ โรลอัพ ฯลฯ 

      70,000.-  

5 เชิญวิทยากรบรรยายสาขาวิชาและจ้างสอนพิเศษ 100,000.-  
 5.1 คําตอบแทน       100,000.-  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - คําตอบแทนวิทยากรและ

คําจ๎างสอนพิเศษ 
      100,000.-  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,722,800.  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. ซื้อวัสดุและอุปกรณส์ าหรับการ
ด าเนินกิจกรรมด๎านบริหารงานท่ัวไป 

    508,143      508,143 

2. ซื้อวัสดุและอุปกรณส์ าหรับการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชา 

    814,657      814,657 

3. จ๎างเหมาบริการและซํอมแซม
ครุภณัฑ ์

    200,000      200,000 

4. การด าเนินงานประชาสัมพันธ์คณะ     100,000      100,000 
5. เชิญวิทยากรบรรยายสาขาวิชาและ
จ๎างสอนพิเศษ 

   100,000       100,000 

รวม    100,000 1,622,800      1,722,800 
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9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141433100701 1. ซื้อวัสดุและอุปกรณส์ าหรับการ
ด าเนินกิจกรรมด๎านบริหารงาน
ทั่วไป 

1050000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 82,500 200,000 100,000 125,643  508,143 

141433100702 2. ซื้อวัสดุและอุปกรณส์ าหรับการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชา 

1050000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 151,835 435,474 193,650 33,698  814,657 

141433100703 3. จ๎างเหมาบริการและซํอมแซม
ครุภณัฑ ์

1050000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 44,000 90,000 66,000 - 200,000 

141433100704 4. การด าเนินงานประชาสัมพันธ์
คณะ 

1050000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 25,000 25,000 50,000  100,000 

141433100705 5. เชิญวิทยากรบรรยายสาขาวิชา
และจ๎างสอนพิเศษ 

1050000 1202 5702010100 คําตอบแทน 50,000 30,000 - 20,000 100,000 

รวมท้ังสิ้น 353,335 780,474 409,650 179,341 1,722,800 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 การด าเนินภารกิจด๎านการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมคีวามราบรื่น คลอํงตัว มี

ประสิทธิผล และเป็นไปตามข๎อก าหนดของหลักสตูร 
10.2 การด าเนินภารกิจด๎านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความ

ราบรื่น คลํองตัว และมีประสิทธิผล 
10.3 คณาจารย์ นักศึกษา และผูร๎ับบรกิารจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพึงพอใจ และมีทัศนคติที่ดีตํอ

ให๎บริการ การด าเนินงาน และระบบจัดการเรียนการสอนของคณะ 
 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร๎อยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร๎อยละ 80 
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร๎อยละ 80 

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวดัและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายยํอยท่ี 4.1 :  นโยบายการศึกษา 

12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
 นโยบายที่1 : เรํงรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสูํความเป็น
เลิศ และสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ที่1 :  เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
 กลยุทธ์ที่1 : เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณพ์มาตรฐาน และ 
ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
 ตัวบํงช้ี 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล๎อมการเรยีนรู๎ 
 ตัวบํงช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของบัณฑติ 

12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
  มาตรฐานที ่1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
  ตัวบํงช้ีที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 12.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 
 มิติที ่1 : มิติภายนอก 
  ตัวช้ีวัดที่ 4: ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

12.6  ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
 12.7 ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ) 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141433100800  โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: เพื่อขยายการผลติก าลังคนดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 1,286,600 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหนํวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจหลักในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงตํางๆ โดยมุํงเน๎นพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตให๎เป็นผูม๎ีความสามารถทางวิชาการควบคูํกับความมีคณุธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พร๎อมจะออกไป
ประกอบสัมมาอาชีพตามสายวิชาชีพของตน อันจะน ามาซึ้งความเจริญผาสุกของตนและสังคมโดยภาพรวม ซึ่งสอดคล๎องกับ
เจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 11 ที่มุํงการพัฒนาคนระดับปัจเจกให๎มีคุณภาพเพื่อน าไปการเกิดสังคม
คุณภาพโดยภาพรวมนอกจากภารกิจในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล๎ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีภารกิจด๎าน
วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการ และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมควบคูํไปด๎วย ในฐานะที่เป็ นสถาบันการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ความพรั่งพร๎อมทั้งด๎านทรัพยากรและองค์ความรู๎ เป็นการสนับสนุนให๎เกิดการพัฒนาสังคมอยํางสมดุลและยั่งยืนบน
ฐานความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 11  

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนภารกิจท้ัง 2 สํวนท่ีกลําว ให๎สัมฤทธ์ิผลตามเปูาประสงค์ จ าเป็นพ่ึงพาก าลังขีดความสามารถของบุคลากร
เป็นพื้นฐานส าคัญ ซึ่งตามบริบทการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได๎แบํงบุคลากรเป็น 2 กลุํมหลัก คือ 
และบุคคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการมีบทบาทและความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนภารกิจการจัดการเรียนการสอน และ
ภารกิจการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีบุคคลากรสายสนับสนุนเป็นฝุายอ านวยความสะดวกให๎กิจกรรมตํางๆ ด าเนินไปอยํางราบรื่น 
ซึ่งท้ัง 2 ฝุายจะต๎องท างานผสานกันและจ าเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาให๎มีขีดความสามารถในระดับที่สอดคล๎องต๎องกันอยูํเสมอทํามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก สถาบันการศึกษาจ าเป็นต๎องมีการปรับตัว และพัฒนาตนเองให๎ก๎าวหน๎า และสร๎างความส าเร็จใหมํๆ 
ตลอดเวลา ซึ่งในการนี้จ าเป็นต๎องมีการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรให๎สอดคล๎องสัมพันธ์กับเปูาหมายของสถาบันด๎วย ส าหรับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการวางเปูาหมายความเร็จในอนาคต ที่จะก๎าวสูํความเป็นสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในท๎องถิ่นที่มีความสามารถในระดับสากล จึงจ าเป็นต๎องการพัฒนาบุคลากรให๎มีขีดสามารถในระดับสากลด๎วย โดยจะมีการ
องค์ความรู๎ด๎านบริหารบุคลสมัยใหมํมาปรับใช๎ อาทิ การสร๎างระบบบริหารจัดการความรู๎ โดยกลไกของชุมชนนักปฏิบัติ (community 
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of practice) การเน๎นการท างานเป็นทีม การสนับสนุนการสร๎างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน รวมการสันทนาการเพื่อเสริมสุขภาวะ 
เพื่อให๎บุคลากรทุกมีความพร๎อมและความกระตือรือร๎นในการปฏิบัติงานให๎ส าเร็จตามเปูาหมายขององค์กรโดยภาพรวม 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเพ่ิมพูนความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ของผู๎บริหาร คณาจารย์ และเจ๎าหน๎าท่ี ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
2. เพื่อเตรียมความพร๎อมส าหรับคณาจารย์ที่จะเข๎าสูตํ าแหนํงวิชาการ 
3. เพื่อพัฒนาความรู๎และทักษะการจดัการเว็บไซตส์ํวนบุคคลในการจดัการเรยีนการสอนแบบ e-learning 
4. เพื่อจัดให๎มีกิจกรรมเสรมิสร๎างสุขภาวะ และขวัญก าลังใจในการท างาน 

 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 ผู๎บริหาร คณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุนเข๎ารํวมประชุม/ฝึกอบรม/

สัมมนา/ไปราชการ 
60 คน 

1.2 ศึกษาดูงานของบุคลากรตามสาขาวิชา 10 ครั้ง 
1.3 อบรมพัฒนาอาจารย์ใหม ํ 1 ครั้ง 
1.4 อบรมการน าผลงานวิจยัสูํการจดสทิธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัร 1 ครั้ง 
1.5 การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการเพื่อเข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการ 1 ครั้ง 
1.6 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม "การใช๎โปรแกรม SCILAB ในวิชาคณติศาสตร"์ 1 ครั้ง 
1.7 ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน 10 คน 
1.8 KM ให๎ความรู๎ด๎านงานพสัดุ และการเงิน 1 ครั้ง 
1.9 อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน "การเขียนคูํมือการ

ปฏิบัติงาน" 
1 ครั้ง 

1.10 การอบรมการจัดท าเว็บไซต์เพื่อพฒันาการเรยีนการสอน 1 ครั้ง 
1.11 จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเร ียนร ู๎ (community of practice) 2 ครั้ง 
1.12 จัดให๎มีลานกิจกรรม “After Work Corner: สโมสรหลังเลิกงาน”  1 จุด 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได๎รับจากการรํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ  80 
2.2. ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. การจัดกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา 12 เดือน วันที ่ 1 เดือน ตุลาคม ปี 2556  ถึง วันที ่ 30 เดือน กันยายน ปี 2557 
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

รํวมประชุม/ฝึกอบรม/สมัมนา/ไปราชการ 
            

2 ศึกษาดูงานของบุคลากรตามสาขาวิชา             
3 อบรมพัฒนาอาจารย์ใหม ํ             
4 อบรมการน าผลงานวิจยัสูํการจดสทิธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร 
            

5 การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการเพื่อเข๎าสูํ
ต าแหนํงทางวิชาการ 

            

6 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม "การใช๎โปรแกรม 
SCILAB ในวิชาคณิตศาสตร"์ 

            

7 ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน             
8 KM ให๎ความรู๎ด๎านงานพสัดุ และการเงิน             
9 อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 

"การเขียนคูํมือการปฏิบัติงาน" 
            

10 การอบรมการจัดท าเว็บไซต์เพื่อพฒันาการเรยีน
การสอน 

            

11 จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเร ียนร ู๎ (community of 
practice) 

            

12 จัดให๎มีลานกิจกรรม “After Work Corner: 
สโมสรหลังเลิกงาน” 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ผู๎บริหาร คณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุนเข๎า

รํวมประชุม/ฝึกอบรม/สมัมนา/ไปราชการ 
60 คน 700,000 10 คน 135,070 20 คน 220,738 20 คน 218,500 10 คน 125,692 

2 ศึกษาดูงานของบุคลากร  380,000 1 ครั้ง 55,560 6 ครั้ง 171,110 4 ครั้ง 126,210 1 ครั้ง 27,120 
3 อบรมพัฒนาอาจารย์ใหม ํ 1 ครั้ง 12,000 1 ครั้ง 12,000       
4 อบรมการน าผลงานวิจยัสูํการจดสทิธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร 
1 ครั้ง 21,200     1 ครั้ง 21,200   

5 การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการเพื่อเข๎าสูํ
ต าแหนํงทางวิชาการ 

1 ครั้ง 38,700     1 ครั้ง 38,700   

6 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม "การใช๎โปรแกรม 
SCILAB ในวิชาคณิตศาสตร"์ 

1 ครั้ง 12,000     1 ครั้ง 12,000   

7 ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน  50,000   1 คน 50,000     
8 KM ให๎ความรู๎ด๎านงานพสัดุ และการเงิน 1 ครั้ง  9,600 1 ครั้ง 9,600       
9 อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 

"การเขียนคูํมือการปฏิบัติงาน" 
1 ครั้ง 6,300 1 ครั้ง 6,300       

10 การอบรมการจัดท าเว็บไซต์เพื่อพฒันาการเรยีน
การสอน 

1 ครั้ง 36,200     1 ครั้ง 36,200   

11 จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเร ียนร ู๎ (community of 
practice) 

2 ครั้ง 20,600   1 ครั้ง 10,300   1 ครั้ง 10,300 

12 จัดให๎มีลานกิจกรรม “After Work Corner: 
สโมสรหลังเลิกงาน” 

1 ครั้ง -         

รวม  1,286,600  218,530  452,148  452,810  163,112 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ไปราชการ 700,000  
 1.1 คําใช๎สอย       700,000  
 - คําเบี้ยเลีย้ง 60 คน     110,000  
 - คําที่พัก       170,000  
 - คําพาหนะ/ทางดํวน       150,000  
 - คําน้ ามันรถ       100,000  
 - คําบ ารุงรถ       50,000  
 - คําลงทะเบียน       90,000  
 - คําเชํารถ       30,000  
2 ศึกษาดูงานของบุคลากร 380,000  
 2.1 คําใช๎สอย       380,000  
 - คําเบี้ยเลีย้ง 10 สาขา     70,000  
 - คําที่พัก       140,000  
 - คําน้ ามันรถ       100,000  
 - คําบ ารุงรถ       20,000  
 - คําเชํารถ       50,000  
3 อบรมพัฒนาอาจารย์ใหม่ 12,000  
 3.1 คําตอบแทน       7,200  
 - คําตอบแทนวิทยากร   12 ชมๆละ 600 บาท 7,200  
 3.2 คําใช๎สอย       3,000  
 - อาหารวํางและเครื่องดืม่ 20 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 1,000  
 - คําอาหารกลางวัน  20 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 2,000  
 3.3 คําวัสด ุ       1,800  
 - คําวัสดุและคําถําย

เอกสาร 
      1,800  

4 อบรมการน าผลงานวิจัยสูก่ารจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 21,200  
 4.1 คําตอบแทน       4,200  
 - คําตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ ละ 7 ชม.ๆ.ละ 600 บาท 4,200  
 4.2 คําใช๎สอย       12,000  
 - คําอาหารวํางและ

เครื่องดื่ม 
60 คน ๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 3,000  

 - คําอาหารกลางวัน  60 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 6,000  
 - คําน้ ามันรถ/คําทาง

ดํวน 
      2,000  

 - คําบ ารุงรถ       1,000  
 4.3 คําวัสด ุ       5,000  
 - คําวัสดุและเอกสาร

ประกอบการอบรม 
      5,000  

5 การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 38,700  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 5.1 คําตอบแทน       7,200  
 - คําตอบแทนวิทยากร   12 ชม.ๆ.ละ 600 บาท 7,200  
 5.2 คําใช๎สอย       23,000  
 - คําอาหารวํางและ

เครื่องดื่ม 
60 คน ๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 6,000  

 - คําอาหารกลางวัน  60 คน ๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท 12,000  
 - คําน้ ามันรถ/คําทาง

ดํวน 
      3,000  

 - คําบ ารุงรถ       2,000  
 5.3 คําวัสด ุ       8,500  
 - คําวัสดุและเอกสาร

ประกอบการอบรม 
      8,500  

6 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม "การใช้โปรแกรม SCILAB ในวิชาคณิตศาสตร์" 12,000  
 6.1 คําตอบแทน       7,200  
 - คําตอบแทนวิทยากร   12 ชม.ๆ.ละ 600 บาท 7,200  
 6.2 คําใช๎สอย       1,800  
 - คําอาหารวํางและ

เครื่องดื่ม 
9 คน ๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 900  

 - คําอาหารกลางวัน  9 คน ๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 900  
 6.3 คําวัสด ุ       3,000  
 - คําวัสดุและเอกสาร

ประกอบการอบรม 
      3,000  

7 ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนบัสนุน 50,000  
 7.1 คําใช๎สอย       50,000  
 - คําเบี้ยเลีย้ง       10,800  
 - คําที่พัก       16,000  
 - คําน้ ามันรถ/ทางดํวน       17,200  
 - คําบ ารุงรถ       1,000  
 - คําเชํารถ       5,000  
8 KM ให้ความรู้ด้านงานพัสดุ และการเงิน 9,600  
 8.1 คําตอบแทน       3,600  
 - คําตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆละ 6 ชม.ๆ.ละ 600 บาท 3,600  
 8.2 คําใช๎สอย       3,000  
 - คําอาหารวํางและ

เครื่องดื่ม 
30 คน ๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 1,500  

 - คําอาหารกลางวัน  30 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 1,500  
 8.3 คําวัสด ุ       3,000  
 - คําวัสดุและเอกสาร

ประกอบการอบรม 
      3,000  

9 อบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนนุ "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน" 6,300  
 9.1 คําตอบแทน       3,600  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - คําตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆละ 6 ชม.ๆ.ละ 600 บาท 3,600  
 9.2 คําใช๎สอย       1,200  
 - คําอาหารวํางและ

เครื่องดื่ม 
12 คน ๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 600  

 - คําอาหารกลางวัน  12 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 600  
 9.3 คําวัสด ุ       1,500  
 - คําวัสดุและเอกสาร

ประกอบการอบรม 
      1,500  

10 การอบรมการจัดท าเว็บไซต์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 36,200  
 10.1 คําตอบแทน       14,400  
 - คําตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆละ 12 ชม.ๆ.ละ 600 บาท 14,400  
 10.2 คําใช๎สอย       6,000  
 - คําอาหารวํางและ

เครื่องดื่ม 
20 คน ๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 2,000  

 - คําอาหารกลางวัน  20 คน ๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท 4,000  
 10.3 คําวัสดุ       15,800  
 - คําวัสดุและเอกสาร

ประกอบการอบรม 
      15,800  

11 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (community of practice) 20,600  
 11.1 คําตอบแทน       4,200  
 - คําตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆละ 7 ชม.ๆ.ละ 600 บาท 4,200  
 11.2 คําใช๎สอย       10,500  
 - คําอาหารวํางและ

เครื่องดื่ม 
70 คน ๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 3,500  

 - คําอาหารกลางวัน  70 คน ๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 7,000  
 11.3 คําวัสดุ       5,900  
 - คําวัสดุและเอกสาร

ประกอบการอบรม 
      5,900  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,286,600  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. ผู๎บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนเข๎ารํวมประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงานและไปราชการ 

    700,000      700,000 

2. ศึกษาดูงานของบุคลากร     380,000      380,000 
3. อบรมพัฒนาอาจารย์ใหม ํ    7,200 4,800      12,000 
4. อบรมการน าผลงานวิจัยสูํการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

   4,200 17,000      21,200 

5. การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการเพื่อ
เข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการ 

   7,200 31,500      38,700 
 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม "การใช๎
โปรแกรม SCILAB ในวิชาคณิตศาสตร"์ 

   7,200 4,800      12,000 
 

7. ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน     50,000      50,000 
8. KM ให๎ความรู๎ด๎านงานพัสดุ และ
การเงิน 

   3,600 6,000      9,600 
 

9. อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สายสนบัสนุน "การเขียนคูํมือการ
ปฏิบัติงาน" 

   3,600 
 

2,700      6,300 
 

10. การอบรมการจดัท าเว็บไซต์เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

   14,400 21,800      36,200 
 

11. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเร ียนร ู๎ 
(community of practice) 

   4,200 
 

16,400      20,600 
 

รวม    51,600 1,235,000      1,286,600 
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9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัสเงินทุน 
รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141433100801 1. ผู๎บริหาร คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนเข๎ารํวม
ประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานและไปราชการ 

105000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 135,070 220,738 218,500 125,692 700,000 

141433100802 2. ศึกษาดูงานของบุคลากร 105000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 55,560 171,110 126,210 21,120 380,000 
141433100803 3. อบรมพัฒนาอาจารย์ใหม ํ 105000 1202 5702010100 คําตอบแทน 7,200    7,200 

  105000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 4,800    4,800 
141433100804 4. อบรมการน าผลงานวิจัยสูํ

การจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

105000 1202 5702010100 คําตอบแทน   4,200  4,200 

    5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ   17,000  17,000 

141433100805 5. การพฒันาสมรรถนะทาง
วิชาการเพื่อเข๎าสูตํ าแหนํงทาง
วิชาการ 

105000 1202 5702010100 คําตอบแทน   7,200  7,200 

    5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ   31,500  31,500 

141433100806 6. อบรมเชิงปฏิบัติการ
โปรแกรม "การใช๎โปรแกรม 
SCILAB ในวิชาคณิตศาสตร"์ 

105000 1202 5702010100 คําตอบแทน   7,200  7,200 

    5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ   4,800  4,800 

141433100807 7. ศึกษาดูงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

105000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  50,000   50,000 
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141433100808 8. KM ให๎ความรู๎ด๎านงานพัสดุ 
และการเงิน 

105000 1202 5702010100 คําตอบแทน 3,600    3,600 

    5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 6,000    6,000 

141433100809 9. อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายสนับสนุน "การ
เขียนคูํมือการปฏิบัติงาน" 

105000 1202 5702010100 คําตอบแทน 3,600    3,600 

    5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 2,700    2,700 

141433100810 10. การอบรมการจดัท าเว็บไซต์
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

105000 1202 5702010100 คําตอบแทน   14,400  14,400 

    5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ   21,800  21,800 

141433100811 11. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เร ียนร ู๎ (community of 
practice) 

105000 1202 5702010100 คําตอบแทน  2,100  2,100 4,200 

    5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  8,200  8,200 16,400 

รวมท้ังสิ้น 218,530 452,148 452,810 157,112 1,286,600 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรได๎รับความรู๎และประสบการณ์จากการเข๎ารับการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
2. บุคลากรได๎เพิ่มพูนความรู๎ และทักษะด๎านภาษาเพื่อการน าเสนอผลงานและศึกษาตํอ 
3. บุคลากรพัฒนาความรู๎และทักษะทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนแกํอาจารย์ 
4. บุคลากรได๎เพิ่มพูนความรู๎ ความเข๎าใจในบทบาท หน๎าที่ ความรับผิดชอบของอาจารย์ การมีจิตส านึกท่ีดี มีจรรยาบรรณ 

และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1. ความสอดคล๎องของการด าเนินงานกับแผนที่วางไว ๎
1.2. ความสอดคล๎องของการใช๎จํายงบประมาณกับแผนท่ีวางไว ๎

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
2.1. การด าเนินงานสอดคล๎องกับแผนที่วางไว๎ร๎อยละ 80 
2.2. การใช๎จํายงบประมาณสอดคล๎องกับแผนท่ีวางไว๎ร๎อยละ 80 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การติดตามผลการด าเนินโครงการรายไตรมาส 
3.2. การทบทวนของฝุายบริหารหลังสิน้สุดโครงการ 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายที่ 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 
   นโยบายยํอยท่ี 4.1 : การศึกษา 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายที่ 1 :  สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับความเป็น
เลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร๎างศักยภาพทางการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งทางวิชาการ 
   กลยุทธ์ที่ 1 : เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํ
ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  1.องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 
 ตัวบํงช้ี 2.4ระบบการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 1.ด๎านการผลิตบณัฑติ 
  ตัวบํงช้ีที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ตัวบํงช้ีที่ 14 :  การพัฒนาคณาจารย ์
 12.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 
 มิติที่ 1  :   มิติภายนอก 

ตัวช้ีวัดที่ 4: ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
12.6  ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 

 ตัวบํงช้ี (10)  จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี) ไดร๎ับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอป ี
 12.7 ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ) 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141433100900  โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: เพื่อขยายการผลติก าลังคนดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 301,300 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได๎ก าหนดให๎ สถาบันการศึกษาจัดท าการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพและรายงานผลการประเมินคุณภาพตํอหนํวยงานต๎นสังกัดเป็นประจ าทุกปี เพื่อเตรียมความพร๎อมรับการประเมินจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ทุกๆ 5 ปี ดังนั้นทุกสํวนงานในสถาบันการศึกษาควรทราบถึงแนว
ทางการประเมินตนเอง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาในหนํวยงาน
ของตนเองให๎สอดคล๎องกับองค์ประกอบคุณภาพของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได๎จัดโครงการด๎านพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา สํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการจัดท า SAR ของ
ภาควิชา ศูนย์ ส านักงานคณบดี และสาขาวิชา ส าหรับรองรับการตรวจประเมินคุณภาพตํอไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจ เกีย่วกับแนวคิดการประกันคณุภาพการศึกษา แกํบุคลากรทุกสายงาน 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการงานดา๎นประกันคณุภาพการศึกษา 
3. เพื่อพัฒนากระบวนการการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
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3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จัดอบรมสัมมนางานประกันคณุภาพ 5 กิจกรรม 
1.2 รายงานประจ าป ี 1 ฉบับ 
1.3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1 เลํม 
1.4 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 1 เลํม 
1.5 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป ี 1 เลํม 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได๎รับจากการรํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ  80 
2.2. ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. ด าเนินกิจกรรมเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด ไมตํ่ ากวําร๎อยละ 80 
 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา 10 เดือน วันที ่ 1 เดือน ตุลาคม ปี 2556  ถึง วันที ่ 31 เดือน สิงหาคม ปี 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
ก.
พ. 

มี.ค. 
เม.
ย. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมการอบรมความรูป๎ระกันคุณภาพ
การศึกษา และ Workshop จัดท า SAR ภาควิชา 
สาขาวิชา และหนํวยงาน 

            

2 กิจกรรมประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อเตรียมรอรับการประเมิน (Pre-audit) 

            

3 กิจกรรมส ารวจภาวะการมีงานท าและความพึง
พอใจของนายจ๎างฯ 

            

4 สัมมนาการท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน             
5 อบรมการจดัการความเสี่ยง               
6 สัมมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท า

แผนปฏิบัตริาชการ  
            

7 จัดท ารายงานประจ าป ี             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 กิจกรรมการอบรมความรูป๎ระกันคุณภาพการศึกษา และ
จัดท า SAR สาขาวิชา 

1 ครั้ง 16,050     1 ครั้ง 16,050   

2 กิจกรรมประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
เตรียมรอรับการประเมิน (Pre-audit) 

1 ครั้ง 19,050       1 ครั้ง 19,050 

3 กิจกรรมส ารวจภาวะการมีงานท าและความพึงพอใจของ
นายจ๎างฯ 

1 ครั้ง 1,000     1 ครั้ง 1,000   

4 สัมมนาการท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1 ครั้ง 10,000   1 ครั้ง 10,000     

5 อบรมการจดัการความเสี่ยง 1 ครั้ง 13,000     1 ครั้ง 13,000   

6 สัมมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบตัิ
ราชการ 

1 ครั้ง 237,200     1 ครั้ง 237,200   

7 จัดท ารายงานประจ าป ี 1 ครั้ง 5,000 1 ครั้ง 5,000       

รวม  301,300  5,000  10,000  267,250  19,050 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 การอบรมความรู้ประกันคุณภาพการศึกษา และ จัดท า SAR สาขาวิชา  16,050  
 คําตอบแทน       3,600  
 - คําวิทยากร  1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ  600 บาท 3,600  
  คําใช๎สอย       6,000  
 - คําอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 - คําอาหารวําง 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,000  
 คําวัสด ุ       6,450  
 - คําวัสดุและถํายเอกสารอบรม        6,450  
2 ประเมินระบบประกนัคุณภาพการศึกษาเพ่ือ เตรียมรับการประเมิน (Pre-audit) 19,050  
 คําตอบแทน       10,800  
 - คําวิทยากร  3 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ  600 บาท 10,800  
 คําใช๎สอย       6,000  
 - คําอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 - คําอาหารวําง 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,000  
 คําวัสด ุ       2,250  
 - คําวัสดุและถํายเอกสารอบรม        2,250  
3 ส ารวจภาวะการมีงานท าและความพึงพอใจของนายจ้างฯ 1,000  
 คําวัสด ุ       1,000  
 คําวัสดสุ านักงาน       1,000  
4 สัมมนาการท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 10,000  
 คําตอบแทน       3,600  
 - คําวิทยากร  1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ  600 บาท 3,600  
 คําใช๎สอย       3,000  
 - คําอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 2,000  
 - คําอาหารวําง 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 1,000  
 คําวัสด ุ       3,400  
 - คําวัสดุและถํายเอกสารอบรม        3,400  
5 อบรมการจัดการความเสี่ยง   13,000  
 คําตอบแทน       3,600  
 - คําวิทยากร  1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ  600 บาท 3,600  
 คําใช๎สอย       6,000  
 - คําอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 4,000  
 - คําอาหารวําง 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,000  
 คําวัสด ุ       3,400  
 - คําวัสดุและถํายเอกสารอบรม        3,400  
6  สัมมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  237,200  
 คําตอบแทน       7,200  
 - คําตอบแทนวิทยากร       7,200  
 คําใช๎สอย       225,440  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - อาหารวํางและเครื่องดื่ม 60 คน คนละ 4 มื้อ มื้อละ 50 บาท 12,000  
 - คําอาหารกลางวัน 60 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 300 บาท 36,000  
 - คําอาหารเย็น 60 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 350 บาท 42,000  
 - คําที่พัก 62 คน คนละ  2 คืน คืนละ 750 บาท 93,000  
 - คําเชําห๎องประชุมและอุปกรณ ์       8,000  
 - คําเบี้ยเลีย้ง       1,440  
 - คําน้ ามันรถ/ทางดํวน       20,000  
 - คําบ ารุงรถมหาวิทยาลัย       3,000  
 - คําเชํารถ       10,000  
 คําวัสด ุ       4,560  
 - คําวัสดุและเอกสารประกอบการ

อบรม 
      4,560  

7 จัดท ารายงานประจ าปี 5,000  
 7.1 คําวัสด ุ       5,000  
 - คําวัสดุส านักงาน       5,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 301,300  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. กิจกรรมการอบรมความรู๎ประกนั
คุณภาพการศึกษา และจัดท า SAR 
สาขาวิชา 

   3,600 
 

12,450      16,050 

2. กิจกรรมประเมินระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อเตรียมรอรับการประเมิน 
(Pre-audit) 

   10,800 
 

8,250      19,050 

3. กิจกรรมส ารวจภาวะการมีงานท าและ
ความพึงพอใจของนายจ๎างฯ 

    1,000      1,000 

4. สัมมนาการท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน    3,600 6,400      10,000 
5. อบรมการจัดการความเสีย่ง      3,600 9,400      13,000 
6. สัมมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และจัดท าแผนปฏบิัติราชการ  

   7,200 230,000      237,200 

7. จัดท ารายงานประจ าป ี     5,000      5,000 
รวม    28,800 272,500      301,300 
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9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กจิกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัส
ศูนย์

ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141433100901 1.  กิจกรรมการอบรมความรู๎ประกัน
คุณภาพการศึกษา และจัดท า SAR 
สาขาวิชา 

105000 1202 5702010100 คําตอบแทน   3,600   3,600 

  105000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ   12,450  12,450 
141433100902 2.  กิจกรรมประเมินระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อเตรียมรอรับการประเมิน 
(Pre-audit) 

105000 1202 5702010100 
 

คําตอบแทน    10,800 10,800 

  105000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ    8,250 8,250 
141433100903 3.  กิจกรรมส ารวจภาวะการมีงานท าและ

ความพึงพอใจของนายจ๎างฯ 
105000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ   1,000  1,000 

141433100904 4.  สัมมนาการท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 105000 1202 5702010100 คําตอบแทน  3,600   3,600 
  105000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  6,400   6,400 
141433100905 5.  อบรมการจัดการความเสี่ยง   105000 1202 5702010100 คําตอบแทน   3,600  3,600 
  105000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ   9,400  9,400 
141433100906 6.  สัมมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

และจัดท าแผนปฏบิัติราชการ  
105000 1202 5702010100 คําตอบแทน   7,200  7,200 

  105000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ   230,000  230,000 

141433100907 7.  จัดท ารายงานประจ าป ี 105000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 5,000     
รวมทั้งสิ้น 5,000 10,000 267,250 237,580 301,300 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู๎เข๎าอบรมไดร๎ับความรู๎ด๎านประกนัคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น 
2. มีระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให๎เป็นไปตามที่ก าหนด 
3. มีการพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาท่ีรองรับการประกันคณุภาพภายนอก 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
11.1.1  ผู๎เข๎าอบรมไดร๎ับความรู๎ดา๎นประกันคณุภาพการศึกษาเพิ่มขึน้ อยูํในระดับดี (3.41-4.20) 
11.1.2  ผู๎เข๎าอบรมสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองได๎ (SAR) สาขาละ 1 เลมํ 
11.1.3  ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจ อยูํในระดับมาก (3.41-4.20) 
11.1.4  สามารถส ารวจภาวการณม์ีงานท าและความพึงพอใจของนายจ๎างฯ ไดร๎๎อยละ 20 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1  การด าเนินงานสอดคล๎องกับแผนท่ีวางไว๎ร๎อยละ 80 
11.2.2  การใช๎จํายงบประมาณสอดคล๎องกับแผนท่ีวางไวร๎๎อยละ 80 
11.2.3  แบบสอบถาม 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
   นโยบายยํอยท่ี 4.1 : การศึกษา 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายที่ 1 : สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับความเป็น
เลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร๎างศักยภาพทางการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งทางวิชาการ 
   กลยุทธ์ที่ 1 : เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํ
ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบํงช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 12.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 
  มิติที่ 4 :  มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน 
 ตัวช้ีวัดที่ 8 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

12.6  ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
 12.7 ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ) 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141433101000  โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2557 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: เพื่อขยายการผลติก าลังคนดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 378,900  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยมีประวัติด๎านการพัฒนาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมายาวนาน ดังปรากฏในหลักฐานทางโบราณคดี อาทิ 
ซากหอดูดาววัดสันเปาโล ที่จังหวัดลพบุรี ที่สร๎างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2175 - พ.ศ. 2231 ครองราชย์ พ.ศ. 
2199 - พ.ศ. 2231 ราชวงศ์ปราสาททอง) ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวําการศึกษาทางดาราสมัยใหมํได๎เข๎ามาในประเทศไทยตั้งแตํครั้ งสมัยกรุง
ศรีอยุธยา แตํทวํา เหตุการณ์ในประวัติศาสต์ที่เกี่ยวกับการใช๎หลักการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหมํในการอธิบายและคาดคะเน
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครั้งส าคัญ ที่สร๎างความภาคภูมิใจแกํชาวไทยมากระทั้งปัจจุบัน ได๎แกํ เหตุการณ์ที่ พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎ทรงค านวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงลํวงหน๎า วําจะเกิดขึ้นเหนือท๎องฟูาต าบลหว๎ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 เวลา 10.16 น. กับอีก 20 วินาที ซึ่งกินเวลาจับเต็มดวงท้ังสิ้น 6 นาที 45 วินาที ซึ่งผลการค านวณ
เป็นไปอยํางแมํนย าโดยไมํคลาดเคลือนแม๎แตํวินาทีเดียว จนเป็นที่เลืองลือในวงการดาราศาสตร์ทวโลก ถือเป็นผลการศึกษาค๎นคว๎าวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิงใหญํและครั้งแรกของชาติไทย และถือเป็นการบุกเบิกการค๎นคว๎าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในแผํนดิไทย ซึ่งถัด
จากนั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหมํก็เข๎ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคมไทยอยํางตํอเนื่อง 

เพื่อน๎อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว สถาบันการศึกษา และ
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องกับกิจการด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท้ังภาครฐและเอกชนจึงได๎จัดงานวันวิทยาศาสตร์แหํงชาติขึ้น ตั้งแตํปี 
พ.ศ. 2527 เป็นต๎นมา และก าหนดให๎ วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แหํงชาติ เพื่อเผยแพรํผลงาน องค์ความรู๎ และ
ความก๎าวหน๎าตํางๆ ท่ีเกิดขึ้น ท้ังในวงการวิทยาศาสตร์ไทยและวงการวิทยาศาสตร์สากล ให๎เป็นที่รู๎จัก กระตุ๎นให๎ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเชิญชวนให๎เยาวชนหันมาสนใจการศึกษาวิทยาศาสตร์มากขึ้น  

เพื่อรํวมสํงเสริมและเผยแพรํกิจการด๎านวิทยาศาสตร์ของประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะ
สถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ประจ าท๎องถิ่น จึงได๎ประสานกับหนํวยงานตํางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล๎เคียง ก าหนดให๎มีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหํงชาติขึ้นเป็นประจ าทุกปี ตั้งแตํปี พ.ศ. 2530 
เป็นต๎นมา ซึ่งกิจกรรมดังกลําวยังคงด าเนินเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจวบจนปัจจุบัน 
 



แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจําย(งบแผํนดิน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 | 76 
 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อน๎อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ แดํพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว“พระบิดาแหํง
วิทยาศาสตร์ไทย” 
 2.  เพื่อสํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน 
 3.  เพื่อสํงเสริม สนับสนุนให๎เยาวชนสนใจศึกษา ค๎นคว๎าด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร๎อมทั้งเปิดโอกาสให๎
เยาวชน ได๎แสดงออกถึงความรู๎ ความสามารถและทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4.  เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
พัฒนาประเทศ 
 5.  เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานวิชาการ นิทรรศการ ทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหํงชาต ิ 3 วัน 
1.2 ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา 1,000 คน 
1.3 กิจกรรมการประกวด แขํงขัน และกิจกรรมหลัก  7 กิจกรรม 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. ความพึงพอใจในการได๎เข๎ารํวมกิจกรรมไมํต่ ากวําร๎อยละ 80 
2.2. ผู๎รํวมงานได๎รับความรูเ๎พิ่มมากข้ึนจากการชมนิทรรศการและรํวมกิจกรรมในระดับดี ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1  การจัดกิจกรรมเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา 4 เดือน วันที ่ 1 เดือน พฤษภาคม ปี 2556  ถึง วันที ่ 31 เดือน สิงหาคม ปี 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ขออนุมัติด าเนินงาน             
2 แตํงตั้งคณะกรรมการ             
3 ประชุมจัดเตรียมงาน/เตรียมบทความ             
4 ด าเนินการจัดซื้อจดัจ๎าง             
5 ด าเนินการจัดกิจกรรม             
6 เบิกจําย             
7 ประเมินผลและสรปุผล             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดพิธีถวายพานพุํมสักการะฯ 1

กิจกรรม 
46,000       1

กิจกรรม 
46,000 

2 การประกวด แขํงขัน 3
กิจกรรม 

198,400       3 
กิจกรรม 

198,400 

3 จัดพิมพ์วารสารงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2557 1 งาน 84,500       1 งาน 84,500 
4 จัดนิทรรศการทางวิชาการของคณะและสาขาวิชา 1 

กิจกรรม 
50,000       1 

กิจกรรม 
50,000 

  378,900        378,900 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมรูปฯ รัชกาล  ที่ 4 และพิธีมอบรางวัล 46,000.-  
 1.1 คําใช๎สอย       46,000.-  
 - คําจ๎างเหมาจดัดอกไม๎ บายศรี 

พานพุํม และตกแตํงสถานท่ี 
      38,000.-  

 -  คําจ๎างดนตรีไทย       3,000.-  
 -  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม

ส าหรับผู๎เข๎ารํวมงาน 
200 คน ๆละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 5,000.-  

          
2 กิจกรรมการประกวด แข่งขนั ทางวิทยาศาสตร์ 198,400  
 2.1 คําใช๎สอย       148,400  
 - เงินรางวัลการประกวด แขํงขัน       85,400  
 - คําพาหนะเหมาจํายส าหรับ

ผู๎เข๎ารํวมการประกวด/แขํงขัน 
      60,000  

 - คําจ๎างเดินสายสัญญาณการ
แขํงขันตอบปํญหา 

      3,000  

 2.2 คําวัสด ุ       50,000  
 - คําวัสดสุ านักงาน 

- คําวัสดุประชาสมัพันธ์ 
      30,000 

20,000 
 

          
3  จัดพิมพ์วารสารงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  84,500  
 3.1 คําใช๎สอย       4,500  
 - คําจ๎างพิมพ์ต๎นฉบับ 300 หน๎า   15 บาท 4,500  
 3.2 คําวัสด ุ       80,000  
 - คําจัดท าวารสารงานสัปดาห์

วิทยาศาสตร์  
      80,000  

4 จัดนิทรรศการทางวิชาการของคณะและสาขาวิชา 50,000  
 5.1 คําใช๎สอย       50,000  
 - คําจ๎างเหมาจดันิทรรศการกลาง       50,000  
          

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 378,900  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.  จัดพิธีถวายพานพุํมสักการะฯ     46,000      46,000 
2.  การประกวด แขํงขัน     198,400      198,400 
3.  จัดพิมพ์วารสารงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์  

    84,500      84,500 

4.  จัดนิทรรศการทางวิชาการของ
คณะและสาขาวิชา 

    50,000      50,000 

รวม     378,900      378,900 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141433101001 จัดพิธีถวายพานพุํมสักการะฯ 105000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ    46,000 46,000 
141433101002 การประกวด แขํงขัน 105000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ    198,400 198,400 
141433101003 จัดพิมพ์วารสารงานสัปดาห์

วิทยาศาสตร์  
105000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ    84,500 84,500 

141433101004 จัดนิทรรศการทางวิชาการของ
คณะและสาขาวิชา 

105000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ    50,000 50,000 

รวมท้ังสิ้น    378,900 378,900 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ความรํวมมือระหวํางหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. มีนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ การประกวด แขํงขัน ทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ผู๎เข๎ารํวมงานไดร๎ับประโยชน์และความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

11. การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1. ความสอดคล๎องของการด าเนินงานกับแผนที่วางไว ๎
1.2. ความสอดคล๎องของการใช๎จํายงบประมาณกับแผนท่ีวางไว ๎

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
2.1. การด าเนินงานสอดคล๎องกับแผนที่วางไว๎ร๎อยละ 80 
2.2. การใช๎จํายงบประมาณสอดคล๎องกับแผนท่ีวางไว๎ร๎อยละ 80 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การติดตามผลการด าเนินโครงการรายไตรมาส 
3.2. การทบทวนของฝุายบริหารหลังสิน้สุดโครงการ 

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายที่ 4: สังคมและคณุภาพชีวิต 
นโยบายยํอยที4่.1 :  นโยบายการศึกษา 

นโยบายที ่6 : นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
นโยบายยํอยท่ี 6.1 :เรํงสร๎างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให๎เพียงพอตํอความต๎องการของประเทศ 

 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
นโยบายที่1 :เรํงรดัการผลติบณัฑติ การจัดการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสูํความเป็นเลิศ และ

สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่1 :  เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 

กลยุทธ์ที่1 :เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณพ์มาตรฐาน และ ยกระดับสูํความเป็นเลิศ 
เพื่อตอบสนองความต๎องการของสงัคม ท๎องถิ่นและประเทศชาต ิ

นโยบายที่ 2 : สํงเสริมให๎มีการผลติงานวิจัย การสร๎างสรรค์นวตักรรม องค์ความรู๎ สืบสานโครงการอoัเนื่องมาจากแนวพระราช
ดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงท่ีตอบสนองความต๎องการของสังคม และสามารถแขํงขันได๎ในระดับกลุมํประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเขม๎แข็งด๎านวิชาการ 
กลยุทธ์ที่2 :ขยายและยกระดับคณุภาพการวิจัยเพื่อสร๎างสรรค์นวตักรรมและองค์ความรู๎ที่ตอบสนอง ความ

ต๎องการของสังคม นาไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ท่ี 3 :ขยายการให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พ่ึงของท๎องถิ่นและสังคม 

 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิตตัวบํงช้ี 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล๎อมการเรยีนรู๎ 
 ตัวบํงช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของบัณฑติ 

 12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 มาตรฐานที ่1 : ผลการจดัการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
  ตัวบํงช้ีที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  ตัวบํงช้ีที่ 9 : ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเขม๎แข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก 
 12.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

มิติที่ 1  :   มิติภายนอกตัวช้ีวัดที่ 4: ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
12.6  ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 

 12.7 ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ) 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141433101100  โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถอันเป็นอัตลักษณ์ของคณะ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: เพื่อขยายการผลติก าลังคนดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินการ 
วงเงินงบประมาณ: 800,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหนํวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจหลักในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงตํางๆ ควบคูํกับการ
ด าเนินภารกิจด๎านวิจัยพัฒนา ให๎บริการทางวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งระยะที่ผํานมา การด าเนินกิจกรรมตามภารกิจที่
กลําวมานั้น พบวํามีหลายๆ กิจกรรมที่มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น และได๎รับการยอมรับจากสังคมภายนอกเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ อาทิ 
กิจกรรมเกี่ยวกับการน าวิทยาการออกไปให๎บริการยังพื้นที่เปูาหมาย (on-site academic service) ซึ่งมีการด าเนินการเพิ่มขึ้นอยําง
ตํอเนื่องจากเดิมที่เน๎นการให๎บริการในท่ีตั้งเพียงอยํางเดียว สํวนการด าเนินกิจกรรมด๎านบริการวิชาการในที่ตั้ง (in-house academic 
services) พบวํามีหลายกิจกรรมที่ก าลังมีพัฒนาเข๎มแข็งเพิ่มขึ้นเชํนกัน โดยเฉพาะกิจกรรมการจัดคํายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับเยาวชน โครงการพัฒนาความสามารถครูวิทยาศาสตร์ และโครงการพัฒนาต๎นแบบวิสาหกิจฐานความรู๎ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นต๎น จากผลการด าเนินกิจกรรมดังกลําว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล็งเห็นวํากิจกรรมเหลํานี้มีศักยภาพสมควรจะ
ได๎รับการพัฒนาให๎เป็นบริการอันโดดเดํน เป็นที่ประจักย์ในวงกว๎าง ในฐานะอัตลักษณ์ทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตํอไปได๎ จึงได๎ริเริ่มโครงการ “เสริมสร๎างขีดความสามารถอันเป็นอัตลักษณ์ของคณะ” ขึ้นเพื่อให๎สํงเสริมและบํมเพาะกิจกรรมอันมี
ศักยภาพทั้งหลายที่กลําวมาข๎างต๎น ให๎มีความเข๎มแข็งและเติบใหญํจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยําง
แท๎จริงตํอไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาหนํวยผลิตน าดื่มบรรจุขวด เป็นต๎นแบบการด าเนินการที่ได๎มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิต 
(GMP) ส าหรับใช๎เป็นสถานฝึกปฏิบัติการวิชาชีพส าหรับนักศึกษา (สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร จุลชีววิทยา เคมี และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และเป็นต๎นแบบส าหรับการศึกอบรมให๎ความรู๎ด๎านการบริการจัดการสถานผลิตอาหารและเครื่องดื่มส าหรับประชาชนทั่วไป 

2. เพื่อสร๎างนวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ) ที่จากความช านาญอันเป็นอัตลักษณ์ของคณะหรือสาขาวิชา 
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3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 หนํวยสาธิตระบบผลติน้ าดืม่มาตรฐาน 1 หนํวย 
1.2 นวัตกรรม (ผลติภณัฑ์ และ/หรือบริการ) ที่สร๎างสรรค์จากความเช่ียวชาญอัน

เป็นอัตลักษณ ์
6 รายการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 หนํวยผลิตน าดื่มบรรจุขวด เป็นต๎นแบบการด าเนินการที่ได๎มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) 
2.2 ได๎นวตักรรม (ผลิตภณัฑ์ หรือ บริการ) ท่ีสามารถสร๎างมูลคําเพิม่ หรือสร๎างช่ือเสียงอันโดดเดํนแกสํถาบันได๎ 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. การจัดกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา 12 เดือน วันที ่ 1 เดือน ตุลาคม ปี 2556  ถึง วันที ่ 30 เดือน กันยายน ปี 2557 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
ก.
พ. 

มี.ค. 
เม.
ย. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 พัฒนาหน่วยสาธิตระบบผลิตน้ าด่ืมมาตรฐาน             
 1.1 ส ารวจความพร๎อมของโครงสร๎างพื้นฐาน 

(สถานท่ี เครื่องจักร) 
            

 1.2 วางระบบปฏิบัติการผลิตจดัหาปัจจัยการผลติ 
ขออนุญาตผลิต  

            

 1.3 ด าเนินการผลิตน้ าดื่มตามระบบมาตรฐาน             
2 สร้างสรรค์นวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ

บริการ) จากความเชี่ยวชาญอันเป็นอัตลักษณ ์
            

 2.1 ส ารวจความต๎องการสร๎างสรรค์นวัตกรรมของ
สาขาวิชา 

            

 2.2 ด าเนินการสร๎างสรรค์นวัตกรรมจากความ
เชี่ยวชาญอันเป็นอัตลักษณ์ของสาขา 

            

 2.3 เผยแพรํ โฆษณา ประชาสัมพนัธ์             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 พัฒนาหนํวยสาธิตระบบผลติน้ าดืม่มาตรฐาน 3กิจกรรม 369,400 1 กิจกรรม 42,200 1 
กิจกรรม 

65,000.- 1 
กิจกรรม 

262,200.-   

2 สร๎างสรรค์นวตักรรมเชิงผลิตภณัฑ ์และ/หรือ
บริการจากความเช่ียวชาญอันเป็นอัตลักษณ ์

6 รายการ 430,600 1 
รายการ 

100,000 2 
รายการ 

100,000 2 
รายการ 

130,600 1 
รายการ 

100,000 

  800,000  142,200  165,000  392,800  100,000 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 การพัฒนาหน่วยสาธิตระบบผลิตน้ าด่ืมมาตรฐาน 369,400  
 1.1 คําตอบแทน       7,200.-  
 - คําวิทยากร/ที่ปรึกษา 2  คน 6 ชม. 600 บาท 7,200.-  
 1.2 คําใช๎สอย       75,000.-  
 -คําจ๎างเหมาด าเนินการขอ

อนุญาตผลิต และขึ้นทะเบยีน 
อย. 

1 งาน 1 ครั้ง 10,000 บาท 10,000.-  

 -คําจ๎างเหมาประปรุงและ
จัดท าระบบการผลิตตาม
มาตรฐาน GMP 

1 งาน 1 ครั้ง 30,000 บาท 30,000.-  

 -คําตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ า
ดื่มส าหรับขึ้นทะเบียน 

5 ตัวอยําง 1 ครั้ง 7,000 บาท 35,000.-  

 1.3 คําวัสด ุ       287,200.-  
 - คําวัสดุ

วิทยาศาสตร์  
- วัสดุส านักงาน  
- วัสดุการผลติ  
- คําถํายเอกสาร  
- วัสดุอื่นๆ 

      80,000 
50,000 

100,000 
15,000 
42,200 

 

2 การสร้างสรรค์นวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ) จากความเชี่ยวชาญอันเปน็อัตลักษณ ์ 430,600  
 2.1 คําตอบแทน       18,000.-  
 -คําวิทยากร 3 คน 10 ชม. 600 บาท 18,000.-  
 2.2 คําใช๎สอย       120,000.-  
 - คําจ๎างพัฒนาบรรจุภณัฑ์

ต๎นแบบ 
- คําจ๎างพิมพ์   
- คําจ๎างวิเคราะห์  
- คําเข๎าปกเย็บเลํม  
- คําจ๎างเหมาบริการอื่น 

      40,000 
20,000 
30,000 
10,000 
20,000 

 

 2.3 คําวัสด ุ       292,600.-  
 - คําวัสดุ

วิทยาศาสตร์  
- วัสดุส านักงาน  
- วัสดุการผลติ  
- คําถํายเอกสาร  
- วัสดุอื่นๆ 

      80,000 
50,000 

105,400 
15,000 
42,200 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 800,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. พัฒนาหนํวยสาธิตระบบผลิตน้ า
ดื่มมาตรฐาน 

   7,200 362,200      369,400 

2.สร๎างสรรค์นวตักรรมเชิงผลติภณัฑ์ 
และ/หรือบริการจากความเช่ียวชาญ
อันเป็นอัตลักษณ ์

   18,000 412,600      430,600 

รวม    25,200 774,800      800,000 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุ

น 
รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
รวม ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141433101101 1. พัฒนาหนํวยสาธิตระบบผลิตน้ า
ดื่มมาตรฐาน 

1050000 1202 5702010100 คําตอบแทน 7,200     7,200 

  1050000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 35,000 65,000 262,200  362,200 

141433101102 2.สร๎างสรรค์นวตักรรมเชิง
ผลิตภณัฑ์ และ/หรือบริการจาก
ความเชี่ยวชาญอันเป็นอัตลักษณ ์

1050000 1202 5702010100 คําตอบแทน 

 

18,000     18,000 

  1050000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 82,000 100,000 130,600 100,000 412,600 

รวมท้ังสิ้น 142,200 165,000 392,800 100,000 800,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 มีหนํวยผลิตน าดื่มบรรจุขวด เป็นต๎นแบบการด าเนินการที่ได๎มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) 

ส าหรับใช๎เป็นสถานฝึกปฏิบัติการวิชาชีพส าหรับนักศึกษา (สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร จุลชีววิทยา เคมี และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
เป็นต๎นแบบส าหรับการศึกอบรมให๎ความรู๎ด๎านการบริการจัดการสถานผลิตอาหารและเครื่องดื่มส าหรับประชาชนทั่วไป 

10.2 มีนวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ) ที่สร๎างสรรค์จากความช านาญอันเป็นอัตลักษณ์ของสาขาวิชา ที่สามารถสร๎าง
มูลคําเพิ่ม หรือสร๎างช่ือเสียงอันโดดเดํนแกํสถาบันได๎ รวมถึงการสร๎างความช านาญอันเป็นอัตลักษณ์แกํบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชานั้นๆ 

10.3 มีห๎องแสดงนวัตกรรมเพื่อเผยแพรํผลิตผลเชิงนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให๎เป็นที่ประจักษ์แกํบุคคลทั่วไป 
10.4 นักศึกษา และคณาจารย์มีความภาคภูมิใจในสาขาวิชาและคณะวิชาของตน ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีอัต

ลักษณ์และความเชี่ยวชาญอันโดดเดํนเป็นที่ประจักษ์แกํบุคคลทั่วไป 
 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การติดตามและทบทวนการด าเนินงานรายไตรมาส 
11.2.2 การประเมินผลสัมฤทธ์ิหลงัสิ้นสุดโครงการ 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายยํอยท่ี 4.1 :  นโยบายการศึกษา 
นโยบายที่ 6 : นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

นโยบายยํอยท่ี 6.1 :เรํงสร๎างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให๎เพียงพอตํอความต๎องการ
ของประเทศ 

12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
นโยบายที่1 : เรํงรัดการผลิตบณัฑติ การจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสูํความเป็น

เลิศ และสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่1 :  เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 

กลยุทธ์ที่1 :เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณพ์มาตรฐาน และ 
ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

นโยบายที่ 2 :  สํงเสริมให๎มีการผลิตงานวิจัย การสร๎างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู๎ สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต๎องการของสังคม และสามารถแขํงขันได๎ในระดับ
กลุํมประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
กลยุทธ์ที่2 :ขยายและยกระดับคุณภาพการวิจัยเพื่อสร๎างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู๎ที่

ตอบสนอง ความต๎องการของสังคม นาไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3 :ขยายการให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พึ่งของท๎องถิ่น

และสังคม 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

องค์ประกอบท่ี 2การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบํงช้ี 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล๎อมการเรยีนรู๎ 
 ตัวบํงช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของบัณฑติ 
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องค์ประกอบท่ี4 การวิจัย 
 ตัวบํงช้ี 4.1 ระบบการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค ์

ตัวบํงช้ี 4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู๎จากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค ์
องค์ประกอบท่ี5 การบริการวิชาการแกํสังคม 

 ตัวบํงช้ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม 
องค์ประกอบท่ี10 การด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

 ตัวบํงช้ี 10.1 บัณฑิตนักปฏบิัติ เชีย่วชาญวิชาชีพ มีทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน 
12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานที ่1 : ผลการจดัการศึกษาในแตํละระดับและประเภทการศึกษา 
ตัวบํงช้ีที่ 2 :คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

มาตรฐานที ่4 : ผลการจดัการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบํงช้ีที่ 16 :ผลการพัฒนาตามอตัลักษณ์ของสถาบัน 
ตัวบํงช้ีที่ 17 : ผลการพัฒนาตามจดุเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

12.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 
  มิติที่ 1  :   มิติภายนอก 

ตัวช้ีวัดที่ 4: ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
12.6  ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 

 12.7 ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ) 
  
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141433101200  โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: เพือ่ขยายการผลติก าลังคนดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศกึษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินการ 
วงเงินงบประมาณ: 80,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดังจะเห็นได๎จาก
ความส าเร็จของกลุํมประเทศพัฒนาแล๎วทั้งหลาย ที่ล๎วนสร๎างความเจริญก๎าวหน๎าขึ้นบนรากฐานของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทั้งสิ้น และส าหรับโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งประชาคมโลกก าลังเผชิญกับความท๎าทายรอบด๎าน ทั้งภาวะผันผวนด๎านเศรษฐกิจ 
พลังงาน และภูมิอากาศ ท่ีเป็นไปอยํางรวดเร็วและสํงผลกระทบอยํางชัดเจนท้ังเชิงบวกและลบ ท าให๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียิ่งทวี
ความส าคัญมากข้ึน เพราะเป็นเครื่องมือช้ินส าคัญที่จะชํวยเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับประเทศ ทั้งชํวยลดแรงกระทบด๎านลบจากปัจจัย
เสี่ยงท้ังหลาย และชํวยเพิ่มความสามารถในการสร๎างส าเร็จจากโอกาสใหมํๆ ที่จะเข๎ามา ดังเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 ที่มุํงให๎มีการปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจสูํทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหมํ บนฐานความรู๎และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิต
จากการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานท่ีมีผลิตภาพต่ า ไปสูํการใช๎ความรู๎และความชานาญดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับปริญญาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตและถํายทอดภูมิปัญญาให๎สอดคล๎องกับกับความต๎องการของท๎องถิ่นและประเทศชาติโดย
ภาพรวม แตํทั้งนี้ เนื่องสภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ สังคม และวิทยาการในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจงึจ าเป็นต๎องมีกระบวนการติดตามและหยัง่รู๎ความเปลี่ยนแปลงดังกลําวอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นท่ี
เกี่ยวข๎องกับภาวะความต๎องการบัณฑิตและความต๎องการหลักสูตรเพื่อจะได๎น าไปสูํการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรให๎ทันสมัยและ
สอดคล๎องกับความต๎องการอยูํเสมอ 
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให๎ทราบความต๎องการหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองชุมชนและท๎องถิ่น 
2. เพื่อให๎ทราบความต๎องการหลักสูตรนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชุมชนและท๎องถิ่น 
3.   เพื่อให๎สามารถจัดท าหลักสตูรไดต๎รงตามความต๎องการของชุมชนและท๎องถิ่น 
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3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 รายงานผลการส ารวจความต๎องการหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ฉบับ 
1.2 รายงานผลการส ารวจความต๎องการหลักสูตรนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี 1 ฉบับ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  ได๎สารสนเทศเกีย่วกับภาวะความต๎องการหลักสูตร ที่ครอบคลมุทุกมิติ (SWOT) และสะท๎อนความต๎องการของผู๎มี

สํวนไดส๎ํวนเสียทุกกลุมํ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนดทุกกิจกรรม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา 11 เดือน วันที ่ 1 เดือน ตุลาคม ปี 2556  ถึง วันที ่ 31 เดือน สิงหาคม ปี 2557 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

(ภาษาไทย) 
            

2 ศึกษาความเป็นไปได๎ของการพัฒนาหลักสตูรใหมํ 
(นานาชาติ) 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 ศึกษาความเป็นไปได๎ของการพัฒนาหลักสตูรใหมํ 
(ภาษาไทย) 

1 ครั้ง 25,000   1 ครั้ง 15,000 1 ครั้ง 10,000   

2 ศึกษาความเป็นไปได๎ของการพัฒนาหลักสตูรใหมํ 
(นานาชาติ) 

1 ครั้ง 55,000 1 ครั้ง 20,000 1 ครั้ง 25,000 1 ครั้ง 10,000   

รวมท้ังสิ้น  80,000  20,000   40,000  20,000   
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 



แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจําย(งบแผํนดิน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 | 91 
 

 

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 ศึกษาความเป็นไปได๎ของการพัฒนาหลักสตูรใหมํ (ภาษาไทย) 25,000  
 1.1 คําใช๎สอย       15,000  
 - คําจ๎างพิมพ์   

- คําจ๎างเก็บข๎อมูล 
- คําจ๎างวิเคราะห์ข๎อมลู 
- คําจ๎างเหมาบริการ 

      3,600 
4,000 
4,000 
1,000 

 

 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  
- คําเบี้ยเลี้ยง  
- คําน้ ามัน  
- คําบ ารุงรถมหาวิทยาลัย 

       
480 

1,420 
500 

 

 1.2 คําวัสด ุ       10,000  
 - วัสดุส านักงาน  

- คําถํายเอกสาร 
      5,000 

5,000 
 

2 ศึกษาความเป็นไปได๎ของการพัฒนาหลักสตูรใหมํ (นานาชาติ) 55,000  
 1.1 คําใช๎สอย       50,000  
 - คําจ๎างพิมพ์  

- คําจ๎างเก็บข๎อมูล 
- คําวิเคราะห์  
- คําเข๎าเลมํ  
- คําแปลเอกสาร 

      4,500 
5,000 
5,000 
1,500 

31,600 

 

 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  
- คําเบี้ยเลี้ยง  
- คําน้ ามัน  
- คําบ ารุงรถมหาวิทยาลัย 

       
480 

1,420 
500 

 

 1.2 คําวัสด ุ 5,000  
 - คําถํายเอกสาร       5,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 80,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.ศึกษาความเป็นไปได๎ของการ
พัฒนาหลักสตูรใหมํ (ภาษาไทย) 

    25,000      25,000 

2.ศึกษาความเป็นไปได๎ของการ
พัฒนาหลักสตูรใหมํ (นานาชาติ) 

    55,000      55,000 

รวม     80,000      80,000 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัส
ศูนย์

ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141433101201 1.ศึกษาความเป็นไปได๎ของการ
พัฒนาหลักสตูรใหมํ (ภาษาไทย) 

105000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและ
วัสด ุ

- 15,000 10,000 -  25,000 

141433101202 2.ศึกษาความเป็นไปได๎ของการ
พัฒนาหลักสตูรใหมํ (นานาชาติ) 

105000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและ
วัสด ุ

20,000 25,000 10,000 -  55,000 

รวมท้ังสิ้น 20,000 40,000 20,000 - 80,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีสารสนเทศท่ีสะท๎อนภาวะความต๎องการใช๎บัณฑิต สอดคล๎องกับความเป็นจริง และ

สามารถใช๎อ๎างอิงในการตัดสินใจ เพื่อน าไปสูํการพัฒนาหลักสูตรใหมํ หรือ ปรับปรุงหลักสูตรอยํางมีประสิทธิภาพ 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การทบทวนผลการด าเนินโครงการรายกิจกรรม 

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 นโยบายที่ 4: นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
  นโยบายยํอยท่ี4.1 :  การศึกษา 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

  นโยบายที่1 : เรํงรัดการผลิตบณัฑติ การจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสูํความ
เป็นเลิศ และสอดคล๎องกับความตอ๎งการของตลาดแรงงาน 

  ยุทธศาสตร์ที่1 :  เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
  กลยุทธ์ที่1 : เรํงขยายและพัฒนาการจดัการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณพ์มาตรฐาน และ ยกระดับสูํ

ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาต ิ
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

 องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
 ตัวบํงช้ี 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล๎อมการเรยีนรู๎ 
 ตัวบํงช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของบัณฑติ 

12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
มาตรฐานที ่1 : ผลการจัดการศึกษาและการจดัการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบํงช้ีที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวบํงช้ีที่ 9 : ผลการเรยีนรู๎และเสรมิสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก 

12.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 
มิติที่ 1  :   มิติภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่ 4:  ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบนัอุดมศึกษา 

12.6  ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
 12.7 ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ) 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141433101300  โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: เพื่อขยายการผลติก าลังคนดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบรายจํายอื่น 
วงเงินงบประมาณ: 3,400,800 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  
 

1. หลักการและเหตุผล 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดังจะเห็นได๎จาก

ความส าเร็จของกลุํมประเทศพัฒนาแล๎วทั้งหลาย ที่ล๎วนสร๎างความเจริญก๎าวหน๎าขึ้นบนรากฐานของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทั้งสิ้น และส าหรับโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งประชาคมโลกก าลังเผชิญกับความท๎าทายรอบด๎าน ทั้งภาวะผันผวนด๎านเศรษฐกิจ 
พลังงาน และภูมิอากาศ ท่ีเป็นไปอยํางรวดเร็วและสํงผลกระทบอยํางชัดเจนท้ังเชิงบวกและลบ ท าให๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียิ่งทวี
ความส าคัญมากข้ึน เพราะเป็นเครื่องมือช้ินส าคัญที่จะชํวยเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับประเทศ ทั้งชํวยลดแรงกระทบด๎านลบจากปัจจัย
เสี่ยงท้ังหลาย และชํวยเพิ่มความสามารถในการสร๎างส าเร็จจากโอกาสใหมํๆ ที่จะเข๎ามา ดังเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 ที่มุํงให๎มีการปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจสูํทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหมํ บนฐานความรู๎และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิต
จากการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานท่ีมีผลิตภาพต่ า ไปสูํการใช๎ความรู๎และความชานาญดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการให๎บริการโครงสร๎างพื้นฐาน ห๎องปฏิบัติการ และเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์แกํคณาจารย์และนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีความเห็นพ๎องในการเตรียมความพร๎อมด๎านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแกํประเทศ จึงมีเปูาหมายที่จะพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให๎เป็นศูนย์บริการการเรียนรู๎ การวิจัยและพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท่ีได๎มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับภูมิภาค จึงริเริ่มโครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์และเปูาหมายการด าเนินการ และรายละเอียดโครงการดังตํอไปนี้   
 

2. วัตถุประสงค ์
1.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสรา๎งพื้นฐานของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันประกอบด๎วย หอ๎งปฏิบัติการ ห๎องจัด

นิทรรศการ เครื่อง วัสดุ และครุภณัฑ์ทางวิทยาศาสตร์ใหม๎ีความทันสมัย ได๎มาตรฐาน และอยูํในสภาพพร๎อมให๎บริการ 
2.เพื่อสนับสนุนการให๎บริการทางวิชาการบนพื้นฐานการใช๎ประโยชน์จากทรั พยากรและขีดความสามารถของศูนย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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3.เพื่อพัฒนางานวิจัยหัวข๎อปัญหาพิเศษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให๎มีคุณภาพน าไปสูํการเผยแพรํใน
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ บนพ้ืนฐานการใช๎ประโยชน์จากทรัยากรและขดีความสามารถของศูนยว์ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.เพื่อสนับสนุนให๎มีการถํายทอดเทคโนโลยจีากงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสูํ
การใช๎ประโยชน์แพรหํลายอยํางเป็นรูปธรรม  

5.เพื่อให๎พัฒนางานวิจัยของวิจัยของคณาจารย์และนักวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม๎ีคณุภาพน าไปสูํการ
เผยแพรํในระดับนานาชาต ิ

6.เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
7.เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหเ๎ป็นที่รู๎จักในระดับภูมภิาค 

 

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 บ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ ์ 5 รายการ 
1.2 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  ดาราศาสตร์  และอุปกรณ์วิทยาศาสตร ์ 35 รายการ 
1.3 จ๎างเหมาบริการซํอมแซมครภุณัฑว์ิทยาศาสตร์ 10 ครั้ง 
1.4 จัดโครงการบริการวิชาการ 3 โครงการ 
1.5 พัฒนาห๎องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตรส์ูํระบบมาตรฐานสากล 1 โครงการ 
1.6 จัดอบรม Science ARU ก๎าวทัน ASEAN ก๎าวทัน AEC 3 ครั้ง 
1.7 ศึกษาดูงานทางวิทยาศาสตร ์ 1 ครั้ง 
1.8 สนับสนุนงานวิจัยและการน าเสนอผลงานของอาจารย์และนักศึกษา 20 โครงการ 
1.9 อบรมด๎านการใช๎เครื่องมือและห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2 ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1    ความพึงพอใจในการใช๎บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ไมํต่ ากวําร๎อยละ 80 
2.2    ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการบริการวิชาการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80   
2.3    ความพึงพอใจของผู๎ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทางวิทยาศาสตร์ไมตํ่ ากวําร๎อยละ 80 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไมํต่ ากวําร๎อยละ 80 

 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา 11 เดือน วันที ่ 1 เดือน ตุลาคม ปี 2556  ถึง วันที ่ 31 เดือน สิงหาคม ปี 2557 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ซ ํอมบ ารุงคร ุภัณฑ ์             
2 จัดซ ื้อวัสดุวิทยาศาสตร ์  ดาราศาสตร ์  และ

อุปกรณ ์ว ิทยาศาสตร ์ 
            

3 จ๎างเหมาบร ิการซ ํอมแซมคร ุภัณฑว์ ิทยาศาสตร ์             
4 จัดบริการวิชาการ             
5 พัฒนาห๎องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตรส์ูํระบบ

มาตรฐานสากล 
            

6 จัดอบรม Science ARU ก๎าวทัน ASEAN ก๎าว
ทัน AEC 

            

7 ศึกษาดูงานทางวิทยาศาสตร ์             
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ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ของอาจารย์และนักศึกษา 
            

9 อบรมด๎านการใช๎เครื่องมือและ
ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ซ ํอมบ ารุงคร ุภัณฑ ์ 5 

รายการ 
136,930 5 

รายการ 
136,930       

2 จัดซ ื้อวัสดุวิทยาศาสตร ์  ดาราศาสตร ์  และ
อุปกรณ ์ว ิทยาศาสตร ์ 

35 
รายการ 

717,670 5 
รายการ 

150,000 15 
รายการ 

250,000 10 
รายการ 

200,000 5 
รายการ 

117,670 

3 จ๎างเหมาบร ิการซ ํอมแซมคร ุภัณฑว์ ิทยาศาสตร ์ 10 ครั้ง 600,000 2 ครั้ง 100,000 3 ครั้ง 200,000 3 ครั้ง 200,000 2 ครั้ง 100,000 
4 จัดบริการวิชาการ 3 

โครงการ 
500,000 1 ครั้ง 147,380 1 ครั้ง 112,720 1 ครั้ง 187,020 1 ครั้ง 52,880 

5 พัฒนาห๎องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตรส์ูํ
มาตรฐานสากล 

1 
โครงการ 

300,000 2 
รายการ 

100,000 2 
รายการ 

100,000 2 
รายการ 

100,000   

6 จัดอบรม Science ARU ก๎าวทัน ASEAN ก๎าว
ทัน AEC 

3 ครั้ง 100,000 1 ครั้ง 60,000 1 ครั้ง 20,000 1 ครั้ง 20,000   

7 ศึกษาดูงานทางวิทยาศาสตร ์ 1 ครั้ง 223,200     1 ครั้ง 223,200   
8 สนับสนุนงานวิจัยและการน าเสนอ

ผลงานของอาจารย์และนักศึกษา 
20 

โครงการ 
700,000 6 

โครงการ 
200,000 6 

โครงการ 
200,000 6 

โครงการ 
200,000 2 

โครงการ 
100,000 

9 อบรมด๎านการใช๎เครื่องมือและ
ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์

2 ครั้ง 123,000     2 ครั้ง 123,000   

รวมท้ังสิ้น  3,400,800  894,310  882,720  1,253,220  370,550 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 บ ารุงรักษาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และครุภัณฑ์ประจ าศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 136,930  
 1.1 คําใช๎สอย       136,930  
 - คําบ ารุงรักษาลิฟท์ 1 รายการ     45,200  
 - คําบ ารุงรักษาเครื่องฉายดาว  1 รายการ     32,100  
 - คําบ ารุงรักษาเครื่องควบคุม

อุณหภูมิและความชื้นและแสง  
1 รายการ     6,420  

 - คําบ ารุงรักษาตู๎อบลมร๎อน 1 รายการ     3,210  
 - คําบ ารุงรักษาเครื่องสปิตเตอริ่ง 1 รายการ     50,000  
2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และวัสดุการเรียนการสอน 717,670  
 2.1 คําวัสด ุ       717,670  
 - วัสดุวิทยาศาสตร์  

- วัสดุทางดาราศาสตร์  
- วัสดุส านักงาน  
- วัสดุการเรียนการสอน  
- วัสดุการเกษตร  
- วัสดุอื่น ๆ  

      500,000 
60,000 
60,000 
60,000 
30,000 
7,670 

 

3 จ้างเหมาบริการ และซ่อมแซมครุภัณฑ์ 600,000  
 3.1 คําใช๎สอย       600,000  
 - ซํอมแซมครภุณัฑ์ เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์  
- คําจ๎างเหมาบริการ 

      400,000 
 

200,000 

 

4 จัดโครงการบริการวิชาการ 500,000  
 4.1 คําตอบแทน       75,000  
 - คําตอบแทนวิทยากร 125 ชม.     75,000  
 4.2 คําใช๎สอย       134,000  
 - คําเบี้ยเลี้ยง  

- คําพาหนะ  
- คําน้ ามันรถ  
- คําบ ารุงรถมหาวิทยาลัย 

      4,800 
3,200 

30,000 
5,000 

 

 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
- คําอาหารกลางวัน 

      25,000 
40,000 

 

 - คําจ๎างเหมาบริการ  
- คําจ๎างพิมพ์  
- คําจ๎างวิเคราะห์  

      10,000 
6,000 

10,000 

 

 4.3 คําวัสด ุ       291,000  
 - คําวัสดุในการอบรม 

- คําวัสดุประชาสมัพันธ์ 
- คําถํายเอกสาร 

      130,000 
140,000 
21,000 

 

5 พัฒนาห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์สู่ระบบมาตรฐานสากล 300,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 5.1 คําตอบแทน       70,000  
 - - วิทยากร/ที่ปรึกษา       70,000  
 5.2 คําใช๎สอย       150,000  
 -  คําจ๎างสอบเทียบเครื่องมือ       80,000  
 -  คําอาหารกลางวัน       25,000  
 -  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม       25,000  
 -  คําจ๎างเหมาบริการ       20,000  
 5.3 คําวัสด ุ       80,000  
 - วัสดุวิทยาศาสตร์  

- วัสดุส านักงาน  
- เอกสารประชาสมัพันธ์ 

      40,000 
30,000 
10,000 

 

6 จัดอบรม Science ARU ก้าวทัน ASEAN ก้าวทัน AEC  100,000  
 6.1 คําตอบแทน       21,600  
 - คําวิทยากร       21,600  
 6.2 คําใช๎สอย       6,000  
 - คําจ๎างพิมพ์เอกสาร       6,000  
 6.3 คําวัสด ุ       72,400  
 - คําวัสดุอุปกรณส์ าหรับการ

อบรม 
      55,000  

 -  คําวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน       17,400  
7 ศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์  223,200  
 7.1 คําตอบแทน       7,200  
 - คําตอบแทนวิทยากร       7,200  
 7.2 คําใช๎สอย       206,000  
 - คําเบี้ยเลี้ยง       51,840  
 - คําที่พัก       115,200  
 - คําน้ ามัน       29,960  
 - คําบ ารุงรถ       3,000  
 - คําเชํารถ       6,000  
 7.3 คําวัสด ุ       10,000  
 - คําวัสดุและเอกสาร

ประกอบการอบรม 
      10,000  

8 สนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์และนกัศึกษา(20โครงการ)  700,000  
 8.1 คําใช๎สอย       280,000  
 - คําจ๎างเหมาบริการ  

- คําจ๎างวิเคราะห์  
- คําจ๎างพิมพ์  
- คําจ๎างเก็บตัวอยําง  
- คําจ๎างหาล าดับนิวคลโีอไทด์  
- คําจ๎างจ าแนกวัชพืช  
- คําลงทะเบียนประชุมน าเสนอ

      20,000 
20,000 
15,000 
40,000 
40,000 
40,000 
20,000 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
ผลงาน  

- คําใช๎จํายอื่นๆ 
 

31,600 
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  

- คําอาหารกลางวัน 
      1,500 

1,500 
 

 - คําเบี้ยเลี้ยง  
- คําลงทะเบียน 
- คําพาหนะ  
- คําน้ ามันรถ/ทางดํวน 
- คําเชํารถ  
- คําบ ารุงรถ 

      2,400 
25,000 
4,000 

10,000 
6,000 
3,000 

 

 8.2 คําวัสด ุ       420,0000  
 - วัสดุวิทยาศาสตร์  

- วัสดุส านักงาน  
- วัสดุอื่นๆ 

      350,000 
50,000 
20,000 

 

9 อบรมด้านการใช้เคร่ืองมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 123,000  
 9.1 คําตอบแทน       7,200  
 - คําตอบแทนวิทยากร       7,200  
 9.2 คําใช๎สอยและวัสด ุ       70,000  
 - อาหารวํางและเครื่องดืม่ 60 คน คนละ 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท 6,000  
 - คําอาหารกลางวัน 60 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 100 บาท 12,000  
 - คําเบี้ยเลี้ยง  

- คําลงทะเบียน 
- คําพาหนะ  
- คําน้ ามันรถ/ทางดํวน 
- คําเชํารถ  
- คําบ ารุงรถ 

      2,400 
25,000 
5,000 

11,600 
6,000 
2,000 

 

 9.3 คําวัสด ุ       45,800  
 - วัสดุส านักงาน 

- วัสดุวิทยาศาสตร ์
- คําถํายเอกสาร 
- คําเอกสารประกอบการอบรม 

      10,000 
28,000 
3,000 
4,800 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,400,800  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่าสา
ธารณูป 

โภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. บ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ดารา
ศาสตร์ และครุภณัฑ์ประจ าศูนย์วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

         136,930 136,930 

2. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ 
และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และวัสดุการ
เรียนการสอน 

         717,670 717,670 

3. จ๎างเหมาบริการ และซํอมแซมครุภณัฑ ์          600,000 600,000 
4. จัดโครงการบริการวิชาการ          500,000 500,000 
5. พัฒนาห๎องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์สูํ
ระบบมาตรฐานสากล 

         300,000 300,000 

6. จัดอบรม Science ARU ก๎าวทัน ASEAN 
ก๎าวทัน AEC 

         100,000 100,000 

7. ศึกษาดูงานทางด๎านวิทยาศาสตร ์          223,200 223,200 
8. สนับสนุนงานวิจัยของอาจารยแ์ละ
นักศึกษา 

         700,000 700,000 

9. อบรมด๎านการใช๎เครื่องมือและ
ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์

         123,000 123,000 

รวม          3,400,800 3,400,800 
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9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141433101301 1. บ ารุงรักษาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และ
ครุภณัฑ์ประจ าศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

105000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น 136,930     136,930 

141433101302 2. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
ดาราศาสตร์ และอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ และวสัดุการเรียน
การสอน 

105000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น 150,000 250,000 200,000 117,670 717,670 

141433101303 3. จ๎างเหมาบริการ และซํอมแซม
ครุภณัฑ ์

105000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น 100,000 200,000 200,000 100,000 600,000 

141433101304 4. จัดโครงการบริการวิชาการ 105000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น 147,380 112,720 187,020 52,880 500,000 

141433101305 5. พัฒนาห๎องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์สูรํะบบ
มาตรฐานสากล 

105000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น 100,000 100,000 100,000  300,000 

141433101306 6. จัดอบรม Science ARU ก๎าว
ทัน ASEAN ก๎าวทัน AEC 

105000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น 60,000 20,000 20,000  100,000 

141433101307 7. ศึกษาดูงานทางด๎าน
วิทยาศาสตร ์

105000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น   223,200  223,200 

141433101308 8. สนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์
และนักศึกษา 

105000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น 200,000 200,000 200,000 100,000  700,000 

141433101309 9. อบรมด๎านการใช๎เครื่องมือและ
ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์

105000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น   123,000  123,000 

รวมท้ังสิ้น 894,310 882,720 1,253,220  370,550 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนตามหลักสตูรไดร๎ับการปรับปรุงให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2. ผลการปฏิบตัิราชการด๎านวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ได๎รับการยกระดับใหส๎ูงขึ้น 
3. ผลการปฏิบตัิราชการด๎านบริการวชิาการของคณาจารย์ได๎รับการยกระดับใหส๎ูงขึ้น 
4. บุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพในการเข๎าสูตํ าแหนํงทางวิชาการสูงขึน้ 
5. หลักสตูรระดับปริญญาทางวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นที่รู๎จักแพร ํ
6. นักเรียนระดับมัธยมปลายในพ้ืนท่ีบริการมคีวามต๎องการเข๎าศึกษาในหลักสตูรทางวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 
7. กิจกรรมด๎านการทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย ท่ีด าเนินการภายในห๎องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ไดร๎ับการรับและเช่ือถือได๎

ในระดับสากล 
 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร๎อยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร๎อยละ 80 
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร๎อยละ 80 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 
11.2.2การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 นโยบายที่ 4: นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
  นโยบายยํอยท่ี4.1 :  นโยบายการศึกษา 
 นโยบายที ่6 : นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

นโยบายยํอยท่ี 6.1 :เรํงสร๎างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให๎เพียงพอตํอความต๎องการ
ของประเทศ 

 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
 นโยบายที่1 :เรํงรดัการผลติบณัฑติ การจัดการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสูํความเป็นเลิศ 
และสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่1 :  เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
  กลยุทธ์ที่1 : เรํงขยายและพัฒนาการจดัการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณพ์มาตรฐาน และ ยกระดับสูํ
ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
 นโยบายที่ 2 : สํงเสริมให๎มีการผลติงานวิจัย การสร๎างสรรค์นวตักรรม องค์ความรู๎ สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีตอบสนองความต๎องการของสังคม และสามารถแขํงขันได๎ในระดับกลุมํ
ประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเขม๎แข็งด๎านวิชาการ 
  กลยุทธ์ที่2 :ขยายและยกระดับคณุภาพการวิจัยเพื่อสร๎างสรรค์นวตักรรมและองค์ความรู๎ที่ตอบสนอง 
ความต๎องการของสังคม นาไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 3 :ขยายการให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสรมิสร๎างความเขม๎แข็งเป็นที่พ่ึงของท๎องถิ่นและสังคม 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
 ตัวบํงช้ี 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล๎อมการเรยีนรู๎ 
 ตัวบํงช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของบัณฑติ 
 องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
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 ตัวบํงช้ี 4.1 ระบบการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค ์
 ตัวบํงช้ี 4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู๎จากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค ์

12.4ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 มาตรฐานที ่1:ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเป็นส าคัญ 
 ตัวบํงช้ีที่ 1:บัณฑติปริญญาตรีที่ไดง๎านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 ตัวบํงช้ีที่ 9:ผลการเรียนรู๎และเสรมิสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก 

12.5ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 
 มิติที่ 1  :   มิติภายนอก 
 ตัวช้ีวัดที่ 4: ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

12.6  ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
 12.7 ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ) 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141433101400  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: เพื่อขยายการผลติก าลังคนดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 3,786,200 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนํวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด๎าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต๎องการ
ของสังคมและท๎องถิ่น ซึ่งการจัดการศึกษาทางด๎านวิทยาศาสตร์นั้น  ผู๎สอนจะต๎องจัดให๎นักศึกษาได๎มีความรู๎ ทักษะและพฤติกรรมที่
ถูกต๎องเหมาะสมตามบริบทของแตํละหลักสูตร  การที่จะท าให๎เกิดสิ่งแวดล๎อมที่เหมาะสมตํอการเรียนการสอนดังกลําวจ าเป็นต๎องมี
วัสดุและครุภัณฑ์เพียงพอในการฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะให๎กับผู๎เรียน ซึ่งปัจจุบันครุภัณฑ์ที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน
ทางด๎านวิทยาศาสตร์มีความเปลี่ยนแปลงทางด๎านเทคโนโลยีเป็นอยํางมาก และครุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช๎ใน
การสอนยังล๎าสมัยไมํทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจึงมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อจัดหาเพิ่มเติม เพื่อใช๎ประโยชน์ในการเรียนการ
สอนและการบริหารเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นและผู๎ใช๎บริการเกิดความพึงพอใจสอดคล๎องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
และการปฏิรูประบบราชการ 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอน 
2. เพื่อให๎อาจารย์และนักศึกษาได๎เพิ่มพูนทักษะและความรู๎จากการใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 
3. เพื่อให๎การผลิตบณัฑิตด๎านวิทยาศาสตรม์ีคณุภาพสูงขึ้น 
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3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จัดซื้อครภุัณฑ ์ 25 รายการ 
    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  สามารถจัดซื้อครุภณัฑ์ที่มีคณุภาพเป็นไปตามข๎อก าหนดทางเทคนิคที่ต๎องการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1  การจัดซื้อครุภณัฑเ์ป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา 9 เดือน วันที ่ 1 เดือน ตุลาคม ปี 2556  ถึง วันที ่ 30 เดือน มิถุนายน ปี 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ขออนุญาตจัดซื้อ             
2 แตํงตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลกัษณะครภุัณฑ ์             
3 ด าเนินการสอบราคา             
4 สํงมอบครุภณัฑ ์             
5 ติดตั้งและตรวจรับ             
6 ด าเนินการเบิกจําย             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซื้อครภุัณฑ์การเรียนการสอน  25 

รายการ 
3,786,200   25 

รายการ 
3,786,200     

            
  3,786,200    3,786,200     

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1. จัดซ้ือครุภัณฑ์การเรียนการสอน 25 รายการ 3,786,200  
1.1 กล๎องถํายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ

ละเอียดไมํน๎อยกวํา 17 ล๎านพิกเซล 
1 เครื่อง   35,000 บาท 35,000  

1.2 ชุดศึกษาการตกอยํางอิสระ 5 ชุด   19,800 บาท 99,000  
1.3 ชุดแสงสาธิตการแทรกสอด หักเหและ

โพลาไรเซชัน 
9 ชุด   9,500 บาท 85,500  

1.4 ชุดสมดลุของแรง 7 ชุด   13,000 บาท 91,000  
1.5 เครื่องวัดคําความเป็นกรด ดําง 3 เครื่อง   48,500 บาท 145,500  
1.6 เครื่องรีดแปูงพาย 1 เครื่อง   100,000 บาท 100,000  
1.7 เครื่องช่ังดิจิตอล 3 ต าแหนํง 2 เครื่อง   45,000 บาท 90,000  
1.8 ชุดคิตส์อิเล็กทรอนิกส ์ 10 ชุด   5,700 บาท 57,000  
1.9 ชุดการสั่นพ๎องของเสียง 7 ชุด   13,200 บาท 92,400  
1.10 เครื่องเขยําแบบควบคมุอุณหภูม ิ 2 เครื่อง   480,000 บาท 960,000  
1.11 ชุดทดลองออปติคคอลเบนซ ์ 10 ชุด   9,000 บาท 90,000  
1.12 เครื่องกลั่นน้ ามันหอมระเหย พร๎อม

อุปกรณ ์
1 เครื่อง   60,000 บาท 60,000  

1.13 เครื่องเพิ่มปรมิาณสารพันธุกรรม (PCR) 1 เครื่อง   200,000 บาท 200,000  
1.14 เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน(rotary 

evaporator) 
1 ชุด   200,000 บาท 200,000  

1.15 เครื่องปรับเทียบมาตรฐานเครื่องเก็บ
ตัวอยํางอากาศ Primary Flow 
Calibrator 

1 เครื่อง   86,000 บาท 86,000  

1.16 เครื่องผสมสาร (vortex mixer) 5 เครื่อง   9,000 บาท 45,000  
1.17 เครื่องกรองอากาศให๎ปราศจากเชือ้

ส าหรับงานพีซีอาร์ (PCR carbinet) 
1 เครื่อง   175,000 บาท 175,000  

1.18 เครื่องช่ังในห๎องปฏิบัติการ(ทศนิยม2 
ต าแหนํง) 

1 เครื่อง   25,000 บาท 25,000  

1.19 เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผสัของอาหาร 1 เครื่อง   875,000 บาท 875,000  
1.20 แอร์แทรคพร๎อมปัม๊ลมและเครื่องจับ

เวลา 
2 เครื่อง   35,000 บาท 70,000  

1.21 เครื่องวัด แอลซีอาร ์ 3 เครื่อง   10,000 บาท 30,000  
1.22 เครื่องปั่นเอนกประสงค ์ 1 เครื่อง   15,000 บาท 15,000  
1.23 เครื่องวัดระดับเสียง 3 เครื่อง   13,100 บาท 39,300  
1.24 เครื่องมัลติมิเตอร์แบบตัวเลข 3 เครื่อง   9,500 บาท 28,500  
1.25 เครื่องวัดไขมันใต๎ผิวหนัง (Skinfold 

Caliper) 
2 เครื่อง   46,000 บาท 92,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,786,200  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อครภุัณฑ์การศึกษา 25 
รายการ 

      3,786,200    3,786,200 

รวม       3,786,200    3,786,200 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัส
ศูนย์

ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141433101401 1. กล๎องถํายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียดไมํ
น๎อยกวํา 17 ล๎านพิกเซล 

105000 1603 8323009100 กล๎องถํายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียดไมํน๎อย
กวํา 17 ล๎านพิกเซล 

 35,000   35,000 

141433101402 2. ชุดศึกษาการตกอยําง
อิสระ 

105000 1603 8328199100 ชุดศึกษาการตกอยํางอิสระ  99,000   99,000 

141433101403 3. ชุดแสงสาธิตการแทรก
สอด หักเหและโพลาไรเซชัน 

105000 1603 8328020100 ชุดแสงสาธิตการแทรกสอด 
หักเหและโพลาไรเซชัน 

 85,500   85,500 

141433101404 4. ชุดสมดลุของแรง 105000 1603 8328198100 ชุดสมดลุของแรง  91,000   91,000 
141433101405 5. เครื่องวัดคําความเป็น

กรด ดําง 
105000 1603 8328030100 เครื่องวัดคําความเป็นกรด 

ดําง 
 145,500   145,500 

141433101406 6. เครื่องรีดแปูงพาย 105000 1603 8331047100 เครื่องรีดแปูงพาย  100,000   100,000 
141433101407 7. เครื่องช่ังดิจิตอล 3 

ต าแหนํง 
105000 1603 8328143100 เครื่องช่ังดิจิตอล 3 ต าแหนํง  90,000   90,000 

141433101408 8. ชุดคิตส์อิเล็กทรอนิกส ์ 105000 1603 8322041100 ชุดคิตส์อิเล็กทรอนิกส ์  57,000   57,000 
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รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัส
ศูนย์

ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141433101409 9. ชุดการสั่นพ๎องของเสียง 105000 1603 8328205100 ชุดการสั่นพ๎องของเสียง  92,400   92,400 
141433101410 10. เครื่องเขยําแบบควบคุม

อุณหภูม ิ
105000 1603 8328035100 เครื่องเขยําแบบควบคมุ

อุณหภูม ิ
 960,000   960,000 

141433101411 11. ชุดทดลองออปติคคอล
เบนซ ์

105000 1603 8328204100 ชุดทดลองออปติคคอลเบนซ ์  90,000   90,000 

141433101412 12. เครื่องกลั่นน้ ามันหอม
ระเหย พร๎อมอุปกรณ ์

105000 1603 8328027100 เครื่องกลั่นน้ ามันหอมระเหย 
พร๎อมอุปกรณ ์

 60,000   60,000 

141433101413 13. เครื่องเพิ่มปริมาณสาร
พันธุกรรม (PCR) 

105000 1603 8328161100 เครื่องเพิ่มปรมิาณสาร
พันธุกรรม (PCR) 

 200,000   200,000 

141433101414 14. เครื่องกลั่นระเหยสาร
แบบหมุน(rotary 
evaporator) 

105000 1603 8328027200 เครื่องกลั่นระเหยสารแบบ
หมุน(rotary evaporator) 

 200,000   200,000 

141433101415 15. เครื่องปรับเทียบ
มาตรฐานเครื่องเก็บ
ตัวอยํางอากาศ Primary 
Flow Calibrator 

105000 1603 8328163100 เครื่องปรับเทียบมาตรฐาน
เครื่องเก็บตัวอยํางอากาศ 
Primary Flow Calibrator 

 86,000   86,000 

141433101416 16. เครื่องผสมสาร 
(vortex mixer) 

105000 1603 8328035200 เครื่องผสมสาร (vortex 
mixer) 

 45,000   45,000 

141433101417 17. เครื่องกรองอากาศให๎
ปราศจากเชื้อส าหรับงาน
พีซีอาร์ (PCR carbinet) 

105000 1603 8320043100 เครื่องกรองอากาศให๎
ปราศจากเชื้อส าหรับงานพีซี
อาร์ (PCR carbinet) 

 175,000   175,000 

141433101418 18. เครื่องช่ังใน
ห๎องปฏิบัติการ(ทศนิยม2 
ต าแหนํง) 

105000 1603 8328143200 เครื่องช่ังในห๎องปฏิบัติการ
(ทศนิยม2 ต าแหนํง) 

 25,000   25,000 

141433101419 19. เครื่องวิเคราะหเ์นื้อ
สัมผสัของอาหาร 

105000 1603 8328177100 เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผสั
ของอาหาร 

 875,000   875,000 
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รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัส
ศูนย์

ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141433101420 20. แอร์แทรคพร๎อมปั๊มลม
และเครื่องจับเวลา 

105000 1603 8328185100 แอร์แทรคพร๎อมปัม๊ลมและ
เครื่องจับเวลา 

 70,000   70,000 

141433101421 21. เครื่องวัด แอลซีอาร ์ 105000 1603 8328203100 เครื่องวัด แอลซีอาร ์  30,000   30,000 
141433101422 22. เครื่องปั่นเอนกประสงค ์ 105000 1603 8331048100 เครื่องปั่นเอนกประสงค ์  15,000   15,000 
141433101423 23. เครื่องวัดระดับเสียง 105000 1603 8328197100 เครื่องวัดระดับเสียง  39,300   39,300 
141433101424 24. เครื่องมัลติมเิตอร์แบบ

ตัวเลข 
105000 1603 8322029100 เครื่องมัลติมิเตอร์แบบตัวเลข  28,500   28,500 

141433101425 25. เครื่องวัดไขมันใต๎
ผิวหนัง 

105000 1603 8328064100 เครื่องวัดไขมันใต๎ผิวหนัง  92,000   92,000 

รวมท้ังสิ้น  3,786,200   3,786,200 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  มีเทคโนโลยีใหมํ ๆ มาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
2.  อาจารย์และนักศึกษาได๎เพิ่มพูนทักษะและความรู๎จากการใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 
3.  การผลิตบัณฑติด๎านวิทยาศาสตร์มีคณุภาพสูงขึ้น 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร๎อยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร๎อยละ 80 
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร๎อยละ 80 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายยํอยท่ี 4.1 :  นโยบายการศึกษา 

12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
นโยบายที่1 : เรํงรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสูํความเป็น

เลิศ และสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่1 :  เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 

กลยุทธ์ที่1 : เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณพ์มาตรฐาน และ ยกระดับสูํ
ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑติ 
 ตัวบํงช้ี 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล๎อมการเรยีนรู๎ 
 ตัวบํงช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของบัณฑติ 

12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
  มาตรฐานที ่1 : ผลการจดัการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
  ตัวบํงช้ีที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 12.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

มิติที่ 1  :   มิติภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่ 4:  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

12.6  ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
 
 12.7 ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ) 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน/หน่วยนบั 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ 
ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/เหตุผลความ

จ าเป็น 
1 กล๎องถํายภาพนิ่ง ระบบ

ดิจิตอล ความละเอียด 
ไมํน๎อยกวํา 17 ล๎าน
พิกเซล 

1  
เครื่อง 

35,000 35,000 คุณลักษณะ 
- ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 17 ล๎านพิกเซล 
- หน๎าจอขนาดไมํน๎อยกวําLCD 3 น้ิว 

2 ชุดศึกษาการตกอยําง
อิสระ 

5 
ชุด 

19,800 99,000 คุณลักษณะ 
1. สแตนพร๎อมขาตั้งประมาณ 120 ซม. สเกลที่ใช๎
งาน 100 ซม.  ความละเอียด 1 มม. 
2. ลูกกลมโลหะขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 12 มม. 
จ านวน 2 ลูก   
3. ถุงรองลูกกลมโลหะจ านวน 1 ชุด   
4. ลูกดิ่งจ านวน 1 อัน   
5. เครื่องบันทึกเวลา   
 5.1 หน๎าจอแสดงผลแบบ LED แสดงตัวเลขได๎ 4 
ตัวเลข   
5.2 ไฟ LED แสดงหนํวยของเวลาในการวัดอัตโนมตัิ   
5.3 ชํวงการจับเวลา 0 ~ 999.9 วินาที   
5.4 ตรวจจับสญัญาณการเคลื่อนที่โดยเซนเซอร์แสง 
(Photoelectric Sensor)  2 ตัว   
5.5 ระบบปูองกันไฟลัดวงจรด๎วยฟิวส์ 1 A   
5.6 ใช๎กับไฟฟูา 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต   
5.7 มีสวิตซ์แมํเหล็กจ านวน 1 ชุด   
5.8 มีฟังก์ชันการท างาน 7 ฟังก์ชัน เพื่อวัดปริมาณ
ที่เกี่ยวกับความเร็ว  ความเรํง การชน และเวลา
ส าหรับน าไปใช๎กับแอร์แทรคได๎   
5.9 สามารถอํานข๎อมูลย๎อนหลังได๎ 20 คํา 

3 ชุดแสงสาธิตการแทรก
สอดหักเหและโพลาไร 
เซชัน 
 

9 ชุด 9,500 85,500 คุณลักษณะ 
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบตัิของคลื่นแสงและการเกิดโพ
ลาไรเซชัน มีฐานตั้งพร๎อมรางอลมูเินียม, กลํองแสง
ใช๎ไฟฟูา 12 V.AC/DC, เลนส์นูน, เลนสเ์ว๎า, แผํนโพ
ลารอยด,์ ฉากรับภาพ และอุปกรณ์ประกอบการ
ทดลองครบชุด 

4 ชุดสมดลุของแรง 7 ชุด 13,000 91,000 คุณลักษณะ 
ศึกษาองค์ประกอบของการรวมแรง การแตกแรง 
ประกอบด๎วยถาดโลหะ เส๎นผํานศนูย์กลาง 40 ซม. 
มีสเกลบอกมุมโดยรอบ 360 องศา โดยมีขาตั้งโลหะ
ฐานสามเหลี่ยมปรับระดบัได๎ทั้งสามจุด ขอบของ
ถาดมีชุดรอกสี่ชุดยึดปรับมุมไดต๎รงกลางมีแกนโลหะ
ส าหรับปรับสมดลุแรง 
ชุดทดลองประกอบด๎วย 
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จ าเป็น 
- ที่แขวนมวล 100 กรัม  จ านวน 4 อัน 
- เชือก 
- ตุ๎มน้ าหนัก 

5 เครื่องวัดคําความเป็น
กรด ดําง 

3 เครื่อง 48,500 145,500 คุณลักษณะ 
1. เป็นเครื่องที่สามารถวัดคําความเปน็กรด-ดําง   

และความเข๎มข๎นของอิออนในสารละลายชนิด 
ในสารละลายชนิด ตั้งโต๏ะ  

2. จอแสดงผลเป็นแบบจอสี ท่ีสามารถเห็นได ๎
ชัดเจนท้ังในที่มืด และที่สวาํง  

3. หน๎าจอกว๎างขนาดไมํน๎อยกวํา 4.3 นิ้ว  
สามารถปรับระดับการมองตัวเลขได๎ 2 ระดับ
เพื่อให๎มองเห็นตัวเลขได๎ชัดยิ่งข้ึน  

4. ความสามารถในการวดั 
4.1 ตัวเครื่องสามารถวัดคํา pHไดใ๎นชํวง 

ไมํน๎อยกวํา –2.000 ถึง 20.000 สามารถเลือกคํา
การอํานละเอียด ได๎ 0.001 pH,0.01 pH และ 0.1 
pH คําความถูกต๎องไมํเกิน + 0.002 

4.2 ตัวเครื่องสามารถวัดคํา mV ได๎ในชํวง 
ไมํน๎อยกวํา –2000.0 mV ถึง 2000.0 mV คําการ
อํานละเอียด  0.1 mVและ 1 mV คําความถูกต๎อง
ไมํเกิน + 0.2 

4.3 ตัวเครื่องสามารถวัดคําความเข๎มข๎น 
ของอิออนได๎ตามความต๎องการใช๎งาน ตั้งแตํ  

  0.000 … 100% 
  0.000 … 10,000 ppm 
  1.00 E-9 … 9.99 E+9 mg/L 
  1.00 E-9 … 9.99 E+9 mmol/L 
  1.00 E-9 … 9.99 E+9 mol/L 
  -2.000 ... 20.000 pX 

มีคําความถูกต๎อง ไมํเกิน+ 0.5% 
4.4 ตัวเครื่องสามารถวัดคํา อุณหภูมิในชํวง 

ไมํน๎อยกวํา-30 องศา C ถึง 130 องศา C (เมื่อ
เลือกใช๎หัววัดอุณหภูมิที่เหมาะสม) ละเอียด 0.1 
องศา C  ความถูกต๎อง ไมํเกิน+/- 0.1 
5. มีระบบชดเชย pH กรณีอุณหภูมเิปลี่ยนไป 
แบบ Manual  หรือ Automatic 
6. มีแขนจับยึด Electrode ที่สามารถเลื่อน 
ขึ้น–ลง ในแนวดิ่งและสามารถหมนุได๎รอบ 360 
องศาโดยตัวเครื่องและแขนจับยึด Electrode ท ามา
จากวัสดุโพลิเมอร์ แบบ ABS,PC enforcedหรือ
ดีกวํา 
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ราคาต่อ
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จ าเป็น 
7. มีโปรแกรมการปรับคํามาตรฐาน  
(Calibration) ไดไ๎มํน๎อยกวํา 5 จุด ส าหรบัคํา pH 
สามารถแสดงคํา slope และ คํา Zero point ได๎ 
8. มีระบบ calibration reminder พร๎อมม ี
ระบบ lock การวัดหากไมไํด๎ท าการ calibrate  
9. มีตารางคําของสารมาตรฐานมาใหไ๎มํน๎อยกวํา  
8 ชุด และผู๎ใช๎งานยังสามารถตั้งคาํสารมาตรฐาน 
buffer 1 ชุด 
10. มีระบบการอํานจุดยุติได๎ไมํน๎อยกวํา 3 แบบ  
ได๎แกํ ระบบ auto, ระบบ manual และระบบ ตั้ง
เวลาให๎หยดุเมื่อถึงระยะเวลาที่ตั้งไว๎ พร๎อม
สัญลักษณ์ตัวหนังสือแสดงสถานะที่ตั้งไว๎ท่ี
จอแสดงผล 
11. สามารถใสํชื่อผู๎ใช๎งาน และใสํ 

password  
ส าหรับล็อคเมนูการท างานของเครื่อง เพื่อปูองกัน
ไมํให๎ผู๎อื่นเปลี่ยนเมนูการท างานโดยพลการได ๎
12. มีหนํวยความจ าส าหรับเก็บข๎อมลู

ตัวอยําง 
แบบ GLP (Good Laboratory Practice)ไดไ๎มํน๎อย
กวํา 1000 ข๎อมูล 
13. สามารถตั้ง limit ของคําที่วัดจากตัวอยําง 
ได ๎
14. มีระบบการสํงเสียงเตือนเมื่อเกดิ 

error, end  
point, และ คําท่ีวัดเกิน limit ที่ตั้งไว ๎
15. ตัวเครื่องท าด๎วยวสัดุที่ทนตํอการกดั

กรํอน 
ของสารเคมี พร๎อมทั้งมีหน๎ากากปอูงกันการเปื้อน
ของสารเคม ี
16. มี อิเลคโตรดแบบ 3 in 1 ซึ่งสามารถ

วัดได๎ทั้ง 
ความเป็นกรด-ดําง, mv และอณุหภูมิ (ชนิด NTC 
30Ω) โดยด๎ามอิเลคโตรดท าจาก Poly ether ether 
ketone ( PEEK )  ซึ่งปูองกันการกัดกรํอนไดด๎ีและ
ระบบอิเล็คโตรไลท์เป็นแบบโพลิเมอร์มีระบบ 
Intelligent Sensor Management(ISM) ซึ่งเป็น
หนํวยความจ าประวัติการ Calibrate หัววัด  
จ านวน 1 หัว 
17. ตัวเครื่องสามารถตํอเข๎ากับ

เครื่องพิมพ์ผล,  
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จ าเป็น 
คอมพิวเตอร,์ และเครื่องกวนสารอัตโนมัตไิด๎
(อุปกรณ์ประกอบซื้อเพิ่มเติม) โดยเครื่องมี RS232 
Port และ USBPortเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน  
18. รับประกันคณุภาพ 1 ปี 
19. มีบริการหลังการขาย โดยบริษัทฯตัวแทน 
จ าหนํายโดยตรงซึ่งไดร๎ับมาตรฐาน ISO9001 
version 2000 ในสํวนฝุายบริการ เพื่อประโยชน์ใน
การบริการหลังการขายและการอธิบายการใช๎งาน
แกํผู๎ใช๎หรือมีหนังสือแตํงตั้งตัวแทนจ าหนํายโดยตรง
จากตัวแทนผูผ๎ลิต 
20 อุปกรณ์ประกอบ 
20.1  สารละลายบัฟเฟอร์ pH  4.01    
7.00  และ 9.21 ขวดละไมํน๎อยกวํา 250 มิลลลิิตร 
อยํางละ   1 ขวด 

6 เครื่องรีดแปูงพาย 1 เครื่อง 100,00
0 

100,000 คุณลักษณะ 
1. โครงสร๎างตัวเครื่องรีดแปูงพายแบบตั้ง 
2. สายพานผา๎ใบที่ใช๎ล าเรียงวัตถดุิบ 
3. สามารถปรับระยะการท างานของลูกกลิ้งใน 
การรีดได๎ 1 ม.ม.- 33 มม. 
4. ระบบการท างานของเครื่องใช๎ระบบไฟฟูา ม ี
สวิตซ์ควบคมุการปดิ/เปดิ 
5. มีคันโยกเปลี่ยนทิศทางการวิ่งของสายพาน 
ผ๎าใบ 
6. สามารถรีดแปูงพายได๎ 3-5 กิโลกรัม 
รายละเอียดทางเทคนคิ 
1. ใช๎รีดแปูงพาย ให๎มีขนาดความหนา/บางตาม
ความต๎องการได ๎
2. สามารถเปลีย่นทิศทางการวิ่งของสายพานผา๎ใบ
ได ๎

7 เครื่องช่ังดิจิตอล 
3 ต าแหนํง 
 

2 เครื่อง 45,000 90,000 คุณลักษณะ 
1. เป็นเครื่องช่ังไฟฟูาแบบช่ังจากด๎านบน ชนิด

อํานละเอียด (Analytical Balance) แสดงผล
เป็นตัวเลขไฟฟูา หน๎าจอแสดงผลเป็นแบบ 
Brilliant backlit display  โดยมรีะบบวัด
น้ าหนักแบบ Monoblock 

2. ช่ังน้ าหนักได๎สูงสดุ 220 กรัม (Weighing 
Capacity) โดยมีความละเอียดในการอํานไดไ๎มํ
น๎อยกวํา  0.001 กรัม (Readability) สามารถ
หักคําน้ าหนักภาชนะใหต๎ลอดชํวงการชั่ง 
(FullTaringRange) และสามารถเลือกปรับลด
ความละเอียดหลังจุดทศนิยมในการอํานคําเพื่อ



แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจําย(งบแผํนดิน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 | 117 
 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน/หน่วยนบั 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ 
ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/เหตุผลความ

จ าเป็น 
ความรวดเร็วในการอํานคํา 

3. มีคํา Linearity  ไมํน๎อยกวํา  0.002 กรัม, 
Repeatability (s)ไมํน๎อยกวํา 0.001 กรัม 

4. มีสัญลักษณ์แสดงสัดสํวนน้ าหนักเทียบกับพิกัด
สูงสุดของเครื่อง (SmartTrac) 

5. มีระบบการปรับน้ าหนักโดยใช๎ลูกตุ๎มน้ าหนัก
ภายในเครื่อง (Built-in Internal Adjustment 
Weight) และสามารถใช๎ตุ๎มน้ าหนกัมาตรฐาน
ภายนอกในการปรับน้ าหนักได๎ (External 
Weight)ด๎วย 

6. มีระบบปูองกันการช่ังน้ าหนักเกินภายในเครื่อง 
(Built in Overload Protection) และมี
สัญลักษณ์ แสดงกรณีช่ังน้ าหนักเกินพิกัดของ
เครื่องโดยอตัโนมตัิ ท าให๎เครื่องช่ังสามารถ
ทนทานและมีอายุการใช๎งานยาวนาน 

7. จานน้ าหนักท าด๎วยโลหะปลอดสนมิขนาดเส๎น
ผํานศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 90 มิลลิเมตร 

8. มีระบบปรับเครื่องให๎เหมาะสมกับระดับความ
สั่นสะเทือนของสถานท่ีวางเครื่อง (Vibration 
Adapter)  

9. สามารถเปลีย่นหนํวยการชั่งได๎ไมนํ๎อยกวํา 2 
ชุด โดยแตลํะชุดสามารถเลือกหนวํยน้ าหนัก
มาตรฐานได๎ ดังนี้ g, mg, oz, GN, ozt, dwt, 
ct, mom, tls, tlh, tlt 

10. มีโปรแกรมการใช๎งานเฉพาะด๎าน ได๎แกํ การนับ
ช้ิน (Piece Counting), การช่ังแบบเปอร์เซ็นต ์
(Percent Weighing), การช่ังแบบค านวณ
น้ าหนักรวม (Totaling), การชั่งแบบค านวณคํา
ทางสถิติ (Statistic Weighing), การช่ังแบบ
ตรวจสอบน้ าหนัก (Check Weighing) เป็นต๎น
โดยสามารถเลือกตั้งโปรแกรมดังกลําวไว๎ใช๎งาน
โดยการตั้ง Shortcut ส าหรบัการสั่งงานเฉพาะ
อยํางโดยการกดปุุมการใช๎งานเพียงครั้งเดียว
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช๎งานและลด
ขั้นตอนในการเข๎าโปรแกรม 

11. ตัวตู๎ชั่งประกอบด๎วยกระจกใสทั้งหมดไมํน๎อย
กวํา 5 ดา๎น โดยสามารถเลื่อนเปดิปิดได๎ 3 ด๎าน  

12. มีระบบ Self Diagnostics test ที่สามารถ
ตรวจสอบความแมํนย าของเครื่องช่ัง 
(Repeatability test), การดูการ Calibration 
ย๎อนหลังท่ีได๎ท าไป, การตรวจสอบตัวมอเตอร์
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ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน/หน่วยนบั 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ 
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จ าเป็น 
ของตุ๎มน้ าหนักที่ใช๎ท า Internal Calibration 
เป็นต๎น 

13. มีโปรแกรมการท า Routine test ให๎มาเป็น
โปรแกรมมาตรฐานโดยสามารถตัง้คําตุ๎ม
น้ าหนักมาตรฐานที่ใช๎ในการท า Routine test  
และยังสามารถตั้งคํา Warning limit และ 
Control limit เพื่อเป็นตัวช้ีวัดในการท า 
Routine test ได๎สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้นและ
สามารถสั่งพิมพ์ผลออกทางเครื่องพิมพ์ผลได ๎

14. มี Protective Cover ที่ทนตํอการกัดกรํอน
ของสารเคมี ครอบหน๎าจอเครื่องช่ัง 

15. มีระบบปูองกันความชื้นและฝุุนอยูใํนระดับ 
IP54 

16. ใช๎ไฟฟูา 230 โวลท์, 50-60 ไซเกลิ หรือ
สามารถเลือกใช๎กับ Batteryได ๎

17. มี Interface ชนิด  RS 232 C เป็นอุปกรณ์
มาตรฐาน ส าหรบัตํอกับคอมพิวเตอร์, 
เครื่องพิมพ์ผลได ๎

18. เป็นผลติภณัฑ์จากประเทศแถบยุโรป และไดร๎ับ
มาตรฐาน : ISO 9001, ISO 14001 และ CE 
Conformity 

19. รับประกันคณุภาพไมํน๎อยกวํา 1 ปี โดยมี
หลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหนํายจาก
บริษัทผู๎ผลิตโดยตรงเพื่อการบริการดูแลรักษา
เครื่องและการบริการในระยะยาว 

20. มีฝุายบริการทีไ่ด๎รบัมาตรฐาน ISO 9001:2000 
และมีห๎องปฎบิัติการสอบเทียบทีไ่ด๎รับการ
รับรอง ISO/IEC 17025 ส าหรับการสอบเทียบ
ทั้งภายใน และ ณ. สถานท่ีใช๎งาน
ห๎องปฏิบัติการ  

8 ชุดคิตส์อิเล็กทรอนิกส ์
 

10 ชุด 5,700 57,000 คุณลักษณะ 
เป็นชุดทดลองเพื่อศึกษาการตํอตวัต๎านทานแบบ
ตํางๆ  ท้ังอนุกรม ขนาน และแบบผสม กฎของ
โอห์มและการน าไปใช๎งานวงจรไฟฟูากระแสตรง
แบบอนุกรม ขนาน และแบบผสม คุณสมบัติของ 
ไดโอดเปลํงแสง, ตัวต๎านทานเปลีย่นแปลงตามแสง, 
วงจรขยายแบบคอมมอนเบส คอลเลกเตอร์ และ
อิมิตเตอร์ คุณลักษณะของไดโอดโมดุลสี่เหลี่ยม
ตํางๆ ท าด๎วยพลาสติกใส พิมพ์สญัลักษณ์ และคํา
อุปกรณ์มองเห็นได๎ชัดเจน ตัวโมดลุประกอบด๎วยตัว
ต๎านทาน 100 ,  200 ,  270 , 300 , 
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รายการ จ านวน/หน่วยนบั 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
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จ าเป็น 
470 , 500, 680, 1k, 3k, 10k, 
15k,  
22k, 50k, 100k, LDR ตัวเก็บประจุ 1F 
16V, 22F16V, ทรานซิสเตอร์ 2SC458, ไดโอด 
1N 4148, 1N 4002, ไดโอดเปลํงแสงสีแดง, สีเขียว, 
สีเหลือง และสวติซ์โมดุลทุกตัวมีขายึดกับแผง สแตน
เลสมีชํองส าหรับเสียบโมดุล ขนาดแผง 38x42.5 
ซม. บรรจุตัวโมดุลและแผงในกลํองไม ๎

9 ชุดการสั่นพ๎องของเสียง 
 

7 ชุด 13,200 92,400 คุณลักษณะ 
ศึกษาการสั่นพ๎องของเสียงในทํอปลายเปดิ 1 ข๎าง 
โดยใช๎น้ าในการปรับความยาวของทํอเมื่อท าการ
ทดลองให๎ความถี่เสียงจากซํอมเสยีงท่ีทราบคํา เรา
สามารถหาความยาวคลื่นได๎ทันที โดยการปรับระดับ
น้ า ประกอบด๎วยหลอดก าทอนท าด๎วย Acrylic ใส
เส๎นผาํนศูนย์กลาง 3.5 cm ยาว 100 cm กระป๋อง
พลาสติกส าหรับ 
ใสํน้ ามีที่จับยึดกบัเสาเหล็กปรับเลือ่นต าแหนํงขึ้นลง
ได๎ ส๎อมเสยีงพร๎อมที่เคาะ 1 ชุด โครงสร๎างทั้งหมด
ติดตั้งบนฐานท่ีแข็งแรง 

10 เครื่องเขยําแบบควบคมุ
อุณหภูม ิ
 

2 เครื่อง 480,00
0 

960,000 คุณลักษณะ 
1. เป็นเครื่องเขยําควบคุมอณุหภูมมิรีะบบการ

เขยําแบบวงกลมในแนวนอนควบคุมการท างาน
ด๎วย Microprocessor 

2. ขนาดเครื่องภายนอกไมเํกิน 56 x 76.2 x 61 
เซนติเมตร (กว๎าง x ลึก x สูง)โดยมีฝาเปดิ – 
ปิด แบบโปรํงใส สามารถมองเห็นตัวอยํางและ
การท างานภายในได ๎

3. มีแผงควบคุมการท างานของเครื่องแบบแผํนอยูํ
ทางด๎านหน๎าของเครื่องท าหน๎าที่ปรับตั้งคําและ
แสดงผล คําความเร็วรอบและเวลาด๎วยตัวเลข
ไฟฟูา (LED display)  

4. ระบบควบคมุการท างานสามารถชดเชยคําแบบ
อัตโนมัติในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงน้ าหนัก
ตัวอยํางที่วางบนเครื่องคํากระแสไฟฟูาและ
อุณหภูมเิพื่อให๎เครื่องสามารถท างานได๎ตามที่
ผู๎ใช๎งานก าหนด 

5. มีชํวงกว๎างของการเขยํา1.9 ซม.สามารถ
ก าหนดความเร็วของการเขยําไดต๎ัง้แตํ 50 ถึง 
400 รอบตํอนาที โดยมีการควบคมุความ
สม่ าเสมอของความเร็วรอบด๎วยระบบPI 
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รายการ จ านวน/หน่วยนบั 
ราคาต่อ
หน่วย 
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รวมเงิน 
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จ าเป็น 
microprocessor control มีคําความแนํนอน 
+ 2 รอบตํอนาที 

6. มีระบบควบคุมความเร็วเริ่มต๎นและสุดท๎ายของ
การเขยําปูองกันการกระชากตัวขณะเริ่มต๎น
และหยดุเขยําแบบกะทันหัน 

7. ระบบขับเคลื่อนการเขยําแบบใช๎ลกูเบี้ยว 
พร๎อมระบบถํวงน้ าหนัก (UniCentricTM 
heavy-duty Counterbalance drive) ใช๎
มอเตอร์ขับเคลื่อนชนิด D.C brushless 
motor โดยมี Permanently lubricated 
ball bearings 

8. สามารถตั้งเวลาการเขยาํไดต๎ั้งแตํ 0.1 ถึง 99.9 
ช่ัวโมง 

9. สามารถปรับอณุหภูมไิดต๎ั้งแตํ 15 องศา
เซลเซียสต่ ากวําอุณหภูมิห๎อง(ต่ าสดุ4 องศา
เซลเซียส) ถึง 60 องศาเซลเซียส มีคําความ
แมํนย า+0.1องศาเซลเซียส (ที่อุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซยีส) ควบคุมความสม่ าเสมอของ
อุณหภูมดิ๎วยระบบPImicroprocessor 
feedback control ด๎วยหัววัดอุณหภมูิแบบ 
Platinum RTD 

10. มีพัดลมกระจายอุณหภูมภิายในตู๎ ชํวยให๎
อุณหภูมิกลับเข๎าสูํคําที่ตั้งไว๎ได๎อยํางรวดเร็วหลัง
เปิดประต ู

11. อุปกรณ์ท าความร๎อนเป็นชนิด Low-watt 
density, Resistance heater 

12. ระบบท าความเย็นเป็นแบบ Hermetically-
sealed compressor ใช๎สารท าความเย็นชนิด 
CFC-Free 

13. มีสัญญาณเตือนในรูปแบบแสงในกรณีดังนี ้
13.1. คําความเร็วของการเขยําแตกตํางจากคํา

ที่ตั้งไว๎ มากกวํา 5 รอบตํอนาที 
13.2. อุณหภูมิแตกตํางจากคาํที่ตั้งไว๎มากกวํา 1 

องศาเซลเซยีส 
13.3. ครบก าหนดเวลาการท างานท่ีตั้งไว๎ 

14. มีระบบความปลอดภัยดังนี้ 
14.1. หยุดการเขยําเมื่อเปิดฝา 
14.2. ตัดการท างานของขดลวดความร๎อน เมื่อ

อุณหภูมสิูงเกินกวําที่ก าหนด 
15. มีฟังก์ช่ันก าหนดคําแก๎ของอุณหภมูิและ

ความเร็วรอบเพื่อให๎เครื่องท างานได๎อยําง
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ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน/หน่วยนบั 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 
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ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/เหตุผลความ

จ าเป็น 
ถูกต๎อง 

16. มีระบบหนํวยความจ าโดยเครื่องจะท าการเก็บ
คําตําง ๆ ท่ีตั้งไว๎เป็นครั้งสุดท๎าย และในกรณีที่
ระบบไฟฟูาขัดข๎อง จะมีระบบ automatic 
restart เครื่องจะท างานตามคําตําง ๆ ที่ตั้งไว๎ 
หลังจากระบบไฟฟูากลบัเข๎าสูภําวะปกติ โดย
จะมีการเตือนให๎ทราบด๎วย Flashing display 

17. สามารถรองรับถาดเขยําที่มีขนาดไมํน๎อยกวํา 
46 x 46 เซนตเิมตรและรองรับฟลาสก์ท่ีมี
ขนาดตั้งแตํ 10 ถึง 2,800 มิลลิลติร 

18. สามารถใช๎งานในสภาวะแวดล๎อมที่มีอุณหภมูิ
ตั้งแตํ 10 ถึง 35 องศาเซลเซียส ความชื้น
ในชํวง 20 ถึง 80% ที่ไมํมีการควบแนํน   

19. ใช๎ไฟฟูา 220 โวลท์ 50 เฮิทซ ์
20. เป็นผลติภณัฑ์ของยุโรปหรืออเมรกิา 
21. ผลิตภณัฑ์ได๎รับมาตรฐาน cETLus, UL, CSA 

และ CEStandards 
22. โรงงานผู๎ผลิตไดร๎ับมาตรฐาน 
ISO 9001:2008 
23. รับประกันคณุภาพไมํน๎อยกวํา  1 ปี โดยบริษัท

เป็นตัวแทนจ าหนํายทีไ่ดร๎ับมาตรฐาน ISO 
9001:2008 เพื่อประโยชน์ทางด๎านบริการหลัง
การขาย 

24. อุปกรณ์เพิ่มเติมมีดังนี ้
24.1. ถาดเขยําเอนกประสงค์ขนาด  
46x46 เซนติเมตร จ านวน 1 ชุด 
24.2. ตัวจับยึดฟลาส์กขนาด 125 มล.จ านวน 

 10 ชุด 
24.3. ตัวจับยึดฟลาส์กขนาด 250 มล.จ านวน 

 10 ชุด 
24.4. ตวัจับยึดฟลาส์กขนาด 500 มล.จ านวน 

 10 ชุด 
11 ชุดทดลองออปติคคอล

เบนซ ์
 

10 ชุด 9,000 90,000 คุณลักษณะ 
ชุดทดลอง ส าหรบัศึกษาเรื่องการเกิดภาพและการ
หาความยาวโฟกสัของเลนส์ ประกอบด๎วย ชุดราง
ติดสเกล ความยาว 1.5 ม. ที่ยึดวตัถุ 
และเลนส์ สามารถเลื่อนปรับระยะบนรางได๎ และ 
อุปกรณ์อื่นๆ ประกอบการทดลอง โครงสรา๎งท าด๎วย
โลหะอยํางด ี

12 เครื่องกลั่นน้ ามันหอม
ระเหยพร๎อมอุปกรณ ์

1 เครื่อง 60,000 60,000 คุณลักษณะ 
1. เป็นเตาหลุมให๎ความร๎อนส าหรับขวดก๎นกลม 
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ล าดับ
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รายการ จ านวน/หน่วยนบั 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
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ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/เหตุผลความ

จ าเป็น 
 2. สามารถใช๎งานได๎กับขวดก๎นกลม ขนาด

ปริมาตร 5 ลิตร 
3. ตัวเครื่องภายนอกผลติจากพลาสตกิเคลือบ

โลหะแข็งแรงทนทาน 
4. สํวนให๎ความร๎อนเป็นแบบ flexible glass 

yarn heating body ชํวยให๎แผํความร๎อนทั่วถึง 
5. สามารถใช๎งานท่ีอุณหภูมสิูงสุด 450 c0 
6. มีสํวนให๎ความร๎อนแยกเป็น 2 สํวน โดยมสีวิทซ์

ควบคมแยกกันดังนี ้
สํวนท่ีหนึ่ง  ให๎ความร๎อนแบบ 1/1 
สํวนท่ีสอง   ให๎ความร๎อนแบบ 1/1 และ 1/2 

7. ตัวเครื่องมีขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 360 มม.
และสูง 240 มม. 

8. ใช๎พลังงาน 1000 วัตต์ 
9. ตั้งเครื่องภายนอกมมีาตรฐานความปลอดภัย 

IP43 และสํวนให๎ความร๎อนมีมาตรฐานความ
ปลอดภัย IP 00 

10. ใช๎ไฟฟูา 230V., 50 Hz. 
11. มีระบบความปลอดภัยแบบ class 1 และ CE 
12. รับประกันคณุภาพ 1 ปี โดยบริษทัฯ เป็น

ตัวแทนจ าหนํายจากบริษัทผูผ๎ลติโดยตรง เพื่อไว๎
บริการดา๎นอะไหลํและดูแลรักษาเครื่อง 

13 เครื่องเพิ่มปรมิาณสาร
พันธุกรรม (PCR)  
 

1 เครื่อง 200,00
0 

200,000 คุณลักษณะ 
1. ตัวเครื่องมีหน๎าจอสีแบบสมผัสขนาดไมํน๎อยกวํา  

5.5 นิ้ว(VGA color touch screen) 
2. ด๎านหน๎าตัวเครื่องมีชํองเสียบ USB ส าหรับถําย

โอนข๎อมูล 
3. มีหนํวยความจ าภายในเครื่องท่ีสามารถเก็บ

โปรแกรมการท างานแบบทัวไปไดไ๎มํน๎อยกวํา 
500 โปรแกรม 

4. การควบคุมอณุหภมูิท าได๎ทัง_ แบบค านวณ และ 
ทีบล็อกปฏิกิริยา (block) 

5. สามารถแสดงโปรแกรมการท างานในรูปแบบ
กราฟ 

6. สามารถสังงานแบบ Instant incubation ได ๎
7. บล็อกสามารถบรรจุหลอดตัวอยํางได๎ไมํน๎อยกวํา 

96 หลอด 
8. สามารถเลือกปริมาตรของปฏิกิริยา (Reaction 

Volume)ได๎ 1 - 100 ไมโครลิตร 
9. มีระบบ Power Save Mode 
10. มีอัตราการท าอุณหภูมไิด๎สูงสุด 4 องศาเซลเซยีส
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ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน/หน่วยนบั 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ 
ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/เหตุผลความ

จ าเป็น 
ตํอวินาท ี

11. สามารถท าอุณหภูมิได๎ตั้งแตํ 4 - 100 องศา
เซลเซียส 

12. ความผิดพลาดของอุณหภูมิจากทีตั้ง ไว๎ 
(Temperature accuracy) เทํากับ   ±0.5 
องศาเซลเซยีส 

13.  สามารถท าให๎ในแตลํะหลุมมีความสม่ าเสมอของ
อุณหภูมิ (well-to-well Temperature 
Uniformity)ที   ±0.5 องศาเซลเซียส ได๎ภายใน 
30 วินาทีทีถึงอุณหภูมิทีตั้ง ไว ๎

14. สามารถท า Gradient ของอุณหภูมิได๎ในชํวง  
30 - 100 องศาเซลเซียส ซึง สามารถตั้ง ให๎มี
ความแตกตํางของอุณหภูมสิูงสุด และ ต าสุดได๎
ตั้งแตํ 1- 25 องศาเซลเซียส ท าใหผ๎ู๎ใช๎สามารถ
ทดสอบหาอุณหภูมิทเีหมาะสมของการท า
ปฏิกิริยา PCR ได๎พร๎อมกัน ถึง 8 อุณหภูมิที
แตกตํางกันในการท างาน 1 รอบ 

   14.1 การท า Gradient ของอุณหภมูิเป็น
เทคโนโลยีแบบ Dynamic ramping ซึงเป็นการ
ปรับ อัตราการท าอุณหภูมิของแตลํะแถวให๎
แตกตํางกัน เพื่อให๎เวลาทีท า ณ อณุหภมูินั้นๆ 
(incubation time) เทํากันท้ัง8 แถว 

15. มีลิขสิทธิ์ PCR (PCR license) 
16. มีคูํมือการใช๎งานและ รับประกันตวัเครื่องไมํน๎อย

กวํา  1 ปี 
17. เป็นผลติภณัฑ์ของ ประเทศแถบยโุรป 

14 เครื่องกลั่นระเหยสาร
แบบหมุน(rotary 
evaporator) 
 

1 ชุด 200,00
0 

200,000 คุณลักษณะ 
ประกอบด๎วยสํวนตํางๆ ดังนี้ 

1.  ส่วนที่ให้ความรอ้นและกลั่นแยกสาร 

1. เป็นเครื่องมือท่ีใช๎ในการระเหยสารตัวอยาํง โดย
กลั่นเพื่อแยกตัวท าละลายท่ีผสมอยูํเพื่อให๎สาร
ตัวอยํางเข๎มข๎นข้ึน ด๎วยการใหค๎วามร๎อนจากอําง
ควบคุมอุณหภูมิและระบบสญุญากาศเพื่อลดจดุ
เดือดของตัวท าละลายใหต๎่ าลง 
2. ตัวเครื่องประกอบด๎วยชุดเครื่องแก๎วส าหรับกลั่น
ระเหยแบบแกนตั้งตรง (Vertical) 
3. มอเตอร์ส าหรับหมุนชุดขวดแกว๎ใสํสารตัวอยําง
สามารถควบคุมความเร็วในการหมุนไดต๎ั้งแตํ 20 ถึง 
280 รอบตํอนาที 
4. มีอํางควบคุมอุณหภมูิที่สามารถตั้งคําไดต๎ั้งแตํ
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ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน/หน่วยนบั 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ 
ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/เหตุผลความ

จ าเป็น 
อุณหภูมหิ๎องถึง 180 ๐ ซและมหีน๎าจอแสดงคํา
อุณหภูม ิ
เป็นตัวเลข 
5. ชุดส าหรับยดึมอเตอร์สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได๎ และ
ในกรณีไฟฟูาดับสามารถเลื่อนขึ้นได๎อัตโนมตั ิ
6. ใช๎ไฟฟูา 220 โวลต์  
7. ชุดท าให๎สารละลายควบแนํน  จ านวน 1 ชุด 
8. ขวดรองรับสารตัวอยํางมีขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 
500 มิลลิลิตรอยํางน๎อย 3 ใบ ขนาดข๎อตํอสามารถ
ตํอได๎พอดีกับเครื่อง 
9. ชุดเครื่องแก๎วส าหรับตํอชุดควบแนํนกับขวดใสํ
สารตัวอยาํง 
10. ขวดใสํสารตัวอยาํงมีขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 
ลิตร อยํางน๎อย 3 ใบ ขนาดข๎อตํอสามารถตํอได๎พอดี
กับเครื่อง 
11. ขวดใสํสารตัวอยาํงมีขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 
500 มิลลิลิตร อยํางน๎อย 3 ใบ ขนาดข๎อตํอสามารถ
ตํอได๎พอด ี
12. ขวดใสํสารตัวอยาํงมีขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 
250 มิลลิลิตร อยํางน๎อย 3 ใบ ขนาดข๎อตํอสามารถ
ตํอได๎พอด ี
13. มีคูํมือการใช๎อยํางละเอียดทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
14. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไดร๎ับมาตรฐาน ISO 9001หรือ
เทียบเทํา 
15. มีบริการหลังการขาย โดยมีเอกสารยืนยันการ
ให๎บริการ 
16. รับประกันคณุภาพเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 1 ปี 
17. มีสาธติการใช๎เครื่องมืออยํางน๎อย 1 ครั้ง 

2. ส่วนท าสุญญากาศภายในระบบ 

1. เป็นสํวนท าสุญญากาศภายในระบบ 
2. ตัวอํางมีความจุไมํน๎อยกวํา 5 ลติร และท าด๎วย
วัสดุที่ทนทานตํอการกดักรํอนจากสารเคม ี
3. ใช๎ไฟฟูา 220 โวลต์  
4. มีคูํมือการใช๎อยํางละเอยีดทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
5. เป็นผลติภณัฑ์ที่ได๎รับมาตรฐาน ISO 9001หรือ
เทียบเทํา 
6. มีบริการหลังการขาย โดยมเีอกสารยืนยันการ
ให๎บริการ 
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ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน/หน่วยนบั 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ 
ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/เหตุผลความ

จ าเป็น 
7. รับประกันคณุภาพเป็นเวลาไมนํ๎อยกวํา 1 ปี 
8. มีสาธิตการใช๎เครื่องมืออยํางน๎อย 1 ครั้ง 

3. ส่วนควบคุมอุณหภมูิภายในระบบ 

1. มีอํางน้ าหมุนเวียนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได๎
ต่ ากวําอุณหภูมิห๎อง 
2. มีสวิทซ์เปิด-ปิดปั๊ม พร๎อมสัญญาณแสดงการ
ท างานของปั๊ม 
3. มีวาล์วส าหรับจํายน้ าออก และทํอน้ าเข๎า มีทํอน้ า
ทิ้งส าหรับตํอทํอออกภายนอกอําง 
4. ระบบปรับอณุหภมูิสามารถท าความเย็นได๎ตั้งแตํ 
5 ถึง 25 ๐ซ 
5. ใช๎ไฟฟูาชนิด 220 โวลต์  
6. มีคูํมือการใช๎อยํางละเอยีดทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
7. เป็นผลติภณัฑ์ที่ได๎รับมาตรฐาน ISO 9001 
8. มีบริการหลังการขาย โดยมเีอกสารยืนยันการ
ให๎บริการ 
9. รับประกันคณุภาพเป็นเวลาไมนํ๎อยกวํา 1 ปี 
10. มีสาธติการใช๎เครื่องมืออยํางน๎อย 1 ครั้ง 

4. อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 

1. มีสายยางส าหรับใช๎งานสญุญากาศ พร๎อมข๎อตํอ
ส าหรับชุดกลั่นระเหยสารกับชุดท าสุญญากาศ 

15 เครื่องปรับเทียบ
มาตรฐานเครื่องเก็บ
ตัวอยํางอากาศ 
Primary Flow 
Calibrator 
 

1 เครื่อง 86,000 86,000 คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นเครื่องปรับเทียบมาตรฐานชนิด Primary Gas 
Measurement  
- ควบคุมการท างานด๎วย Microprosessor 
 - ชํวงการปรับเทียบตั้งแตํ 20 cc/min-6 LPM และ
มีความแมํนย า 1% 
 - จอแสดงผลแบบ LCD ที่สามารถอํานคําได๎ทันที 
 - ใช๎ระบบ Infrared ในการตรวจสอบการเคลื่อนตัว
ของฟองสบูํ 
- ท างานด๎วยแบตเตอรี่ชนิดประจไุฟใหมํได๎นาน
ตํอเนื่อง 

16 เครื่องผสมสาร (vortex 
mixer) 
 

5 เครื่อง 9,000 45,000 คุณลักษณะ 
1. เป็นเครื่องเขยําผสมสารตัวอยํางในภาชนะชนิด

แบบตั้งโต๏ะ 
2. สามารถเลือกการท างานได๎ 2 Mode โดยท างาน

เมื่อมีภาชนะตัวอยํางมาสัมผสักับแทํนเขยําหรือ
แบบตํอเนื่องได ๎
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ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน/หน่วยนบั 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ 
ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/เหตุผลความ

จ าเป็น 
3. มีลักษณะทิศทางในการเขยําเป็นแบบ True 

Circular Orbit  
4. สามารถตั้งอัตราเร็วในการเขยําเครื่องตั้งแตํ 0 

ถึง 2,850 รอบตํอนาที และมีปุุมปรับความเร็ว
รอบ 

5. ตัวเครื่องสามารถเปลี่ยนแทํนให๎เหมาะสมกับ
ลักษณะของภาชนะท่ีบรรจตุัวอยํางได๎ถึง 7 แบบ 

6. ตัวเครื่องมีขนาด (กว๎างx ลึกx สูง) 14 x 16x 13 
เซนติเมตร หนัก 2.2 กิโลกรัม 

7. พร๎อมอุปกรณ์ประกอบดังนี้ 
7.1 แทํนเขยําส าหรับใช๎กับหลอดขนาด 50 

มิลลลิิตร ครั้งละ 6 หลอดจ านวน  1 อัน 
8. สามารถใช๎กับไฟฟูา 220 โวลต์ 50 ไซเคิล 
9. รับประกันคณุภาพไมํน๎อยกวํา 1  ปี 

17 เครื่องกรองอากาศให๎
ปราศจากเชื้อส าหรับ
งานพีซีอาร์ (PCR 
carbinet) 
 

1 เครื่อง   คุณลักษณะ 
1. เป็นตู๎ส าหรับเตรียมปฏิกริิยา PCR ท าจากโพลี

คาร์บอเนตและโพลีโพรพิลีน แบบตั้งโต๏ะ 
2. มีขนาดพื้นท่ีท างานภายในไมํน๎อยกวํา 

47x18x23 นิ้ว (กว๎างxสูงxลึก) 
3. มีขนาดภายนอกไมํน๎อยกวํา 48x32x24 นิ้ว 

(กว๎างxสูงxลึก) 
4. มีการควบคุม Microprocessor ด๎วย UVTect 
5. เป็นตู๎ที่ได๎มาตรฐาน Class 100 (ISO5)  
6. มีระบบกรองอากาศ HEPA  แบบขนาดรูพรุน 

0.003 ไมครอน 
7. มMีicroprocessorUVTect สามารถควบคุม

อัตราการไหลของลมได๎ตามความต๎องการการ
ใช๎งาน และมีระบบการเตือนเมื่ออัตราเร็วของ
ลมไมํได๎ตามทีต่ั้งไว ๎

8. มีระบบเตือนเมื่อ HEPA filter ใกล๎หมดอายุ
หรือเสื่อมประสิทธิภาพ 

9. HEPA filter เป็นชนิดแพ็ค สามารถเปลีย่นเมื่อ
หมดอายไุด๎งําย 

10. มีหลอดอลุตราไวโอเลต 1 หลอด ที่ให๎ความยาว
คลื่น 254 นาโนเมตร และหลอดฟลูออเรส
เซนต์ 1 หลอด 

11. มีชั้นส าหรับวาง pipettorholder ที่มากับตู๎
 จ านวน 1 ช้ัน 

12. ประตเูป็นแบบบานพับ สามารถควบคุมระบบ
การเปิด-ปิดไฟฟลูออเรสเซนต์และอุลตราไวโอ
เลต 



แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจําย(งบแผํนดิน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 | 127 
 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน/หน่วยนบั 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ 
ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/เหตุผลความ

จ าเป็น 
13. ใช๎ไฟฟูา 220 โวลท์ 50 เฮริ์ท 
14. รับประกันคณุภาพไมํน๎อยกวํา 1 ปี 

18 เครื่องช่ังใน
ห๎องปฏิบัติการ(ทศนิยม 
2 ต าแหนํง) 
 

1 เครื่อง 25,000 25,000 คุณลักษณะ 
1.  เป็นเครื่องช่ังไฟฟูา แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟูา 
(digital display) 
2.  สามารถช่ังน้ าหนักไดส๎ูงสดุไมนํ๎อยกวํา 1,500 
กรัม 
    - อํานคําไดล๎ะเอียด (Readability) 0.01 กรัม 
ตลอดชํวงการชั่ง 
3. สามารถหักน้ าหนักภาชนะ (Tarring range) ได๎
ตลอดการชั่งและมีปุมุ Tare ไมํนอ๎ยกวํา 1 ปุุม 
4. มีคูํมือการใช๎งานและรบัประกนัคุณภาพ 1 ปี 
5. เป็นผลติภณัฑ์จากยโุรปหรืออเมริกา โดยผลิตจาก
โรงงานท่ีได๎รบัการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO 9001 
6. มีสาธิตการใช๎เครื่องมืออยํางน๎อย 1 ครั้ง 

19 เครื่องวิเคราะห์เนื้อ
สัมผัสของอาหาร 
 

1 เครื่อง 875,00
0 

875,000 คุณลักษณะ 
1. เป็นเครื่องมือส าหรับวเิคราะห์เนื้อสัมผสัของ

สารประกอบด๎วยอุปกรณส์ าหรับวดั,โปรแกรม
ส าเรจ็รูปส าหรับควบคุมการท างานของเครื่อง
และประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร์
(Computer) 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ (Printer) 1 
เครื่องและหัววัดชนิดตํางๆ(Probe)ครบชุด 

2. สามารถวัดแรงได๎ตั้งแตํ 1 - 10,000 กรัม ซึ่งมี
ความถูกต๎องของแรงวัดได๎ถึง +0.5% ของแรง
สูงสุด 

3. มีความเร็วในการเคลื่อนที่ของหัววัดตั้งแตํ 0.01 
ถึง 10 มิลลิเมตรตํอวินาที 

4. สามารถก าหนดระยะหํางระหวาํงตัวอยํางและ
หัวทดสอบได๎ (PositionRange) ตั้งแตํ 0-100 
มิลลเิมตร ซึ่งสามารถตั้งคําในการวัดไดล๎ะเอยีด 
(Setting Resolution)0.1 มิลลเิมตร โดยมี
ความถูกต๎องของระยะทางที่วัดได ๎(Load 
Accuracy)0.1 มิลลิเมตร 

5. สามารถสรา๎งวิธีการทดสอบคณุสมบัติทางเนื้อ
สัมผสัได๎หลายวิธีเชํน  Backward or forward 
Extrusion Testing, Snap Testing, Bloom 
Gel Test และ Shear Blade เปน็ต๎น (ซึ่ง
ขึ้นอยูํกับชนิดของหัววัด) 

6. สามารถตั้งวิธีการท างานจากตัวเครื่องได๎แบบ 
Single, Hold, Cycle, Bloom, TPA, 



แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจําย(งบแผํนดิน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 | 128 
 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน/หน่วยนบั 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือขนาด/ 
ลักษณะของโครงสร้างและค าชี้แจง/เหตุผลความ

จ าเป็น 
Tension และ Static Load Test (โดยใช๎งาน
รํวมกับโปรแกรมส าเร็จรูป)  

7. มี Program Texture Loader มาพร๎อมกับ
ตัวเครื่องซึ่งพร๎อมโปรแกรมใช๎งาน 10 
Methods (โดยใช๎รํวมกับเครื่องคอมพิวเตอร์) 

8. สามารถควบคุมการท างานโดยตั้งคําท่ีตัวเครื่อง 
(Stand Alone) หรือควบคุมการท างานผําน
เครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อใช๎รํวมกับโปรแกรม
ส าเรจ็รูปซึ่งสามารถใช๎งานได๎งํายโดยผําน
โปรแกรม Microsoft Excel 

9. สามารถใช๎งานหัววัดชนิดตํางๆเพือ่ท าการ
ทดสอบตามมาตรฐานสากล เชํน มาตรฐาน 
AOAC เป็นต๎น 

10. อุณหภูมิการใช๎งาน0 องศาเซลเซียส ถึง 40 
องศาเซลเซยีส โดยใช๎ในห๎องปฏิบัติการทั่วไป 

11. มี OutputและUSBPortใช๎ส าหรบัตํอกับ
เครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ
ใช๎ได๎กับ Windows2000, XP หรอืโปรแกรม 
Vistaเป็นต๎น 

12. ใช๎กระแสไฟฟูา 220 โวลต์ 50 ไซเคิล 
13. เป็นผลติภณัฑ์จากยุโรปหรืออเมรกิา   โดยผลิต

จากโรงงานท่ีไดร๎ับการรับรองคณุภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001 

14. รับประกันคณุภาพ 1 ปี โดยบริษทัฯ เป็น
ตัวแทนจ าหนํายจากบริษัทผูผ๎ลติโดยตรง 
พร๎อมท้ังบริษัทได๎การรับรองมาตรฐาน ISO 
9001 : 2008 ทั้งระบบ  เพื่อให๎บริการด๎าน
อะไหลํและการดูแลรักษาเครื่อง 

15. มีสาธติการใช๎เครื่องมืออยํางน๎อย 1 ครั้ง 
20 แอร์แทรคพร๎อมปั๊ม

ลมและเครื่องจับเวลา 
 

2 เครื่อง 35,000 70,000 คุณลักษณะ 
1. ราง 
1.1 สํวนรองรับการเคลื่อนที่ของวัตถุมีลักษณะเป็น
สามเหลี่ยม สามารถปรับระดับได๎ 3 จุด 
1.2 ท าจากโลหะ ความยาวของราง 200 ซม. มี
สเกลบอกระยะ 0-200 ซม. ความละเอียด 0.1 ซม. 
1.3 ขนาดของรูอากาศ 0.6 หรือ 0.8 mm คําความ
ผิดพลาด< 0.10 mm ที่ชํวงความยาวรวม 
1.4 อุณหภูมิชํวงการท างานปกติ 0-40 องศา 
ความช้ืนสัมพัทธ<์ 85 % 
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2. เครื่องป๊ัมลม 
2.1 ใช๎กับไฟฟูา 220 โวลต์ 50 เฮริตซ ์
2.2 ใช๎ก าลังไฟฟูา 300 วัตต ์
2.3 ชํวงการยกตัวของรถทดลองกบัราง> 0.10 มม.
รถสามารถวิ่งได๎อยาํงราบเรียบ 
2.4 ให๎ความดันอากาศประมาณ 5.9 Kpa 
2.5 ทํอลมยาว 1.5 เมตร 
2.6 ขนาดประมาณ 200 x 290 mm 
3. เครื่องบันทึกเวลา 
3.1 หน๎าจอแสดงผลแบบ LED แสดงตัวเลขได๎ 4 
ตัวเลข 
3.2 ไฟ LED แสดงหนํวยของเวลาในการวัดอัตโนมตั ิ
3.3 ชํวงการจับเวลา 0 ~ 999.9 วินาที 
3.4 ตรวจจับสญัญาณการเคลื่อนที่โดย เซนเซอร์
แสง (Photoelectric Sensor) 2 ตัว 
3.5 ระบบปูองกันไฟลัดวงจรด๎วยฟิวส์ 1 A 
3.6 ใช๎กับไฟฟูา 220 โวลต์ 50 เฮริตซ ์
3.7 มีฟังก์ชันการท างาน 7 ฟังก์ชัน เพื่อวัดปริมาณ
ที่เกี่ยวกับความเร็ว ความเรํง การชนและเวลา 
3.8 สามารถอํานข๎อมูลย๎อนหลังได๎ 20 คํา 
4. อุปกรณ์ประกอบการทดลอง 
4.1 วัตถุทรงสามเหลี่ยม สามารถใช๎งานรํวมกับราง
ได๎ความยาว 12 ซม. 2 คัน และ 24 ซม. 2 คัน 
4.2 แทํงมวลส าหรับเพิม่น้ าหนักวัตถุ 
4.3 ที่จับเซนเซอร์แสง จ านวน 2 อัน 
4.4 Glider ส าหรับติดบนตัวรถ แบบ 1 แถบ 
จ านวน 1 อัน 
4.5 Glider ส าหรับติดบนตัวรถ แบบ 2 แถบ 
ระยะหํางมีคําตาํงๆ กัน 
4.6 หํวงสปริงสามารถยึดตดิกับปลายรางและที่ตัว
วัตถ ุ
4.7 ที่แขวนตุ๎มน้ าหนัง 
4.8 สปริง 
4.9 รอกส าหรับยดึติดกับปลายราง 
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4.10 อุปกรณส์ าหรบัทดลองเรื่องการชนทั้งแบบ
ยืดหยุํน และไมํยืดหยุํน จ านวน 1 ชุด 

21 เครื่องวัดแอลซีอาร์ 
 

3 เครื่อง 10,000 30,000 คุณลักษณะ 
ใช๎วัดความต๎านทานความจไุฟฟูาและความ
เหนี่ยวน าไฟฟูา มีชํวงการวัด ดังนี้ 
R = วัดความต๎านทานไฟฟูาระหวาํง 20.000ถึง 
200.0 M 
 C = วัดความจไุฟฟูาระหวําง 2000.0 pF ถึง 2.000 
mF  
L = วัดความเหนี่ยวน าไฟฟูาระหวาํง 200.00 H 
ถึง 2000.0 H  

22 เครื่องปั่น
เอนกประสงค์ 

 

1 เครื่อง 15,000 15,000 คุณลักษณะ 
1. เป็นเครื่องปั่นระบบมอเตอร์ ขนาดไมตํ่ ากวํา 

550 W. 
2. สามารถแยกประเภทของการปั่นที่ชัดเจน 6 

ประเภท ได๎แกํ บดน้ าแข็ง คนให๎เข๎ากัน หั่น
หรือสับ ตีให๎ฟู ปั่นเหลวและ Shake 

3. ความจุไมํน๎อยกวํา 48 ออนซ์ หรือ     6 ถ๎วย
ตวง หรือ 1500 ml. หรือ 1.5 ลิตร 

4. ตัวฐานท าจากโลหะอยํางดี มีความแข็งแรง 
ทนทาน เพื่อให๎ฐานมั่นคงเวลาป่ัน 

5. หมุนหรือป่ันโดยใช๎แกนหมุนที่แข็งแรง ทานทาน 
ใบมีด Stainless ที่มีความคมพเิศษ 

6. โถแก๎วท าจากแก๎วเนื้อหนาพิเศษ ทนทานตํอแรง
กระแทก และสามารถใช๎กับเครื่องล๎างจ๎านได ๎

7. มีระบบเซ็นเซอร์ (Electronic sensor) ซึ่งเพ่ิม
ก าลังโดยอตัโนมตัิ เพื่อท่ีจะท าใหก๎ารปั่นคงที่
ตลอดระยะเวลาที่ปั่น แม๎วาํสํวนผสมจะมีขนาด
เล็กลงก็ตาม 

8. สามารถใช๎ความเร็วในควบกันได๎ 2 ระดับ สลับ
ไปมา 

9. ใช๎ไฟฟูา 220 V. โดยไมํต๎องใช๎หมอ๎แปลง 
10. รับประกันคณุภาพไมํน๎อยกวํา 1 ปี 

23 เครื่องวัดระดับเสียง 
 

3 เครื่อง 13,100 39,300 คุณลักษณะ 
1.วัดระดับความเข๎มเสยีงได๎อยํางน๎อยในชํวง 35-
130 เดซิเบล  
2. มีสวิทซ์ปิด-เปิด  
3. ใช๎แบตเตอรี่ 9 V  
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4. มีคูํมือการใช๎งานภาษาไทย 
24 เครื่องมัลติมิเตอร์

แบบตัวเลข 
 

3 เครื่อง 9,500 28,500 คุณลักษณะ 
3-3/4 Digital LCD with bar-graph 
Water-Proof ABS housing 
Auto-power off 
Ohms, Diode Audible continuity, 
Capacitance input Overload protection to 
600 Vrms. 

25 เครื่องวัดไขมันใต๎
ผิวหนัง (Skinfold 
Caliper) 

 

2 เครื่อง 46,000 92,000 คุณลักษณะ 
- ใช๎วัดไขมันท่ีอยูํใต๎ผิวหนังโดยวิธกีารหนีบ 
- ตัวเครื่องผลติจากเหล็กเคลือบดว๎ยสารสังเคราะห์ 
- มีชํวงการวัด 0 - 60 มิลลิเมตร 
- มีความแมํนย าในการวดั 1 มิลลิเมตร 
- น้ าหนักเครื่องโดยประมาณ 180 กรัม 
- หน๎าปัดมีสเกลทุกระยะ 1 มิลลิเมตร  แสดงสเกล
ได๎ถึง 67 มิลลิเมตร 
- มีตัวเลขแสดงสเกลทุก 10 มิลลเิมตร 
- มีเข็มบอกคําท่ีวัดได๎อยํางชัดเจน 

รวม 3,786,200  
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2.  งานสนับสนนุการจัดการศึกษา 
1010100  ส านักงานอธิการบดี(กองกลาง) 
141433101500  งานสนับสนนุการจัดการศึกษา(ด้านวิทย์) 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกนัในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติก าลังคนดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง

ตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ
3. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ํ
4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ร๎อยละผูส๎ าเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ร๎อยละผูส๎ าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร ,งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:  26,995,700 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : กองกลาง                                             ผู๎รับผิดชอบ : นางสุนทรี  โพธิกุล 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท๎องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให๎การศึกษา สํงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให๎บริการวิชาการแกํสังคม 
เพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกลําว กองกลางมีหน๎าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยคือ 

 1.  สนับสนุนการให๎การศึกษาและผลิตบัณฑติ 
 2.  สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสูคํวามเป็นเลิศทางวชิาการ 
 3.  สนับสนุน รํวมมือและให๎บริการทางวิชาการ 
 4.  สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 5.  สนับสนุนการเสรมิสร๎างความเข๎มแข็งของผู๎น าชุมชน 
 6.  สนับสนุนการผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.  สนับสนุนการประสานความรํวมมือเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น 
 8.  สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถํายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 9.  สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

 
2. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2.  เพื่อสํงเสรมิกระบวนการปฏิบตัิงานให๎สอดคล๎องกับกฎ ระเบยีบ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัตริาชการ 
3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการก าหนดต าแหนงํให๎มีศักยภาพสูงสุด 



แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจําย(งบแผํนดิน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 | 133 
 

 

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนข๎าราชการพลเรือน 40 อัตรา 
1.2 จ านวนผู๎ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 22 อัตรา 
1.3 จ านวนผู๎ด ารงต าแหนํงบริหารมีวาระ 42 อัตรา 

2.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรและผู๎รับบริการมีความพงึพอใจตํอการให๎บริการเพิม่ขึ้น คิดเป็นร๎อยละ 85 

3.  เปูาหมายเชิงเวลา 
ร๎อยละการเบิกจาํยงบประมาณทันตามเปูาหมายที่ก าหนด 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา.....12......เดือน วันท่ี...1.....เดือน..ตุลาคม....ปี.2556ถึง วันท่ี..30..เดือน..กนัยายน..ปี..2557. 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งานสนับสนนุการจัดการศึกษา(ด้านวิทย์)             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 งานสนับสนนุการจัดการศึกษา           
 งบบุคลากร           
    - เงินเดือนและคําจ๎างประจ า  17,869,700.-  4,467,425.-  4,467,425.-  4,467,425.-  4,467,425.- 
 งบด าเนินงาน           

    - คําตอบแทน  7,167,600.-  1,791,900.-  1,791,900.-  1,791,900.-  1,791,900.- 
   - คําใช๎สอยและวสัด ุ  1,958,400.-  489,600.-  489,600.-  489,600.-  489,600.- 

รวมท้ังสิ้น  26,995,700.-  6,748,925.  6,748,925.  6,748,925.-  6,748,925. 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 งานสนับสนนุการจัดการศึกษา   
1 งบบุคลากร 17,869,700.-  

 
1.1 เงินเดือนและคําจ๎าง
ประจ า 

      
  

  (1) เงินเดือน 40 อัตรา 40 อัตรา 12 เดือน  บาท 14,396,900.-  

 
 (2) เงินประจ าต าแหนงํ 
(ต าแหนํงทางวิชาการ 1 
เทํา) 22 ต าแหนํง 

      1,736,400.- 
 

      -  รองศาสตราจารย ์ 5 อัตรา 12 เดือน 9,900 บาท 594,000.-  
      - ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ 17 อัตรา 12 เดือน 5,600 บาท 1,142,400.-  

 

 (3) เงินคําตอบแทนราย
เดือนส าหรับข๎าราชการ 
(ต าแหนํงทางวิชาการ 1 
เทํา) จ านวน 22 ต าแหนํง 

       

 

      - รองศาสตราจารย ์ 5 อัตรา 12 เดือน 9,900 บาท 594,000.-  
      - ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ 17 อัตรา 12 เดือน 5,600 บาท 1,142,400.-  
          
2 งบด าเนินงาน 9,126,000.-  
 2.1 คําตอบแทน         

 
คําตอบแทนผู๎บรหิาร (42 
ต าแหนํง) 

      7,167,600.- 
 

   - นายกสภามหาวิทยาลัย 1 อัตรา 12 เดือน 12,500 บาท 150,000.-  
  - อธิการบด ี 1 อัตรา 12 เดือน 31,200 บาท 374,400.-  

 
 - รองอธิการบดี,คณะบดี
,ผู๎อ านวยการ 

12 อัตรา 12 เดือน 20,000 บาท 2,880,000.- 
 

 
- ผู๎ชํวยอธิการบดี,รอง
คณบดี,รองผู๎อ านวยการ 

24 อัตรา 12 เดือน 11,200 บาท 3,225,600.- 
 

 -หัวหน๎าภาควิชา 4 อัตรา 12 เดือน 11,200 บาท 537,600.-  
 2.2 คําใช๎สอยและวัสด ุ   12 เดือน   1,958,400.-  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 26,995,700.-  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

สนับสนุนการจัดการศึกษา 17,869,700   7,167,600 1,958,400      26,995,700 
รวม 17,869,700   7,167,600 1,958,400      26,995,700 

 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศนูย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141433101501 สนับสนุนการจัดการศึกษา 1010100 1201 5701010100 เงินเดือนและคําจ๎าง 4,467,425 4,467,425 4,467,425 4,467,425  17,869,700 
  1010100 1202 5702010100 คําตอบแทน 1,791,900 1,791,900 1,791,900 1,791,900 7,167,600 
  1010100 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 489,600 489,600 489,600 489,600 1,958,400 

รวมท้ังสิ้น 6,748,925 6,748,925 6,748,925 6,748,925 26,995,700 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ 
2. กระบวนการปฏิบัติงานสอดคล๎องกับกฎ ระเบยีบ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัตริาชการ. 
3. บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานก าหนดต าแหํงท่ีสูงสุด 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร๎อยละ 90 
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร๎อยละ 90 
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร๎อยละ 90 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 แบบประเมินผูเ๎ข๎ารับการอบรม 
11.2.2 คูํมือการสร๎างแนวปฏิบตัิที่ดีด๎านการประกันคณุภาพการศึกษาตามเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
11.2.3 การบันทึกข๎อมูล โดยการใช๎แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายที่ 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายยํอยท่ี 4.1 : การศึกษา 

 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
นโยบายที่ 1 :  สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับความ

เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร๎างศักยภาพทางการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 :  เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความ

เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

12.3.1   องค์ประกอบท่ี 1ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบํงช้ี 1.1กระบวนการพัฒนาแผน 
12.3.2 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ. 
ตัวบํงช้ี 7.1 ภาวะผู๎น าสภาสถาบันและผูบ๎ริหารทุกระดับของสถาบัน 
ตัวบํงช้ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู ๎
ตัวบํงช้ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ตัวบํงช้ี 7.4 ระบบบริหารความเสีย่ง 
  12.3.3 องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบํงช้ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  12.3.4 องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
ตัวบํงช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

12.4  ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 
 12.4.1 มิติที ่3  :  มิติด๎านประสิทธิภาพการปฏบิัตริาชการ 
  ตัวช้ีวัดที ่6:  ร๎อยละของการเบิกจาํยงบประมาณตามแผน 

  ตัวช้ีวัดที ่7:  ร๎อยละของการเบิกจาํยงบประมาณรายจํายลงทุน 
12.5  ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 12.5.1 มาตรฐานที่ 5:  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบํงช้ีที่ 12:  การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าท่ีของสภาสถาบัน 
  ตัวบํงช้ีที่ 13:  การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าท่ีสถาบัน 
  ตัวบํงช้ีที่ 14:  การพัฒนาคณาจารย ์
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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ผลผลิตท่ี 4 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
1. งานจัดการศึกษา 
1020000  คณะครุศาสตร์ 
141434101600  งานพฒันาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
งบแผํนดิน 
  งบบ.กศ. 
  งบ กศ. บป. 
  งบบัณฑิตศึกษา 
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมาอาจเป็นโครงการที่ไมํ
สามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จไดใ๎นปีเดียว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 836,360 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์ : คณบดีคณะครุศาสตร์ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว15ปี (พ.ศ. 2551-2565) พบวํายุคปัจจุบันมีความต๎องการคุณลักษณะของบัณฑิตที่เดํนชัดและ
สูงกวําในอดีตสมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคตจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงท าให๎บัณฑิตรุํนใหมํ
จ าเป็นต๎องพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากลซึ่งความสามารถในการคิดจะเป็นหัวใจส าคัญส าหรับบัณฑิตยุคใหมํเชํนการคิดเชิง
เหตุผลการคิดวิจารณญาณเป็นต๎นนอกจากนี้ยังจ าเป็นต๎องมีทักษะหลายด๎านเพื่อการด ารงชีวิตส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได๎
ก าหนดให๎บัณฑิตยุคใหมํต๎องมีคุณลักษณะของบัณฑิตยุคใหมํคือ ต๎องเป็นผู๎มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษา และสามารถ
เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข๎อง ความสามารถในการประยุกต์ความรู๎ให๎เหมาะสมกับบริบททางสังคมมีทักษะการด ารงชีวิตและประกอบ
อาชีพ (Life & career skills) มีทักษะการเรียนรู๎นวัตกรรมใหมํ (Learning and innovative skills) มีทักษะในการสืบหาข๎อมูลการ
สื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีและการเรียนรู๎ผํานสื่อตํางๆ (information, communication, media, and technology skills)รวมทั้ง 
เป็นผู๎ทีม่ีจริยธรรมและคํานิยมที่ดีงามอยูํในพื้นฐานของจิตใจเชํนการมีจิตอาสาการมีวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบตํอสังคมยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนน๎อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นต๎นดังนั้น 

เพื่อให๎เป็นไปตามนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว15ปี (พ.ศ. 2551-2565) ข๎างต๎น คณะครุศาสตร์จึงได๎จัดท า
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อให๎บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มีพร๎อมในการปฏิบัติงานและมีขีดความสามารถเทียบเทําในระดับ
สากลสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิตในสาขาอาชีพตํางๆ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร๎างประสบการณ์ทางด๎านวิชาการและวิชาชีพแกํนักศกึษา 
2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต 
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3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปรมิาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาด๎านปฐมวัย 110 คน 
1.2 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนา “สูํอาชีพการเปน็เจ๎าหน๎าที่

และผูต๎ัดสินกีฬาฟุตซอล” 
50 คน 

1.3 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเข๎ารํวมกิจกรรม “English in Daily Life 
for AEC 2015” 

75 คน 

1.4 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนา “การพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์
ด๎วยคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์” 

40 คน 

1.5 นักศึกษาสาขาวิชาคณติศาสตรเ์ขา๎รํวมกิจกรรมคณิตศาสตร์พัฒนา 40 คน 
1.6 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษาศึกษาดูงานด๎านผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 100 คน 
1.7 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนา “เตรียมพร๎อมสูํการสอน

วิชาสังคมศึกษาบูรณาการเนื้อหาให๎สอดคล๎องกับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน” 
100 คน 

1.8 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยเข๎ารํวมกิจกรรม “เสริมสร๎างแรงจูงใจในการ
เรียนวรรณคดีกับการแสดงโขนชุดรามเกียรติ์” 

38 คน 

1.9 นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม “คํายความเปน็ครู” 40 คน 
1.10 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัยเข๎ารํวมกิจกรรม  

“การจัดท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ด๎วยระบบคอมพิวเตอร์” 
37 คน 

1.11 เสรมิสร๎างบุคลิกภาพนักศึกษา คณุธรรมจรยิธรรม “สร๎างคํายเสริมจิตส านึก
วิชาชีพครู” 

360 คน 

1.12 อบรมผู๎ก ากับลูกเสอืส ารอง ขั้นความรูเ๎บื้องตน๎ 130 คน 
1.13 จ านวนนักศึกษาท่ีรับการคดักรองสารเสพตดิ 200 คน 
1.14 จ านวนนักเรียนโรงเรยีนเครือขํายที่ได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ 30 คน 
1.15 จ านวนนักศึกษาอนุลักษณส์ิ่งแวดล๎อม 30 คน 
1.16 จ านวนนักศึกษาไดร๎ับการพัฒนาคณุลักษณะความเป็นผู๎น า 300 คน 
1.17 สนับสนุนการพัฒนาด๎านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา 2 ครั้ง 
1.18 มีการจัดแสดงนิทรรศการทางการศึกษา 10/1 สาขาวิชา/ครั้ง 
1.19 มีวัสดุพัฒนานักศึกษา 20 รายการ 
1.20 ปรับปรุงซํอมแซมอุปกรณ ์ 5 รายการ 

2. เปูาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1 นักศึกษาคณาจารย์และเจ๎าหน๎าท่ีมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่เข๎ารํวมในระดับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
2.1 นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  
2.2 นักศึกษามีความพึงพอใจไมํนอ๎ยกวําร๎อยละ85  
2.3 นักศึกษามีความสามารถนาความรู๎ไปใช๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล๎วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 
 
 
 
 
 
 



แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจําย(งบแผํนดิน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 | 140 
 

 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1.1 ศึกษาดูงานโรงเรียนนวัตกรรม             
1.2 แลกเปลีย่นเรยีนรู๎ทางการศึกษาปฐมวัย             

2 สูํอาชีพการเป็นเจา๎หน๎าท่ีและผูต๎ัดสินกีฬาฟุตซอล             
3 English in Daily Life for AEC 2015             
4 การสร๎างสื่อวิทยาศาสตรด์๎วยคอมพิวเตอร์ส าหรับ

นักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
            

5 คํายคณติศาสตร์อาสาพัฒนา             
6 ศึกษาดูงานด๎านผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ์             
7 เตรียมพร๎อมสูํการสอนวิชาสังคมศกึษาบูรณาการ

เนื้อหาให๎สอดคล๎องกับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
            

8 เสริมสร๎างแรงจูงใจในการเรียนวรรณคดีกับการแสดงโขน
ชุดรามเกียรติ์ 

            

9 คํายความเป็นคร ู             
10 การจัดท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

ด๎วยระบบคอมพิวเตอร ์
            

11 เสรมิสร๎างบุคลิกภาพนักศึกษา คณุธรรมจรยิธรรม 
“สร๎างคํายเสรมิจิตส านึกวิชาชีพครู” 

            

12 อบรมผู๎ก ากับลูกเสอืส ารอง ขั้นความรูเ๎บื้องตน๎             
13 คณะสีขาว             
14 พี่ชํวยน๎อง             
15 อนุลักษณ์สิ่งแวดล๎อม             
16 พัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู๎น า             
17 สนับสนุนการพัฒนาด๎านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา             
18 แสดงนิทรรศการทางการศึกษา             
19 จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา             
20 ปรับปรุงซํอมแซมอุปกรณ ์             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย           
1.1 ศึกษาดูงานโรงเรียนนวัตกรรม 1 ครั้ง 10,900   1 ครั้ง 10,900     
1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางการศึกษาปฐมวัย 1 ครั้ง 14,970   1 ครั้ง 14,970     
2 สูํอาชีพการเป็นเจ๎าหน๎าท่ีและผู๎ตัดสินกีฬาฟุตซอล 1 ครั้ง 16,880     1 ครั้ง 16,880   
3 English in Daily Life for AEC 2015 1 ครั้ง 6,300   1 ครั้ง 6,300     
4 การสร๎างสื่อวิทยาศาสตร์ด๎วยคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาครู

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
1 ครั้ง 17,720   1 ครั้ง 17,720     

5 คํายคณิตศาสตร์อาสาพัฒนา 1 ครั้ง 23,350     1 ครั้ง 23,350   
6 ศึกษาดูงานด๎านผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ครั้ง 26,120   1 ครั้ง 26,120     
7 เตรียมพร๎อมสํูการสอนวิชาสังคมศึกษาบูรณาการเน้ือหาให๎

สอดคล๎องกับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
1 ครั้ง 36,120   1 ครั้ง 36,120     

8 เสริมสร๎างแรงจูงใจในการเรียนวรรณคดีกับการแสดงโขนชุด
รามเกียรติ์ 

1 ครั้ง 7,140 1 ครั้ง 7,140       

9 คํายความเป็นครู 1 ครั้ง 6,970   1 ครั้ง 6,970     
10 อบรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ด๎วย

ระบบคอมพิวเตอร์ 
1 ครั้ง 3,110   1 ครั้ง 3,110     

11 เสริมสร๎างบุคลิกภาพนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม “สร๎างคําย
เสริมจิตส านึกวิชาชีพครู” 

3 รุํน 86,400     3 รุํน 86,400   

12 อบรมผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู๎เบื้องต๎น 1 รุํน 91,000 1 รุํน 91,000       
13 คณะสีขาว 4 ครั้ง 50,000 1 ครั้ง 12,500 1 ครั้ง 12,500 1 ครั้ง 12,500 1 ครั้ง 12,500 
14 พี่ชํวยน๎อง 3 ร.ร. 20,000   3 ร.ร. 20,000     
15 อนุลักษณ์สิ่งแวดล๎อม 1 ครั้ง 15,000     1 ครั้ง 15,000   
16 พัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู๎น า 1 ครั้ง 30,000     1 ครั้ง 30,000   
17 สนับสนุนการพัฒนาด๎านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา 3 ครั้ง 30,000 1 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 10,000   
18 แสดงนิทรรศการทางการศึกษา 1 ครั้ง 200,000    1 ครั้ง 200,000      
19 จัดซ้ือวัสดุพัฒนานักศึกษา 20 รายการ 144,380 5 รายการ 30,000 5 รายการ 30,000 5 รายการ 30,000 5 รายการ 54,380 

รวมทั้งสิ้น  836,360  150,640  394,710  224,130  66,880 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนวํยนบั เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย 
      25,870  

 1.1 ศึกษาดูงานโรงเรียนนวตักรรม       10,900  
 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -คําบ ารุงรถยนต ์   2 ครั้งๆละ 1,500 บาท 3,000  
 -คําเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆละ 2 ครั้งๆละ 240 บาท 2,400  
 -คําทางดํวน       500  
 -น้ ามัน       5,000  
 1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางการ

ศึกษาปฐมวัย 
      14,970  

 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -คําบ ารุงรถยนต ์   1 ครั้งๆละ 1,500 บาท 1,500  
 -คําเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 240 บาท 1,200  
 -คําทางดํวน       500  
 -วัสดุน้ ามัน       7,000  
 -วัสดุการศึกษา       4,770  
2 สูํอาชีพการเป็นเจา๎หน๎าท่ีและผู๎

ตัดสินกีฬาฟตุซอล 
      16,880  

 คําตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ชม.ๆละ 600  14,400  
 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -คําถํายเอกสาร       2,480  
3 English in Daily Life for AEC 

2015 
      6,300  

 คําตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 -คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 4 ชม.ๆละ 100 บาท 800  
 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -จ๎างท าเอกสาร       1,000  
 -วัสดุการศึกษา /คําถํายเอกสาร       900  
4 การสร๎างสื่อวิทยาศาสตรด์๎วย

คอมพิวเตอรส์ าหรับนักศึกษาครู
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

      17,720  

 คําตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 24 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  
 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -วัสดุการศึกษา /คําถํายเอกสาร       3,320  
5 คํายคณติศาสตร์อาสาพัฒนา       23,350  
 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -คําเชํารถ       15,000  
 -วัสดุการศึกษา /คําถํายเอกสาร 

 
      8,350  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
6 ศึกษาดูงานด๎านผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ์       26,120  
 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -คําเหมารถ 1 คันๆละ 3 วันๆละ 8,000 บาท 24,000  
 -คําที่พัก 1 ห๎องๆละ 2 คืนๆละ 800 บาท 1,600  
 -คําของที่ระลึก   1 ช้ินๆละ 520 บาท 520  
7 เตรียมพร๎อมสูํการสอนวิชาสังคม

ศึกษาบูรณาการเนื้อหาให๎สอดคล๎อง
กับการเข๎าสูปํระชาคมอาเซียน 

      36,120  

 คําตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  
 -คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 400 บาท 9,600  
 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -อาหารวํางและเครื่องดื่ม  100 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 10,000  
 คําวสัด ุ   1 ครั้งๆละ 2,120 บาท 2,120  
8 เสรมิสร๎างแรงจูงใจในการเรยีน

วรรณคดีกับการแสดงโขนชุด
รามเกียรติ ์

      7,140  

 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -น้ ามัน       3,380  
 -ถํายเอกสาร       3,760  
9 คํายความเป็นคร ู       6,970  
 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -อาหารวํางและเครื่องดื่ม 83 คนๆละ 4 มื้อๆละ 20 บาท 6,640  
 -วัสดุการศึกษา/คําถํายเอกสาร   825 แผํนๆละ .40 บาท 330  
10 อบรมการจดัท าแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบคุคล (IEP) ด๎วย
ระบบคอมพิวเตอร ์

      3,110  

 คําตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 500 บาท 3,000  
 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -คําถํายเอกสาร   275 แผํนๆละ .40 บาท 110  

11 เสรมิสร๎างบุคลิกภาพนักศึกษา 
คุณธรรมจริยธรรม “สรา๎งคําย
เสรมิจิตส านึกวิชาชีพครู” 

      86,400  

 คําตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 36 ช.ม.ๆละ 600 บาท 43,200  
 -คําตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 36 ช.ม.ๆละ 300 บาท 32,400  
 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -วัสดุการศึกษา/คําถํายเอกสาร       10,800  
12 อบรมผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง  

ขั้นความรู๎เบื้องต๎น 
      91,000  

 คําตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 40 ช.ม.ๆละ 500 บาท 80,000  
 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 -น้ ามัน       11,000  

13 คณะสีขาว       50,000  
 คําตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 12 ช.ม.ๆละ 600 บาท 14,400  
 -คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 400 บาท 4,800  
 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -ซื้อวัสดุส าหรับตรวจสารเสพตดิ/

คําถํายเอกสาร 
      30,800  

14 พี่ชํวยน๎อง       20,000  
 คําตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 24 ช่ัวโมงๆละ 400 บาท 19,200  
 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -คําถํายเอกสาร   2,000 แผํนๆละ .40 บาท 800  

15 อนุลักษณ์สิ่งแวดล๎อม       15,000  
 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -วัสดุเกษตร/วัสดุงานบ๎านงานครัว/

น้ ามัน 
      15,000  

16 พัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู๎น า       30,000  
 คําตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 21,600  
 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -วัสดุการศึกษา/ถํายเอกสาร/วัสดุ

น้ ามัน 
      8,400  

17 สนับสนุนการพัฒนาด๎านวิชาการ
และวิชาชีพของนักศึกษา 

      30,000  

 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -คําใช๎จํายเดินทางไปราชการ เชํน  

คําเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 
คําลงทะเบียน ฯลฯ 

      30,000  

18 จัดแสดงนิทรรศการทางการศึกษา       200,000  
 คําตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร   60 ช.ม.ๆละ 600 บาท 36,000  
 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -วัสดุการศึกษา/วสัดุประชาสมัพันธ/์

คําถํายเอกสาร 
      151,500  

 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 500 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 12,500  
19 จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา       144,380  
 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -วัสดุการศึกษา       144,380  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 836,360  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่า 
จ้าง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า 
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวชิา
การศึกษาปฐมวัย 

    25,870      25,870 

2.สูํอาชีพการเป็นเจ๎าหน๎าท่ีและผูต๎ัดสิน
กีฬาฟุตซอล 

   14,400 2,480      16,880 

3.English in Daily Life for AEC 2015    4,400 1,900      6,300 
4.การสรา๎งสื่อวิทยาศาสตรด์๎วย
คอมพิวเตอรส์ าหรับนักศึกษาครสูาขาวิชา
วิทยาศาสตร ์

   14400 3,320      17,720 

5.คํายคณติศาสตร์อาสาพัฒนา     23,350      23,350 
6.ศึกษาดูงานด๎านผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์     26,120      26,120 
7.เตรียมพร๎อมสูํการสอนวิชาสังคมศึกษา
บูรณาการเนื้อหาใหส๎อดคล๎องกับการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 

   24000 12,120      36,120 

8.เสริมสร๎างแรงจูงใจในการเรียนวรรณคดีกับ
การแสดงโขนชุดรามเกียรติ ์

    7,140      7,140 

9.คํายความเป็นคร ู     6,970      6,970 
10.อบรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) ด๎วยระบบคอมพิวเตอร ์

   3,000 110      3,110 

11.เสริมสร๎างบุคลิกภาพนักศึกษา 
คุณธรรมจริยธรรม “สรา๎งคํายเสรมิ
จิตส านึกวิชาชีพครู” 

   75,600 10,800      86,400 

12.อบรมผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง ข้ันความรู๎
เบื้องต๎น 

   80,000 11,000      91,000 

13.คณะสีขาว    19,200 30,800      50,000 
14.พี่ชํวยน๎อง    19,200 800      20,000 
15.อนุลักษณ์สิ่งแวดล๎อม     15,000      15,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่า 
จ้าง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า 
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

16.พัฒนาคุณลักษณะความภาวะผู๎น า    21,600 8,400      30,000 
17.สนับสนุนการพัฒนาด๎านวิชาการและ
วิชาชีพของนักศึกษา 

    30000      30,000 

18.แสดงนิทรรศการทางการศึกษา    36,000 164,000      200,000 
19.จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา     144,380      144,380 

รวม    311,800 524,560       836,360 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434101601 1.พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

1020000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  25,870    25,870 

141434101602 2.สูํอาชีพการเป็นเจ๎าหน๎าท่ี
และผูต๎ัดสินกีฬาฟุตซอล 

1020000 1202 5702010100 คําตอบแทน   14,400   14,400 

   1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ   2,480  2,480 
141434101603 3.English in Daily Life for 

AEC 2015 
1020000 1202 5702010100 คําตอบแทน  4,400   4,400 

   1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  1,900   1,900 
141434101604 4.การสรา๎งสื่อวิทยาศาสตร์

ด๎วยคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักศึกษาครูสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 

1020000 1202 5702010100 คําตอบแทน 
 

 14,400   14,400 

   1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  3,320   3,320 
141434101605 5.คํายคณติศาสตร์อาสา

พัฒนา 
1020000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ   23,350  23,350 

141434101606 6.ศึกษาดูงานด๎านผลิตสื่อ 1020000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  26,120   26,120 
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รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

อิเล็กทรอนิกส ์
141434101607 7.เตรียมพร๎อมสูํการสอน

วิชาสังคมศึกษาบูรณาการ
เนื้อหาให๎สอดคล๎องกับการ
เข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

1020000 1202 5702010100 
 

คําตอบแทน 
 

 24,000   24,000 

   1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  12,120   12,120 
141434101608 8.เสริมสร๎างแรงจูงใจในการ

เรียนวรรณคดีกับการแสดง
โขนชุดรามเกยีรติ ์

1020000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 7,140    7,140 

141434101609 9. คํายความเป็นคร ู 1020000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  6,970   6,970 
141434101601
0 

10. อบรมการจัดท า
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ด๎วยระบบ
คอมพิวเตอร ์

1020000 1202 5702010100 
 

คําตอบแทน 
 

 3,000   3,000 

   1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  110   110 
141434101611 11. เสริมสร๎างบุคลิกภาพ

นักศึกษา คุณธรรมจรยิธรรม 
“สร๎างคํายเสรมิจิตส านึก
วิชาชีพครู” 

1020000 1202 5702010100 
 

คําตอบแทน 
 

  75,600  75,600 

   1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ   10,800  10,800 
141434101612 12.อบรมผู๎ก ากับลูกเสือ

ส ารอง  
ขั้นความรู๎เบื้องต๎น 

1020000 1202 5702010100 คําตอบแทน 80,000    80,000 

   1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 11,000    11,000 
141434101613 13. คณะสีขาว 1020000 1202 5702010100 คําตอบแทน 4,800 4,800 4,800 4,800 19,200 
   1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 7,700 7,700 7,700 7,700 30,800 

141434101614 14. พ่ีชํวยน๎อง 1020000 1202 5702010100 คําตอบแทน 19,200    19,200 
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รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

   1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 800    800 
141434101615 15.อนุลักษณ์สิ่งแวดล๎อม 1020000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ   15,000  15,000 
141434101616 16.พัฒนาคุณลักษณะความ

ภาวะผู๎น า 
1020000 1202 5702010100 คําตอบแทน   21,600  21,600 

   1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ   8,400  8,400 

141434101617 17. สนับสนุนการพัฒนา
ด๎านวิชาการและวิชาชีพของ
นักศึกษา 

1020000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 10,000 10,000 10,000  30,000 

141434101618 18.แสดงนิทรรศการทาง
การศึกษา 

1020000 1202 5702010100 คําตอบแทน  36,000   36,000 

   1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  164,000   164,000 
141434101619 19. จัดซื้อพัสด ุ 1020000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 30,000 30,000 30,000 54,380 144,380 

รวมทั้งสิ้น 67,700 247,750 92,700 62,080 836,360 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาได๎รับการเสริมสร๎างประสบการณ์ทางด๎านวิชาการและวชิาชีพ 
2. นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวาํด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวดัและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบ๎ริการของคณะ 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 นโยบายที่ 4  สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายยํอยที่ 4 คนไทยทุกกลุํมทุกวยัมีโอกาสไดร๎ับการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางทั่วถึงเป็นธรรม 

12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
 นโยบายที ่1  สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ ยกระดับสูํ
ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคมท๎องถิ่นและ ประเทศชาตริองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
 กลยุทธ์ที ่1  การศึกษาท่ีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ รวมทั้งตอบสนองความ ต๎องการของ
สังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาต ิ

12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
 ตัวบํงช้ี 2.5  ห๎องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล๎อมการเรียนรู ๎

12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 ตัวบํงช้ีที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน 
 ตัวบํงช้ีที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 

ด าเนนิการได๎ทันที 
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141434101700  งานจัดการความรู้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
งบแผํนดิน 
  งบบ.กศ. 
  งบ กศ. บป. 
  งบบัณฑิตศึกษา 
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมาอาจเป็นโครงการที่ไมํ
สามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จไดใ๎นปีเดียว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 420,000   บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์ : คณบดีคณะครุศาสตร์ 
  
 

1. หลักการและเหตุผล 
ศักยภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการสร๎างความสามารถในการแขํงขันและความยั่งยืนของคณะเนื่องจาก

เป็นปัจจัยที่จะชํวยให๎คณาจารย์สามารถสร๎างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติสามารถสร๎างและ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพสอดคล๎องกับความตอ๎งการของตลาดแรงงานและน าไปสูํการสร๎างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณคํา
ตํอสังคมรวมทั้งสามารถให๎บริการวิชาการแกํสังคมได๎อยํางมีประสิทธิภาพท าให๎คณะเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติในท่ีสุดทั้งนี้ เนื่องจากสภาพการแขํงขันในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างและความ
ต๎องการของตลาดแรงงานที่มีแนวโน๎มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์ และการเข๎ารํวมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 
ซึ่งเกิดการเปิดประเทศของประเทศไทยท าให๎บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมีความจ าเป็นต๎องพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอยํางตํอเนื่องในมิติที่หลากหลายทั้งด๎านการเรียนการสอนการท าวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ด๎านภาษา ฯลฯ  
ลักษณะดังกลําวท าให๎การจัดพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์เป็นสิ่งที่ต๎องด าเนินการอยํางเรํงดํวนและตํอเนื่อง 

คณะครุศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดการพฒันาให๎กับบุคลากรคณะครุศาสตร์สายวิชาการและสายสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557ทั้งนี้คณะครุศาสตร์เชื่อวํากิจกรรมดังกลําวจะเป็นประโยชน์ในการก๎าวไปสูํองค์กรที่มีความสามารถในการแขํงขันและความ
ยั่งยืนในท่ีสุด 
 
2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให๎บุคลากรของคณะครุศาสตรม์ีความรู๎ ความเช่ียวชาญและปฏิบัติหน๎าท่ีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปรมิาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 50 คน 
1.2 กิจกรรมการจัดการความรู ๎ 4 กิจกรรม 

2. เปูาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมคีวามรูค๎วามเข๎าใจไมํนอ๎ยกวําร๎อยละ 85  
2.2 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมคีวามพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  
2.3 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมคีวามสามารถนาความรู๎ไปใช๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล๎วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 วางแผนการด าเนินงาน/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
2 พัฒนาศักยภาพด๎านการประกันคณุภาพการศึกษา             
3 พัฒนาศักยภาพด๎านท าผลงานวิชาการ             
4 พัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัย             
5 อบรมจัดท ามาตรฐานหลักสูตร (มคอ.1-7)             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 พัฒนาศักยภาพด๎านการประกันคณุภาพการศึกษา 2 ครั้ง 100,000   1 50,000 1 50,000   
2 พัฒนาศักยภาพด๎านท าผลงานวิชาการ 3 ครั้ง 100,000 1 30,000 2 70,000     
3 พัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัย 2 ครั้ง 100,000   1 50,000 1 50,000   
4 อบรมจัดท ามาตรฐานหลักสูตร (มคอ.1-7) 1 ครั้ง 20,000   1 10,000 1 10,000   
5 ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงานและไปราชการ 50 คน 100,000 5 10,000 20 30,000 25 60,000   

รวมท้ังสิ้น  420,000  40,000  210,000  170,000   
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 พัฒนาศักยภาพด๎านการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
      100,000  

 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -อาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 8 มื้อๆละ 25 บาท 10,000  
 -อาหารกลางวัน 50 คนๆละ 8 มื้อๆละ 50 บาท 20,000  
 -คําใช๎จํายเดินทางไปราชการ เชํน 

คําเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ คําทาง
ดํวน คําน้ ามัน ฯลฯ 

      40,000  

 -ซื้อวัสดุ ถํายเอกสาร       15,600  
 คําตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร   24 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  
2 พัฒนาศักยภาพด๎านท าผลงาน

วิชาการ 
      100,000  

 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -คําใช๎จํายเดินทางไปราชการ เชํน 

คําเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ คําทาง
ดํวน คําน้ ามัน ฯลฯ 

      22,200  

 -ซื้อวัสดุส าหรับการพัฒนา/ถําย
เอกสาร 

      23,000  

 -อาหารวํางและเครื่องดื่ม   200 มื้อๆละ 25 บาท 5,000  
 -อาหารกลางวัน 35 คนๆละ 6 มื้อๆละ 100 บาท 21,000  
 คําตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร   48 ชม.ๆละ 600 บาท 28,800  
3 พัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัย       100,000  
 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -ซื้อวัสดุ/คําเอกสาร        69,300  
 -อาหารวํางและเครื่องดื่ม   100 มื้อๆละ 25 บาท 2,500  
 -อาหารกลางวัน 35 คนๆละ 6 มื้อๆละ 100 บาท 21,000  
 คําตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร   12 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
4 อบรมจัดท ามาตรฐานหลักสูตร       20,000  
 คําตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
 -วัสดุ เชํน ปากกา หมึก / 

ถํายเอกสารฯลฯ 
      5,300  

 -อาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,500  
 -อาหารกลางวัน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 5,000  
5 ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน

และไปราชการ 
        

 คําใช๎สอยและคาํวัสด ุ         
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 -คําใช๎จํายในการเดินทางไป

ราชการ เชํน คําเบี้ยเลี้ยง/คําที่
พัก/คําพาหนะ/คําบ ารุงรถ/ทาง
ดํวน/คําลงทะเบียน/คําน้ ามันฯลฯ 

      100,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 420,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า 
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

พัฒนาศักยภาพด๎านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

   14,400 85,600      100,000 

พัฒนาศักยภาพด๎านท าผลงาน
วิชาการ 

   28,800 71,200      100,000 

พัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัย    7,200 92,800      100,000 
อบรมจัดท ามาตรฐานหลักสูตร    7,200 12,800      20,000 
ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน
และไปราชการ 

    100,000      100,000 

รวม    57,600 362,400      420,000 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434101701 พัฒนาศักยภาพด๎านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1020000 1202 5702010100 คําตอบแทน  7,200 7,200   14,400 

  1020000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  42,800 42,800  85,600 
141434101702 พัฒนาศักยภาพด๎านท าผลงาน

วิชาการ 
1020000 1202 5702010100 คําตอบแทน 9,600 19,200    28,800 

  1020000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 23,730 47,470   71,200 
141434101703 พัฒนาศักยภาพด๎านการวิจัย 1020000 1202 5702010100 คําตอบแทน  3,600 3,600  7,200 
  1020000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  46,400 46,400  92,800 
141434101704 อบรมจัดท ามาตรฐานหลักสูตร 1020000 1202 5702010100 คําตอบแทน  3,600 3,600  7,200 
  1020000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  6,400 6,400  12,800 
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รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434101705 ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดู
งานและไปราชการ 

1020000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 10,000 30,000 60,000  100,000 

รวมท้ังสิ้น 43,330 206,670 170,000  420,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได๎รับความรู๎ ความเช่ียวชาญและปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวาํด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวดัและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การบันทึกข๎อมูลโดยการใช๎แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 นโยบายที4่  สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายยํอยที่ 4 คนไทยทุกกลุํมทุกวยัมีโอกาสไดร๎ับการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางทั่วถึงเป็นธรรม 

12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
 นโยบายที ่1  สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ  
ยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคมท๎องถิ่นและ ประเทศชาตริองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสรา๎งศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
  กลยุทธ์ที ่1 การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ รวมทั้งตอบสนองความ
 ต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ 

12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 

ตัวบํงช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

ตัวบํงช้ีที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน 
12.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

มิติที ่4 : มิติด๎านการพัฒนาสถาบนั 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 

ด าเนินการได๎ทันที 
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141434101800  โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน 
  งบบ.กศ. 
  งบ กศ. บป. 
  งบบัณฑิตศึกษา 
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมาอาจเป็นโครงการที่ไมํ

สามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จไดใ๎นปีเดียว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 283,500 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะครุศาสตร์เป็นหนํวยงานภายในมีภารกิจในด๎านการให๎การศึกษา หรือการสอน การวิจัย การให๎บริการวิชาการ  
การถํายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษาซึ่งการด าเนินงานตามภารกิจดังกลําวนั้น  
จ าเป็นต๎องจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช๎ในการบริหารงานให๎คณะสามารถจัดการเรียนการสอนการให๎บริการการประกันคุณภาพ 
การสร๎างบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎รวมทั้งสนับสนุนคณาจารย์ได๎ใช๎สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ทันตํอการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให๎การถํายทอดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

คณะครุศาสตร์พิจารณาเห็นถึงความส าคัญดังกลําวจึงได๎จัดให๎มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให๎การเรียนสอนและการด าเนินงาน
ของบุคลากรคณะครุศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจดังกลําวเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตํอไป 

 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให๎การปฏิบัติงานและด๎านการเรยีนการสอนด าเนินไปอยํางเรียบร๎อยและเกดิประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปรมิาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 มีครุภณัฑส์ าหรบัสนับสนุนการจดัการศึกษา   

 - เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 
 - ชุดตู๎เอนกประสงค์ 1 ชุด 
 - หุํนจ าลองทางการศึกษา 1 เครื่อง 
 - ชุดเครื่องเลํนไม ๎ 1 ชุด 
 - ชุดเครื่องเลํนพลาสติก 1 ชุด 
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2. เปูาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1 บุคลากรภายในคณะมีครภุัณฑ์ในการเรียนการสอนและด าเนินงานได๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
2.2 บุคลากรภายในคณะมีประสิทธิภาพในการเรยีนการสอนและด าเนินงานเพิม่ขึ้นร๎อยละ 80 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 กิจกรรมจัดซื้อครุภณัฑส์ามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซ้ือทรัยพยากรสนับสนุนการจดัการศึกษา             
 - เครื่องโทรสาร             
 - ชุดตู๎เอนกประสงค์             
 - หุํนจ าลองทางการศึกษา             
 - ชุดเครื่องเลํนไม ๎             
 - ชุดเครื่องเลํนพลาสติก             
 



แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจําย(งบแผํนดิน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 | 160 

 

6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซ้ือทรัยพยากรสนับสนุนการจดัการศึกษา           
 - เครื่องโทรสาร 1เครื่อง 18,000 1เครื่อง 18,000       
 - ชุดตู๎เอนกประสงค ์ 1ชุด 15,000 1ชุด 15,000       
 - หุํนจ าลองทางการศึกษา 1 เครื่อง 199,500   1 เครื่อง 199,500     
 - ชุดเครื่องเลํนไม ๎ 1 ชุด 25,000 1 ชุด 25,000       
 - ชุดเครื่องเลํนพลาสติก 1 ชุด 26,000 1 ชุด 26,000       

รวมท้ังสิ้น  283,500  84,000  199,500     
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอรายการ อัตราตํอหนํวย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหต ุ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 จัดซ้ือทรัยพยากรสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 

        

 - เครื่องโทรสาร   1 เครื่อง 18,000 บาท 18,000  
 - ชุดตู๎เอนกประสงค ์   1 ชุด 15,000 บาท 15,000  
 - หุํนจ าลองทางการศึกษา   1  เครื่อง 199,500 บาท 199,500  
 - ชุดเครื่องเลํนไม ๎   1  ชุด 25,000 บาท 25,000  
 - ชุดเครื่องเลํนพลาสติก   1  ชุด 26,000 บาท 26,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 283,500  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      



แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจําย(งบแผํนดิน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 | 162 

 

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า 
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

จัดซ้ือทรัยพยากรสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 

           

- เครื่องโทรสาร       18,000    18,000 
- ชุดตู๎เอนกประสงค ์       15,000    15,000 
- หุํนจ าลองทางการศึกษา       199,500    199,500 
- ชุดเครื่องเลํนไม ๎       25,000    25,000 
- ชุดเครื่องเลํนพลาสติก       26,000    26,000 

รวม       283,500    283,500 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434101801 เครื่องโทรสาร 1020000 1203 8320017100 เครื่องโทรสาร 18,000    18,000 
141434101802 ชุดตู๎เอนกประสงค ์ 1020000 1203 8320006100 ชุดตู๎เอนกประสงค ์ 15,000    15,000 
141434101803 หุํนจ าลองทางการศึกษา 1020000 1203 8328090100 หุํนจ าลองทางการศึกษา  199,500   199,500 
141434101804 ชุดเครื่องเลํนไม ๎ 1020000 1203 8334003100 ชุดเครื่องเลํนไม ๎ 25,000    25,000 
141434101805 ชุดเครื่องเลํนพลาสติก 1020000 1203 8334003200 ชุดเครื่องเลํนพลาสติก 26,000    26,000 

รวมท้ังสิ้น 84,000 199,500   283,500 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรในคณะมีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานและด๎านการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพและเพียงพอกับภาระงาน 
2. การปฏิบัติงานในด๎านตํางๆของบุคลากรภายในคณะด าเนินไปอยาํงเรียบร๎อยและเกิดประสิทธิภาพ 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวาํด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวดัและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 แบบรายงานผลการด าเนนิการทุกกิจกรรม 
11.2.2 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
12.1.1 นโยบายที4่  สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายยํอยที่ 4  คนไทยทุกกลุํมทุกวัยมีโอกาสไดร๎ับการศึกษาและการเรียนรูต๎ลอดชีวิตอยํางทั่วถึงเป็นธรรม 
12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

12.2.1 นโยบายที ่1  สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ
 ยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคมท๎องถิ่นและ ประเทศชาติ
รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
กลยุทธ์ที ่1  การศึกษาท่ีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ รวมทั้งตอบสนองความ
 ต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาต ิ

12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
12.4.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 

ตัวบํงช้ี 2.5  ห๎องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล๎อมการเรียนรู ๎
12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

ตัวบํงช้ีที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
12.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

12.5.1 มิติที ่1 มิติด๎านคณุภาพ 
ตัวช้ีวัดที5่ ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

 
13. ความพร้อมของโครงการ 

ด าเนินการได๎ทันที 
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รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล าดับที ่ รายการ 
จ านวน/ 
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย (บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของ
โครงสร้างและค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 18,000 18,000 มาตรฐานฯ 
     1. ฟังก์ชั่นสามารถ Print scan fax copy 

2. ระบบปฏิบัตกิารเป็นระบบอัตโนมัต ิ
3. standard connectivity : 2 Hi speed USB 2.0 
4. พิมพ์เร็ว-ขาวด า 33 แผํน/นาท ี
5. ความละเอียด : up to 600 x 600 dpi 
6. print technology : Laser 

     ค าชี้แจงฯ 
     ใช๎ที่โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ทดแทนเครื่องเกําที่เสื่อม

ประสิทธิภาพ 
2 ชุดตู๎เอนกประสงค์ 1 ชุด 15,000 15,000 มาตรฐานฯ 

     1. ตู๎กระจกส าหรับโชว์ผลงานได๎สามด๎าน 
2. มีชั้นส าหรับวางของและปรับระดับได๎ 
3. วัสดุที่ท าจากไม๎เน้ือแข็ง 

     ค าชี้แจงฯ 
     1. ส าหรับจัดเก็บเอกสารประกอบห๎องเรียนอาคารใหมํ

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
2. ทดแทนตู๎เกําที่ช ารุดไมํสามารถใช๎งาน 

3 หุํนจ าลองทางการศึกษา 1 เครื่อง 199,500 199,500 มาตรฐานฯ 
     1.เป็นหุํนขนาดเทําคนจริง ท าด๎วยยางและพาสติก 

บริเวณขาท าด๎วยพลาสตกิ บริเวณขาท าด๎วยฟองน้ า
หรือดีกวาํสามารถพับเก็บได๎สะดวก 

     2.แผงใบหน๎าและคอของหุํนแยกเป็นคนละชิ้น 
     3.สํวนที่เป็นผมของหุํน มีลักษณะเป็นฝาครอบสามารถ

ถอดแยกจากสํวนศีรษะของหุํนได๎สะดวกงํายตํอการ
เช็ดท าความสะอาด ผมของหุํนต๎องไมํมีลักษณะเป็น
เส๎นคล๎ายผมของคนจริง 

     4.หลอดลมของหุํน มีระบบทางเดินหายใจเหมือนของจริง 
ตามสรีระของรํางกายคน สามารถแหงนศีรษะเพื่อท า
การผายปอด และสามารถเปาุลมเข๎าได๎ 

     5.ผู๎ฝึกสามารถคล าชพีจรที่คอของหุํน ซ่ึงสร๎างสัญญาณเทยีม
ขึ้นจากลูกยางบีบเพื่อประกอบขั้นตอนในการฝึก 

     6.มีสัญญาณแสดงการปฏิบัติงานของผู๎ฝกึดังนี้ เชํน 
     -สัญญาณไฟมีปริมาตรที่ท าการผายปอด 
     -สัญญาณไฟมีการผายปอดที่ปริมาตรเพียงพอ 
     -สัญญาณไฟมีการผายปอดที่ปริมาตรมากเกินไป 
     7.สัญญาณแสดงการนวดหัวใจ อยํางน๎อย 3 ระดับ 
     -การนวดหัวใจที่ถกูต๎อง 
     -การนวดหัวใจที่ลกึเกินไป 
     -การนวดหัวใจผิดต าแหนํง 
     8.สัญญาณแสดงลมเข๎ากระเพาะอาหารขณะท าการผายปอด 
     9.ปอดเทียมและทางเดินหายใจของหุํนสามารถถอด

เปลี่ยนได๎ 
     10.แผงใบหน๎าของหุํนหรือบริเวณปากและจมูกสามารถ

ถอดเปลี่ยนได๎ 
     11.แผงหน๎าอกของหุํนสามารถถอดเพื่อท าความสะอาด 

และบ ารุงรักษา อุปกรณ์ภายในได๎สะดวก 
     12.มีกระเปา๋จัดเก็บทีแ่ข็งแรง มีล๎อเลือ่นสามารถลากจูงได๎

สะดวกในการเคลื่อนย๎าย 
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ล าดับที ่ รายการ 
จ านวน/ 
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย (บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของ
โครงสร้างและค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

     ค าชี้แจงฯ 
     ใช๎ที่ห๎องสาขาวิชาพลศึกษา 

4 ชุดเครื่องเลํนไม๎ 1 ชุด 25,000 25,000 มาตรฐานฯชุดเครื่องเลํนไม๎ ประกอบด๎วย 
     1. เรขาร๎อยเชือก 
     2. ลูกลิงสอนสมดุลย์ 
     3. โดมฝึกทักษะ 
     4. รถบรรทุกเรขา 
     5. แปูนเรขาสวมหลกั 
     6. ผีเสื้อหลากส ี
     7. ชุดผักผลไม๎คุณหนู 
     8. ชุดเรียงซ๎อนรูปทรงเรขาคณิต 
     9. ชุดร๎อยลูกปัดทรงเรขาคณิต 
     10. ร๎อยลูกหรรษา 
     11. โดนหํวงมหัศจรรย ์
     12. กระดานความคิดสร๎างสรรค์ 
     13. มิสเตอร์ติ๊กต๏อก 
     ค าชี้แจงฯ 
     ใช๎ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

5 ชุดเครื่องเลํนพลาสติก 1 ตัว 26,000 26,000 มาตรฐานฯชุดเครื่องเลํนพลาสติกประกอบด๎วย 
     1. บํอบอลสี่เหลี่ยม  57 CM. 
     2. Balance  Footpath  148*30*3 cm. 
     3. ชุดตํอของเลํน 
     ค าชี้แจงฯ 
     ใช๎ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

รวม 283,500  
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ผู๎รับผิดชอบ :นางสาวพัชนี  บุญรัศมี 

                   นางวริสรา จุ๎ยดอนกลอย 

141434101900  งานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 1,010,000 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :ศูนย์การศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร ์

 
  

1. หลักการและเหตุผล 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการจัดการศึกษาพิเศษ ส าหรับเด็กที่มีความบกพรํองตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ออกไปอยํางทั่วถึงโดยจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ที่มหาวิทยาลัย        ราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ.2548 น้ัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        มีภาระ
และหน๎าท่ีเป็นศูนย์สาธิตเพื่อการให๎บรกิารชํวยเหลือระยะแรกเริม่และเตรียมความพรอ๎มเด็กพิเศษ  การบริการวิชาการและค๎นคว๎าวิจัย
ด๎านการศึกษาพิเศษ  และการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ  สํงเสริมให๎บุคคลที่มีความบกพรํองได๎มีโอกาสพัฒนาได๎อยํางเต็ม
ศักยภาพและด ารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข  

จากการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ได๎ด าเนินการกิจกรรมหลายอยํางในปีงบประมาณ 2557 ได๎แกํการจ๎างเหมาบริการและ
ซํอมแซมครุภัณฑ์  การจัดซื้อวัสดุส านักงาน  จัดซื้อวัสดุพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาพิการและนักศึกษาด๎านการศึกษาพิเศษ  การจัด
กิจกรรมและการบริการตํางๆด๎านการศึกษาพิเศษ เพื่อให๎ศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมตํางๆ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมฝึกทักษะแกํเด็กพิเศษ เพื่อให๎เด็กพิเศษได๎รับการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของแตํละบุคคลการให๎ความรู๎
แกํผู๎ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให๎สามารถดูแลเด็กพิเศษได๎อยํางเหมาะสม การจัดอบรมและการจัดท าสิ่งพิมพ์ เพื่อ
เผยแพรํความรู๎ การน านักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อให๎นักศึกษามีความรู๎และเจคติที่ดีในการดูแล ชํวยเหลือเด็กพิเศษและน า
ความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ในการสอนเด็กพิเศษได๎อยําง  มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการศึกษาดูงาน การเข๎ารํวมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม 
เพื่อสํงเสริมให๎บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษมีองค์ความรู๎ทางด๎านการศึกษาพิเศษและได๎แลกเปลี่ยนความรู๎กับบุคลากรทางการ
ศึกษา จากหนํวยงานอื่น  เพื่อให๎บุคลากรน าหลักการ แนวคิดใหมํ และประสบการณ์ที่ได๎มาพัฒนาองค์กรให๎สามารถด าเนินกิจกรรม
ตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษเล็งเห็นวํากิจกรรมที่ได๎กลําวมาข๎างต๎น เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของคณะ
ครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดังนั้นในปีงบประมาณ 2557 ศูนย์การศึกษาพิเศษจึงได๎ด าเนินการโครงการ
ดังกลําวตํอเนื่อง เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษในโรงเรียนเรียนรํวม  
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2. วัตถุประสงค์   
1. เพือ่ให๎มบีริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษอยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่จะน าให๎มีความรู๎และประสบการณ์ด๎านการศึกษาพิเศษมาใช๎ในการปฏิบัตงิาน 
3. เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให๎เป็นแหลํงเผยแพรํความรู๎ทางด๎านการศึกษาพิเศษแกํชุมชนและหนํวยงานตํางๆ 
4. เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษให๎มีทักษะดา๎นการเรยีนรู๎ตํางๆ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
5. เพื่อให๎เด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษสามารถด ารงชีวิตและอยูรํํวมกับสงัคมภายนอกได๎ 
 

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 มีวัสดุ  อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกด๎านการศึกษาพิเศษ 50 รายการ 

1.2 บุคลากรไดม๎ีการพัฒนาศักยภาพดา๎นการศึกษาพิเศษ   5 คน 

1.3 มีการพัฒนาทักษะด๎านการเรียนรูส๎ าหรับเด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษ 10/240 คน/ครั้ง 

1.4 มีการจัดอบรมเด็กพิเศษในงานวันเด็ก 150 คน 

1.5 มีการจัดอบรมบริการวิชาการด๎านการศึกษาพิเศษ 3/120 ครั้ง/คน 

1.6 
มีการจัดคลินิกให๎ค าปรึกษาส าหรบัผู๎ปกครองและบุคคลที่มีความตอ๎งการพิเศษใน
โรงเรียนเรียนรํวม 

50 คน 

1.7 มีการจัดกจิกรรมรํวมกับโรงเรียนเรียนรํวมเพื่อพัฒนาเด็กท่ีมีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ 2 โรงเรียน 

1.8 มีจ านวนวารสารครุศาสตร์กรุงเกํา 300 เลํม 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1บุคลากรได๎รับบริการวิชาการ/การฝึกอบรมอยํางตํอเนื่องและมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
2.2ชุมชนและหนํวยงานอื่นๆได๎รับความรู๎ทางด๎านการศึกษาพิเศษมีความพึงพอใจตํอการบริการในระดับมาก 
2.3เด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษได๎รบัการฝึกทักษะด๎านการเรียนรู๎ในระดับมาก 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1.1 จ๎างเหมาปรบัปรุงอาคาร ห๎องเรียนและ
ซํอมแซมครภุณัฑ ์

            

1.2 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน             
1.3 จัดซื้อวัสดุพัฒนาคณุลักษณะเด็กที่มีความ

ต๎องการพิเศษ 
            

1.4 จัดซื้อวัสดุพัฒนาคณุลักษณะนักศกึษา             
1.5 ศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/ฝึกอบรม             
1.6 การพัฒนาทักษะด๎านการเรยีนการสอน

ส าหรับเด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษ 
            

2 บริการวิชาการศึกษาพิเศษ             
2.1 ฝึกอบรมเด็กพิเศษในงานวันเด็ก             
2.2 จัดอบรมบริการวิชาการการศึกษาพิเศษ 

(3 ครั้ง) 
            

2.3 คลินิกให๎ค าปรึกษาส าหรับผู๎ปกครองและ
บุคคลที่มีความต๎องการพิเศษในโรงเรียน
เรียนรํวม 

            

2.4 การจัดกิจกรรมรํวมกับโรงเรยีนเรยีนรํวม
เพื่อพัฒนาเด็กท่ีมีความบกพรํองทางการ
เรียนรู ๎

            

2.5 จัดท าวารสารครุศาสตร์กรุงเกํา             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 บริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ  809,300         
1.1 จ๎างเหมาปรบัปรุงอาคาร ห๎องเรียนและซํอมแซม

ครุภณัฑ ์
5 ครั้ง 170,500 2 ครั้ง 75,000 1ครั้ง 40,000 2 ครั้ง 55,500   

1.2 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 40 รายการ 75,000 10 
รายการ 

20,000 20  
รายการ 

35,000 10 
รายการ 

20,000   

1.3 จัดซื้อวัสดุพัฒนาคณุลักษณะเด็กที่มีความต๎องการ
พิเศษ 

50รายการ 165,000 10 
รายการ 

30,000 30 
รายการ 

83,100 10 
รายการ 

51,900   

1.4 จัดซื้อวัสดุพัฒนาคณุลักษณะนักศกึษา 30 รายการ 90,000 10 
รายการ 

30,000 10 
รายการ 

30,000 10 
รายการ 

30,000   

1.5 ศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/ฝึกอบรม 5 ครั้ง 10,000 3 ครั้ง 9,000 2 ครั้ง 1,000     
1.6 การพัฒนาทักษะด๎านการเรยีนการสอนส าหรับเด็ก

ที่มีความต๎องการพิเศษ 
240 ครั้ง 298,800 60 ครั้ง 74,700 60 ครั้ง 74,700 60 ครั้ง 74,700 60 ครั้ง 74,700 

2. บริการวิชาการศึกษาพิเศษ  200,700         
2.1 ฝึกอบรมเด็กพิเศษในงานวันเด็ก 150คน 49,500   1 ครั้ง 49,500     
2.2 จัดอบรมบริการวิชาการการศึกษาพิเศษ (3 ครั้ง) 120 คน 31,200   1 ครั้ง 11,400 2 ครั้ง 19,800   
2.3 คลินิกให๎ค าปรึกษาส าหรับผู๎ปกครองและบุคคลทีม่ี

ความต๎องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรํวม 
24 ครั้ง 10,080   12 ครั้ง 5,040 12 ครั้ง 5,040   

2.4 การจัดกิจกรรมรํวมกับโรงเรยีนเรยีนรํวมเพื่อ
พัฒนาเด็กท่ีมีความบกพรํองทางการเรยีนรู ๎

2 โรงเรียน 49,920   2 ครั้ง 49,920     

2.5 จัดท าวารสารครุศาสตร์กรุงเกํา 300 เลํม 60,000     300 เลํม 60,000   
รวมท้ังสิ้น  1,010,000  238,700  379,660  316,940  74,700 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 บริหารจัดการศูนย์การศึกษา

พิเศษ 
      809,300  

1.1 - จ๎างเหมาบริการปรบัปรุง
อาคาร ห๎องเรียนและซํอมแซม
ครุภณัฑ์ซํอมบ ารุงแอร์ ประกัน
ลิฟต์ ซํอมแฟกซ์ ฯลฯ เป็นต๎น 

5 รายการ     170,500  

1.2 ค่าวัสดุส านักงาน         
 - วัสดุเชํน กระดาษ A4  

กระดาษสี กระดาษหนังช๎าง 
แฟูม  ดินสอ ปากกา กาว 
หมึกปริ้น โต๏ะลิ้นชัก ตู๎ ถําย
เอกสาร ฯลฯ  

40 รายการ     75,000  

1.3 จัดซ้ือวัสดุพัฒนาคุณลักษณะ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

        

 - วัสดุการศึกษา เชํน หมึกปริ้น 
กระดาษ ปริ้นอักษรเบรลล์ 
กระดาษ100 ปอนด์ แฟูม ไวท์
บอร์ด แผํนฟิวเจอร์บอร์ด 
กระดาษสี หนังสือแบบเรียน
พัฒนา ด๎านการศึกษาพิเศษ  
อุปกรณ์ด๎านการศึกษาพิเศษ สี
น้ า สีเทียน ฯลฯ 

50 รายการ     165,000  

1.4 จัดซ้ือวัสดุพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษา 

30 รายการ     90,000  

 - วัสดุการศึกษา เชํน หนังสือ
ด๎านการศึกษา หนังสือการ
จัดการเรียนรู๎ส าหรับครหูนังสือ
แตํละประเภทที่เกี่ยวข๎องกับ
การเรยีนการสอน หนังสือ
เกี่ยวกับจิตวิทยาแนะแนว
การศึกษา ฯลฯ 

        

1.5 - คําเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ท่ีพัก 
ฯลฯ ส าหรับการไปประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

5 ครั้ง     10,000  

1.6 การพัฒนาทักษะด้านการเรียน
การสอนส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

      298,800  

 ค่าตอบแทน         
 - คําตอบแทนวิทยากร 240 ครั้งๆ ละ 5 ช่ัวโมงๆละ 149 บาท 178,800  
 - คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 240 ครั้งๆละ 5 ช่ัวโมงๆละ 100 บาท 120,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
2 บริการวิชาการศึกษาพิเศษ       200,700  

2.1 ฝึกอบรมเด็กพิเศษในงานวัน
เด็ก 

      49,500  

 ค่าใช้สอย         
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่  2 ครั้งๆละ 150 คน 25 บาท 7,500  
 ค่าวัสดุ         
 -คําถํายเอกสาร 1 ครั้งๆละ     1,000  
 -แผํนปูายไวนลิประชาสัมพันธ ์ 1 ครั้งๆละ     2,000  
 -วัสดุการจดังานวันเด็ก เชํน 

รางวัลแจกเด็ก ลูกโปรํง 
กระดาษสี  สีโปสเตอร์ สไีม๎ สี
น้ า เทปกาว  ฯลฯ 

20 รายการ     39,000  

2.2 จัดอบรมบริการวิชาการ
การศึกษาพิเศษ (3 คร้ัง) 

      31,200  

 2.2.1  กิจกรรมการพัฒนา
กระบวนการคดักรองส าหรับ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
น าไปใช๎กับเด็กที่มีความ
ต๎องการพิเศษ 

      11,400  

 ค่าตอบแทนวิทยากร         
 -คําตอบแทนวิทยากร 1 วันๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 3,600  
 -คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 วันๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 1,800  
 ค่าวัสดุ         
 -วัสดุ เชํน ซอง ปากกา สมุด 

กระดาษการ์ด ปูาย ฯลฯ 
10 รายการ     3,000  

 -คําถํายเอกสาร 1 ครั้ง     1,000  
 ค่าใช้สอย         
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 2 มื้อๆละ 40 คน 25 บาท 2,000  
 2.2.2  กิจกรรมการพัฒนากระ

บานการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรูเ๎ฉพาะทางเพื่อน าไปปรับ
ใช๎กับเด็กที่มีความต๎องการ
พิเศษ 

      11,400  

 ค่าตอบแทนวิทยากร       5,400  
 -คําตอบแทนวิทยากร 1 วันๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 3,600  
 -คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 วันๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 1,800  
 ค่าวัสดุ       4,000  
 -วัสดุ เชํน ซอง ปากกา สมุด 

กระดาษการ์ด ปูาย ฯลฯ 
10 รายการ     3,000  

 -คําถํายเอกสาร 1 ครั้ง     1,000  
 ค่าใช้สอย         
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 2 มื้อๆละ 40 คน 25 บาท 2,000  
 2.2.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะ

ทางการเคลื่อนไหวโดยใช๎ดนตรี
บ าบัด 

      8,400  

 ค่าตอบแทนวิทยากร         
 -คําตอบแทนวิทยากร 1 วันๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 3,600  
 -คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 วันๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 1,800  
 ค่าวัสดุ         
 -คําถํายเอกสาร 1 ครั้ง     1,000  
 ค่าใช้สอย         
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 2 มื้อๆละ 40 คนๆละ 25 บาท 2,000  
 2.3  การให๎ค าปรึกษาส าหรับ

ผู๎ปกครองและบุคคลที่มีความ
ต๎องการพิเศษในโรงเรียนเรียน
รํวม 

        

 ค่าใช้สอย         
 - คําตอบแทน 24 ครั้งๆละ 2 คนๆละ 210 บาท 10,080  
 2.4 การจัดกิจกรรมรํวมกบั

โรงเรียนเรียนรํวมเพื่อพัฒนา
เด็กท่ีมีความบกพรํองทางการ
เรียนรู ๎

2 โรงเรียนๆ
ละ 

3 ครั้งๆละ 8,320 บาท 49,920  

 ค่าวัสดุ       49,920  
 -คําถํายเอกสาร 3 ครั้ง     3,000  
 - วัสดุการจัดกิจกรรม เชํน 

กระดาษสี   สีโปสเตอร์ สีไม๎ สี
น้ า เทปกาว สมุด แบบฝึกการ
สอน ฯลฯ 

3 ครั้ง     46,920  

2.5 จัดท าวารสารศูนย์การศึกษา
พิเศษ 

      60,000  

 ค่าใช้สอย         
 -คําจ๎างท าวารสาร 1 ครั้งๆ ละ 300 เลํมๆ ละ 180 บาท 54,000  

 ค่าตอบแทน         
 -คําตอบแทน 12 เรื่องๆ ละ 1 คนๆละ 500 บาท 6,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,010,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่าสา
ธารณูป 

โภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. บริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ           809,300 
1.1จ๎างเหมาบริการปรับปรุงอาคารหรือซํอมแซม
ครุภณัฑ ์

        170,500  170,500 

1.2จัดซื้อวัสดสุ านักงาน         75,000  75,000 
1.3จัดซื้อวัสดุพัฒนาคณุลักษณะเด็กที่มีความ
ต๎องการพิเศษ 

        165,000  165,000 

1.4 จัดซื้อวัสดุพัฒนาคณุลักษณะนักศึกษา         90,000  90,000 
1.5 ศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/ฝกึอบรม         10,000  10,000 
1.6 การพัฒนาทักษะด๎านการเรียนการสอน
ส าหรับเด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษ 

        298,800  298,800 

2. บริการวิชาการศึกษาพิเศษ           200,700 
2.1 การจัดกิจกรรมงานวันเด็ก         49,500  49,500 
2.2 จัดอบรมบริการวิชาการการศกึษาพิเศษ  
 (3 ครั้ง) 

        31,200  31,200 

2.3  การให๎ค าปรึกษาส าหรับผู๎ปกครองและ
บุคคลที่มีความต๎องการพิเศษในโรงเรียนเรยีนรํวม 

        10,080  10,080 

2.4 การจัดกิจกรรมรํวมกบัโรงเรียนเรียนรํวมเพื่อ
พัฒนาเด็กท่ีมีความบกพรํองทางการเรยีนรู ๎

        49,920  49,920 

2.5 จัดท าวารสารครุศาสตร์กรุงเกํา         60,000  60,000 
รวมท้ังสิ้น         1,010,000  1,010,000 
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9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434101901 1. บริหารจัดการศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

1020000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น 238,700 263,800 232,100 74,700 809,300 

141434101902 2. บริการวิชาการศึกษาพิเศษ 1020000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น - 115,860 84,840 -  200,700 

รวมท้ังสิ้น 238,700 379660 316,940 74,700 1,010,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. บุคลากรได๎พัฒนาศักยภาพและสามารถน าความรู๎มาใช๎ในการปฏิบัตงิานเพื่อกํอให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถเป็นแหลํงเผยแพรํความรู๎ทางด๎านการศกึษาพิเศษให๎แกํชุมชนและหนํวยงานตํางๆได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ 
4. เด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านการเรียนรูท๎ักษะตํางๆและมีคณุภาพชีวิตที่ดขีึ้น 
5. เด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษสามารถด ารงชีวิตและอยูํรํวมกับสังคมไดอ๎ยํางมีความสุข 

11. การประเมินผลการด าเนินงาน 
11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี

11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทกึข๎อมูลจ านวนและคณุลักษณะของหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนา

และเอกสารวิชาการฯ 
11.2.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎อง 

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
นโยบายที่ 3: สนับสนุนรํวมมือและขยายการให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พ่ึงของท๎องถิ่นและสังคม 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
กลยุทธ์ที ่3 ขยายการให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พ่ึงของท๎องถิ่นและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของประชาชนในท๎องถิ่นและสังคม 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  ตัวบํงช้ีที่ 3.1  ระบบและกลไกการให๎ค าปรึกษาและการบริการด๎านข๎อมูลขําวสาร 
  ตัวบํงช้ีที่ 3.2  ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการแกํสังคม 
  ตัวบํงช้ีที่ 5.2  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
  ตัวช้ีวัดที่ 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม 
  
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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1030000  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
141434102000  โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 200,240บาท (งบแผํนดิน) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ผูร๎ับผิดชอบ : ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวส ุ
  

 
1. หลักการและเหตุผล 

บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเปูาหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาค าวําบัณฑิตที่มีคุณภาพหมายรวมถึงการที่บัณฑิตต๎องมี
ความรู๎ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอยํางเพียงพอมีทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพและทักษะที่จะต๎องใช๎ด ารงชีวิตอยูํในสังคม
การที่จะสร๎างบัณฑิตให๎เกิดความรู๎ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมได๎ดังที่หวังการเป็นอุดมศึกษาจาเป็นต๎องจัดกิจกรรมตํางๆเพื่อพัฒนา
นักศึกษาและปลุกฝังสิ่งท่ีดีที่เป็นประโยชน์ตํอตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกาลังเรียนอยูํในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล๎ว 

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต๎องมีความรู๎ความช านาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยูํแล๎วจ าเป็นต๎องมีศักยภาพด๎าน
อื่นๆเพื่อสร๎างจุดขายและขายโอกาสในการได๎งานทาหลังจบการศึกษาแล๎วฉะนั้นนักศึกษาควรต๎องมีความพร๎อมด๎านตํางๆกํอนจบ
การศึกษาให๎มากที่สุดโดยเฉพาะการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสานักงานซึ่งปัจจุบันถือเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นสาหรับผู๎ที่ประสงค์จะ
สมัครเข๎าท างานในทุกหนํวยงานท้ังทางราชการและเอกชนด๎วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกลําว 

2. วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อเสริมสร๎างบุคลิกลักษณะทีพ่ึงประสงค์ให๎นักศึกษาในคณะฯ 

2.  เพื่อปลูกฝังจิตส านึกด๎านคณุธรรมจริยธรรมให๎นักศึกษา 
3.  เพื่อเตรียมความพร๎อมสูํงานอาชีพให๎นักศึกษากํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา 
4. เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรมไทย ด๎านภาษา วรรณศลิปไ์ทย และภูมิใจในความเป็นไทย 
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3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปรมิาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 จ านวนนักศึกษาท่ีอบรมเสริมสรา๎งบุคลิกภาพท่ีดีศรีราชภฏัให๎นักศึกษาใหมํชั้นปีท่ี 1 350 คน 
2 จ านวนนักศึกษาท่ีอบรมการเสริสร๎างบุคลิกภาพท่ีดีกํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ช้ันปีท่ี 3 และ4 
150 คน 

3 จ านวนนักศึกษาท่ีอบรมด๎านคณุธรรม จริยธรรมทั้ง 4 ช้ันป ี 150 คน 
4 จ านวนนักศึกษาทีอ่บรมการเตรยีมความพร๎อมสูํงานอาชีพช้ันปีท่ี 3 และ 4 150 คน 
5 จ านวนนักศึกษาท่ีศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและการอนุรักษ์

สิ่งแวดล๎อม 
80 คน 

6 จ านวนนักศึกษาท่ีอบรมภาษาไทย และคอมพิวเตอร์ ช้ันปีท่ี 3 และ 4 150 คน 
7 จ านวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมไหว๎ครดูนตรี นาฏศลิป์ ศิลปกรรม 200 คน 
8 จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมประกวดนักศึกษาดีเดํน 100 คน 
9 กิจกรรมภาษาไทยแหํงชาต ิ 100 คน 

2. เปูาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1 นักศึกษาใหมํและนักศึกษาเกําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มบีุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์หลังการอบรม 
2.2 นักศึกษาใหมํและนักศึกษาเกําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มจีิตส านึกด๎านคณุธรรมจริยธรรมหลังการ

อบรม 
2.3 นักศึกษาท่ีจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษาช้ันปีท่ี 3 และ 4 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตรม์ีความพร๎อมสูํการออกฝึกประสบการณ์และการประกอบอาชีพหลังฝึกอบรมร๎อยละ 80  
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

 3.1  จัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนในระยะเวลาที่ก าหนด ร๎อยละ 80 
 3.2  เบิกจํายเป็นไปตามแผนในระยะเวลาที่ก าหนด ร๎อยละ80 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา:  12 เดือน วันเริ่มต๎น:  1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด:  30 กันยายน 2557 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ใหมํช้ันปีท่ี 1 
            

2 อบรมการเสรมิสร๎างบุคลิกภาพทีด่ีกํอนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให๎นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และ4 

            

3 อบรมด๎านคุณธรรม จริยธรรมให๎นักศึกษาทั้ง 4 ช้ันปี             
4 อบรมการเตรยีมความพร๎อมสูํงานอาชีพให๎นักศึกษาช้ัน

ปีท่ี 3 และ4 
            

5 ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

            

6 อบรมภาษาไทย และคอมพิวเตอรใ์ห๎นักศึกษาช้ันปี 3 
และ 4 

            

7 ไหว๎ครดูนตรี นาฏศิลป์ ศลิปกรรม             
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ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 ประกวดนักศึกษาดีเดํน             
9 วันภาษาไทยแหํงชาต ิ             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 อบรมเสริมสร๎างบุคลิกภาพท่ีดศีรรีาชภัฏ ให๎นักศึกษาใหมํชั้น

ปีท่ี 1 
1 ครั้ง 15,000       1 ครั้ง 15,000 

2 อบรมการเสรมิสร๎างบุคลิกภาพทีด่ีกํอนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให๎นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และ4 

1 ครั้ง 7,000       1 ครั้ง 7,000 

3 อบรมด๎านคุณธรรม จริยธรรมให๎นักศึกษาทั้ง 4 ช้ันปี 1 ครั้ง 15,000       1 ครั้ง 15,000 
4 อบรมการเตรยีมความพร๎อมสูํงานอาชีพให๎นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 

และ4 
1 ครั้ง 8,600       1 ครั้ง 8,600 

5 ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

2 ครั้ง 15,040   1 ครั้ง 7,520   1 ครั้ง 7,520 

6 อบรมภาษาไทย และคอมพิวเตอรใ์ห๎นักศึกษาช้ันปี 3 และ 4 2 ครั้ง 13,600   2 ครั้ง 13,600     
7 ไหว๎ครดูนตรี นาฏศิลป์ ศลิปกรรม 2 ครั้ง 70,000       2 ครั้ง 70,000 
8 ประกวดนักศึกษาดีเดํน 2 ครั้ง 16,000       2 ครั้ง 16,000 
9. วันภาษาไทยแหํงชาต ิ 1 ครั้ง 40,000       1 คร้ัง 40,000 

รวมท้ังสิ้น  200,240    21,120    179,120 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
1 อบรมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีศรีราช

ภัฏ ให้นักศึกษาใหมช่ั้นปีที ่1 
      15,000  

 ค่าตอบแทน         
 -คําวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย       11,400  
2 อบรมการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี

ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพชัน้
ปีที่ 3 และ4 

      7,000  

 ค่าตอบแทน         
 -คําวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 ค่าวัสดุ       3,400  
3 อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้

นักศึกษาท้ัง 4 ชั้นป ี
      15,000  

 ค่าตอบแทน         
 -คําวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 ค่าวัสดุ       1,400  
 ค่าใช้สอย       10,000  
4 อบรมการเตรียมความพร้อมสู่งาน

อาชีพให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ4 
      8,600  

 ค่าตอบแทน         
 -คําวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 ค่าวัสดุ       5,000  
5 ศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

      15,040  

 ค่าตอบแทน         
 -คําวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย         
 -คําเบี้ยเลีย้งอาจารยแ์ละคนขับรถ 6 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท 1,440  
 -คําพาหนะ 2 คัน      8,000  
 ค่าวัสดุ       2,000  
6 อบรมภาษาไทย และคอมพิวเตอร์ให้

นักศึกษาชั้นปี 3 และ 4 
      13,600  

 ค่าตอบแทน         
 - คําวิทยากร 2 คน ๆ ละ 8 ช.ม.ๆละ 600 บาท 9,600  
 ค่าวัสดุ       4,000  
7 ไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปกรรม       70,000  
 ค่าตอบแทน         
 - คําวิทยากร 2 คน ๆ ละ 5 ช.ม.ๆละ 1,000 บาท 10,000  
 ค่าใช้สอย       60,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
8 ประกวดนักศึกษาดีเด่น       16,000  

8.1 นักศึกษาดีเด่นด้านจิตอาสา       8,000  
 ค่าตอบแทน         
 -คํากรรมการตดัสิน 5 คน ๆละ 1 วันๆละ 400 บาท 2,000  
 ค่าใช้สอย         
 -คําเงินรางวัล 1 ครั้ง     3,000  
 -คําท าโลํรางวลั 3 อันๆละ   1,000 บาท 3,000  

8.2 นักศึกษาดีเดํนด๎านบุคลิกภาพและ
มารยาทงามอยํางไทย 

      8,000  

 ค่าตอบแทน         
 -คํากรรมการตดัสิน 5 คน ๆละ 1 วันๆละ 400 บาท 2,000  
 ค่าใช้สอย         
 -คําเงินรางวัล 1 ครั้ง     3,000  
 -คําท าโลํรางวลั 3 อันๆละ   1,000 บาท 3,000  
9 วันภาษาไทยแห่งชาติ       40,000  
 ค่าตอบแทน       13,200  
 -คําวิทยากร 3 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท 10,800  
 -คํากรรมการตดัสิน 6 คน ๆ ละ 1 วันๆละ 400 บาท 2,400  
 ค่าใช้สอย       17,700  
 -คําเงินรางวัล       7,700  
 -คําจ๎างศิลปินแสดงผลงาน 1 วง ๆ ละ   10,000 บาท 10,000  
 ค่าวัสดุ       9,100  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       200,240  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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8. แผนการใช้จ่ายเงินจ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม 

เงินเดือน
และ

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.อบรมเสริมสร๎างบุคลิกภาพท่ีดีศรี
ราชภัฏ ให๎นักศึกษาใหมํชั้นปีท่ี 1 

   3,600 11,400      15,000 

2.อบรมการเสรมิสร๎างบุคลิกภาพที่
ดีกํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ช้ันปีท่ี 3 และ4 

   3,600 3,400      7,000 

3.อบรมด๎านคณุธรรม จรยิธรรมให๎
นักศึกษาท้ัง 4 ชันป ี

   3,600 11,400      15,000 

4.อบรมการเตรียมความพร๎อมสูํ
งานอาชีพให๎นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
และ4 

   3,600 5,000      8,600 

5.ศึกษาดูงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

   3,600 11,440      15,040 

6.อบรมภาษาไทยและคอมพิวเตอร์
ให๎นักศึกษาช้ัน ปี 3 และ 4 

   9,600 4,000      13,600 

6.ไหว๎ครูดนตรี นาฏศิลป์ 
ศิลปกรรม 

   10,000 60,000      70,000 

7.ประกวดนักศึกษาดีเดํน    4,000 12,000      16,000 
8.วันภาษาไทยแหํงชาต ิ    13,200 26,800      40,000 

รวม    54,800 145,440      200,240 
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9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434102001 อบรมเสริมสร๎าง
บุคลิกภาพท่ีดีศรีราชภัฏ 
ให๎นักศึกษาใหมํช้ันปีท่ี 1 

1030000 1202 5702010100 คําตอบแทน    3,600  3,600  

    5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ    11,400 11,400 
141434102002 อบรมการเสรมิสร๎าง

บุคลิกภาพท่ีดีกํอนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให๎
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และ4 

1030000 1202 5702010100 คําตอบแทน    3,600  3,600  

    5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ    3,400 3,400 
141434102003 อบรมด๎านคุณธรรม จริยธรรม

ให๎นักศึกษาทั้ง 4 ช้ันปี 
1030000 1202 5702010100 คําตอบแทน    3,600 3,600 

    5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ    11,400 11,400 
141434102004 อบรมการเตรยีมความ

พร๎อมสูํงานอาชีพให๎
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และ4 

1030000 1202 5702010100 คําตอบแทน    3,600 3,600 

    5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ    5,000 5,000 
141434102005 ศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ
และการอนรุักษ์
สิ่งแวดล๎อม 

1030000 1202 5702010100 คําตอบแทน  1,800  1,800 3.600 

    5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  5,720  5,720 11,440 
141434102006 อบรมภาษาไทย และ 1030000 1202 5702010100 คําตอบแทน  9,600   9,600 
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รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

คอมพิวเตอร์ให๎นักศึกษา
ช้ันปี 3 และ 4 

    5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  4,000   4,000 
141434102007 ไหว๎ครดูนตรี นาฏศิลป์ 

ศิลปกรรม 
1030000 1202 5702010100 คําตอบแทน    10,000 10,000 

    5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ    60,000 60,000 
141434102008 ประกวดนักศึกษาดีเดํน 1030000 1202 5702010100 คําตอบแทน    4,000 4,000 
    5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ    12,000 12,000 
141434102009 วันภาษาไทยแหํงชาต ิ 1030000 1202 5702010100 คําตอบแทน    13,200 13,200 
    5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ    26,800 26,800 

รวมท้ังสิ้น - 21,120 - 179,120 200,240 
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10. คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักศึกษาในคณะฯได๎รับการเสริมสร๎างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ 
2.  นักศึกษาเกิดจิตส านึกด๎านคณุธรรมจริยธรรมมากข้ึน 
3.  นักศึกษาได๎รับการเตรียมความพร๎อมสูํงานอาชีพกํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา 
 

11. การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. เกณฑ์การประเมินผลที่ถือวําด ี

1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
การส ารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เข๎าอบรม 

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ:  
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2554)  
ยุทธศาสตร์ที ่4: ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2555–2558):  

นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2555–2569 

นโยบายที่ 1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสูํ
ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)  
มาตรฐานที่ 1  ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนฯ  
ตัวช้ีวัดที่ 10  การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงํช้ีที ่2.4 ระบบพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรายสนับสนุน 
ตัวบงํช้ีที ่2.6 ระบบกลไกการจัดการเรียนการสอน 

2.4 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณประจ าปี 2557 (กพร.)  
ตัวบงํช้ีที ่3 ร๎อยละของนักศึกษาท่ีสอบผํานเกณฑ์การทดสอบความรู๎ความสามารถด๎านภาษาตํางประเทศ 

           2.5  ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณประจ าปี 2556 (สมศ.)  
ตัวบงํช้ีที ่1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

           2.6  ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณประจ าปี 2556 (สงป.)  
 ตัวบงํช้ีที ่16  ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ (ด๎านสังคม) 
2.7  ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณประจ าปี 2556 (มคอ.)  

ตัวบงํช้ีที ่9  อาจารย์ประจ าทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอไป 
ตัวบงํช้ีที ่10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนกาสอน(ถ๎ามี) ได๎รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ วิชาชีพไมํน๎อย

กวําร๎อยละ 50ตํอไป 
ตัวบงํช้ีที ่13 นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเรจ็การศึกษาไมํต่ ากวําร๎อยละ 80  (ก าหนดเพิม่) 

13. ความพร้อมของโครงการ 
ด าเนินการได๎ทันที 
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141434102100  โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 234,800บาท (งบแผํนดิน) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ผูร๎ับผิดชอบ : ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวส ุ
  

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามวัตถุประสงค์และภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีภารกิจในการผลิต
บัณฑิตด๎านสังคมศาสตร์ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาประเทศแผนการพัฒนาอุดมศึกษาการปฏิรูปการศึกษาและความต๎องการของ
สังคมและท๎องถิ่นซึ่งปัจจุบันสังคมและท๎องถิ่นยังมีปัญหาขาดแคลนบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพในสาขาวิชาเอกตํางๆที่
สอดคล๎องกับการจัดการศึกษาตามเปูาหมายแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2552-2565 ต๎องการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาและ
ผลิตพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตจากแผนที่กลําวมาจะเห็นได๎วําถ๎าจะให๎เกิดขึ้นได๎งาน
วิชาการของคณะจะต๎องเข๎มแข็งฉะนั้นจึงควรพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากวัตถุประสงค์หลักการ
ภารกิจและข๎อมูลดังกลําวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงจ าเป็นต๎องใช๎งบประมาณในการพัฒนางานวิชาการเพื่อการ
ด าเนินงานให๎บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และภารกิจเพื่อการรับนักศึกษาใหมํและการผลิตบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร์พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนให๎บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให๎ได๎หลักสูตรที่มีคณุภาพและตอบสนองความต๎องการของท๎องถิ่น 
2. เพื่อสนับสนุน สํงเสรมิและเผยแพรํให๎งานทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ด าเนินไปอยํางมีประสทิธิภาพ 
3. เพื่อให้มเีอกสารต าราประกอบการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวชิาอย่างมีคุณภาพ 
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3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จัดท าหลักสูตรประวตัิศาสตร ์ 1 หลักสตูร 
1.2 พัฒนาหลักสตูรปกครองท๎องถิ่น 1 หลักสตูร 
1.3 ผลิตเอกสารต าราประกอบการเรียนการสอนแตลํะสาขาวิชา 15/15 สาขาวิชาและกลุํมวิชา/เลมํ 
1.4 ผลงานวิจัย 12 ช้ิน 
1.5 ประชุม/สัมมนาปฏิบัติการเพื่อเข๎าสูตํ าแหนํงทางวิชาการ 1 ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1   จ านวนหลักสตูรที่เป็นไปตามมาตรฐานของสกอ. ร๎อยละ 80  

  2.2   มีการเผยแพรผํลงานทางวิชาการด๎านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร๎อยละ 80  
2.3   คณะมนุษยศาสตรฯ์ มีเอกสารต าราประกอบการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นร๎อยละ 80  

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาด าเนินการไดต๎ลอดปีการศึกษาร๎อยละ 80  

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา:  12 เดือน วันเริ่มต๎น:  1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด:  30 กันยายน 2557 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดท าหลักสูตรประวตัิศาสตร ์             
2 พัฒนาหลักสตูรปกครองท๎องถิ่น             
3 ผลิตเอกสารต าราประกอบการเรียนการสอน             
4 ผลิตงานวิจยั              
5 ประชุม/สัมมนาปฏิบตัิการเพื่อเข๎าสูํต าแหนํง

ทางวิชาการ 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดท าหลักสูตรประวตัิศาสตร ์ 1 หลักสูตร  18,800 1 หลักสูตร  18,800       
2 พัฒนาหลักสตูรปกครองท๎องถิ่น 1 หลักสูตร 5,000 1 หลักสูตร  5,000       
3 ผลติเอกสารต าราประกอบการเรียนการสอน 15 เลํม 75,000     8เล่ม 40,000 7เลํม 35,000 
4 ผลิตงานวิจยั  12 เลํม 36,000     6 เล่ม 18,000 6 เลํม 18,000 
5 ประชุม/สัมมนาปฏิบตัิการเพื่อเข๎าสูํต าแหนํง

ทางวิชาการ 
1 ครั้ง 100,000   1คร้ัง 100,000     

รวมท้ังสิ้น  234,800  23,800  100,000  58,000  53,000 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
1 จัดท าหลักสูตรประวัติศาสตร์ 1 หลักสูตร     18,800  
 ค่าตอบแทน       10,800  
 - คํากรรมการวิพากษ์หลักสูตร 1 ครั้ง     10,800  
 ค่าวัสดุ 1 ครั้ง         5,000  
 ค่าใช้สอย 1 ครั้ง         3,000  
2 พัฒนาหลักสูตรปกครองทอ้งถิน่ 1 หลักสูตร     5,000  
 คําวัสด ุ 1 ครั้ง     5,000  
3 จัดท าเอกสารต าราประกอบการเรียน

การสอน 
15 สาขา     75,000  

 -คําวัสด ุ 15 สาขา ๆ  ละ 1 เลํม ๆ ละ 5,000 บาท 75,000  
4 ผลิตงานวิจัย 12 สาขา      36,000  
 -คําใช๎สอย/วัสด ุ 12 สาขา ๆ  ละ 1 สาขาๆละ 3,000 บาท 36,000  
5 ประชุม/สมัมนาปฏิบัติการเพ่ือเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
      100,000  

 ค่าใช้สอย       65,230  
 -คําอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 700 บาท 28,000  
 -คําอาหารวําง  40 คนๆละ 3 มื้อๆละ 50  บาท 6,000  
 -คําทีพ่ัก  41 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 750 บาท 30,750  
 -คําเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 480  
 ค่าวัสดุ 1 ครั้งๆละ     14,970  
 ค่าตอบแทน       19,800  
 -คําวิทยากร  3 คนๆละ 10 ชม.ๆละ 600 บาท 18,000  
 -คําวิทยากร  1 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 1,800  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       234,800  

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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8. แผนการใช้จ่ายเงินจ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.จัดท าหลักสูตรประวตัิศาสตร ์    10,800 8,000      18,800 
2.พัฒนาหลักสูตรปกครองท๎องถิ่น     5,000      5,000 
3.จัดท าเอกสารต าราประกอบการเรียนการสอน     75,000      75,000 
4.ผลิตงานวิจยั     36,000      36,000 
5.ประชุม/สัมมนาปฏิบัติการเพื่อเข๎าสูตํ าแหนํงทาง
วิชาการ 

   19,800 80,200      100,000 

รวม    30,600 204,200      234,800 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าที่/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434102101 1.จัดท าหลักสูตรประวตัิศาสตร ์ 1030000 1202 5702010100 คําตอบแทน 10,800     10,800 
   1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 8,000    8,000 
141434102102 2.พัฒนาหลักสูตรปกครองท๎องถิ่น 1030000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 5,000    5,000 
141434102103 3.จัดท าเอกสารต าราประกอบการ

เรียนการสอน 
1030000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ   40,000 35,000 75,000 

141434102104 4.ผลิตงานวิจยั 1030000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ   18,000 18,000 36,000 
141434102105 5.ประชุม/สัมมนาปฏิบัติการเพื่อเข๎าสูํ

ต าแหนํงทางวิชาการ 
1030000 1202 5702010100 คําตอบแทน  19,800   19,800 

   1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  80,200   80,200 
รวมท้ังสิ้น 23,800 100,000 58,000 53,000 234,800 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณะมนุษยศาสตรฯ์ ไดห๎ลักสูตรทีม่ีคุณภาพและตอบสนองความต๎องการของท๎องถิ่นมากยิ่งข้ึน 
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ท้ังในศาสตร์และการเรียนการ

สอน 
3. คณะมนุษยศาสตรฯ์ มีเอกสารต าราประกอบการเรียนการสอนในแตลํะสาขาวิชาอยํางมีคุณภาพ 

11. การประเมินผลการด าเนินงาน 
1 . เกณฑ์การประเมินผลที่ถือวําด ี

1.1  บรรลุผลตามเปาูหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
1.2  บรรลุผลตามเปาูหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
1.3  บรรลุผลตามเปาูหมายเชิงเวลาทกุรายการ 

2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
2.1  การส ารวจข๎อมลูโดยใช๎แบบบนัทึกข๎อมลูจานวนและคณุลกัษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรยีนการสอน 
2.2. การส ารวจข๎อมลูโดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกจิกรรมการพัฒนาการเรยีนการสอน 
2.3. การส ารวจข๎อมลูโดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ:  

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2557)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรมคุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (พ.ศ.2555–2558):  

   2.1.1 นโยบายที ่4 สังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจาปีงบประมาณพ.ศ.2553–2555 

2.2.1 นโยบายที ่1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหม๎ีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่นและประเทศชาติ :  
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)  

ตัวบํงช้ีที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคณุภาพ 
ตัวบํงช้ีที่ 4.2.1 ร๎อยละของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาตหิรือระดับ

นานาชาติตํออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ า  
ตัวบํงช้ีที่ 4.2.2 ร๎อยละของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น ามาใช๎อันกํอให๎เกิดประโยชน์อยํางชัดเจนตอํ

อาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ า  
2.4ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

ตัวบํงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร 
ตัวบํงช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบํงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
ตัวบํงช้ีที่ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม 

2.5ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณ ประจ าปี 2557 (สงป.) 
   ตังบํงช้ีที่ 26 จ านวนโครงการวิจัย 

ตัวบํงช้ีที่ 27 จ านวนโครงการวิจัยที่แล๎วเสร็จ 
   ตัวบํงช้ีที่ 28 จ านวนผลงานวิจัยเปน็ไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   ตัวบํงช้ีที่ 29 ร๎อยละโครงการวิจยัที่แล๎วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  2.6ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (มคอ.) 
   ตัวบํงช้ีที่ 1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการประชุมเพื่อวางแผนตดิตาม
และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 
   ตัวบํงช้ีที่ 2 มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.6 ท่ีสอดคลอ๎งกับมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/ 
สาขาวิชา (ร๎อยละของ มคอ.6 ท่ีสอดคล๎องกับมาจรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา) 
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   ตัวบํงช้ีที่ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อยํางน๎อยกํอนเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา 
   ตัวบํงช้ีที่ 4 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา และประสบการณภ์าคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดิสอนให๎ครบทุกรายวิชา (ร๎อยละของรายวิชาที่จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานเสร็จตามก าหนด) 
   ตัวบํงช้ีที่ 5จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา (ร๎อยละของหลกัสูตรที่จดัท ารายงานผลการด าเนนิงานเสร็จตามก าหนด) 
   ตัวบํงช้ีที่ 6 มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู๎ ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ 4 (ถ๎ามี) อยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา 
   ตัวบํงช้ีที่ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บณัฑติใหมํที่มีตํอคณุภาพ 
หลักสตูร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนน 5.0 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141434102200  โครงการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 251,700 บาท (งบแผํนดิน) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ผูร๎ับผิดชอบ : ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวส ุ
  

 
1. หลักการและเหตุผล 

งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นงานที่ต๎องสนับสนุนพันธกิจที่ส าคัญคือผลิตบัณฑิตมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์บริการวิชาการและการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให๎การด าเนินงานดังกลําวได๎บรรลุเปูาหมายข๎างต๎นจ าเป็นต๎อง
มีการศึกษาที่เป็นระบบมีทรัพยากรที่อ านวยความสะดวกแกํนักศึกษาและอาจารย์อยํางเพียงพอในการเรียนการสอนอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได๎พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นดังกลําว จึงจ าเป็นจะต๎องจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช๎ในการ
เรียนการสอน ตลอดจนตอบสนองตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยให๎บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ 

 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหน๎ักศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มคีรุภณัฑ์ใช๎ในการเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให๎บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีครุภัณฑ์ใช๎ในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 
 

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จัดซื้อครภุัณฑ์การเรียนการสอน 5 รายการ 
    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มีครุภณัฑ์ใช๎ในการเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ร๎อยละ 80 
2.2 นักศึกษามีความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนและด าเนินงานได๎ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 
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3. เปูาหมายเชิงเวลา 
มีการเบิกจาํยเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น:  1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด:  30 กันยายน 2557  

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ขออนุญาตด าเนินโครงการ             
2 จัดซื้อครภุัณฑ ์             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1  จัดซื้อครุภณัฑ์การเรียนการสอนและส านักงาน 5 รายการ 251,700         
 คําครุภณัฑ ์           
 - เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง 12,000 1 เครื่อง 12,000       
 - เครื่องสลับสัญญาณวดีีโอ 1 เครื่อง 26,600 1 เครื่อง 26,600       
 - ครุภัณฑเ์ลนส์กล๎อง 1 อัน 19,900 1 อัน 19,900       
 - ชุดครุภัณฑห์๎องศูนย์สหกิจศึกษา 1 ชุด 109,200   1 ชุด 109,200     
 - โต๏ะท างานพร๎อมเก๎าอ้ี 7 ชุด 84,000   7 ชุด 84,000     
            
            

รวมท้ังสิ้น  251,700  58,500  193,200     
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7. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
1 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเรียนการ

สอนและส านกังาน 
      251,700  

1.1 คําครุภณัฑ ์         
 -เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง ๆ ละ   12,000 บาท 12,000 นิติฯ 
 -ชุดครุภัณฑ์ห๎องศูนย์สหกิจศึกษา 1 ชุด ๆ ละ    109,200 บาท 109,200 คณะ 
 -เครื่องสลับสัญญาณวีดีโอ 1 เครื่อง ๆ ละ   26,600 บาท 26,600 นิเทศฯ 
 -ครุภัณฑ์เลนส์กล๎อง 1 อัน ๆ ละ   19,900 บาท 19,900 นิเทศฯ 
 -โต๏ะท างานพร๎อมเกา๎อี้ 7 ชุด ๆ ละ   12,000 บาท 84,000 นิติฯ 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       251,700  
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8. แผนการใช้จ่ายเงิน(จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดิน 
และ

สิ่งก่อสร้าง 
1. จัดซื้อครุภณัฑ์การเรยีนการสอน
และส านักงาน 

    
 

  251,700    251,700 

รวม       251,700    251,700 

 

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434102201 เครื่องบันทึกเสียง 1030000 1203 8322010100 -เครื่องบันทึกเสียง 12,000    12,000 
141434102202 ชุดครุภัณฑห์๎องศูนย์สหกิจศึกษา 1030000 1203  -ชุดครุภัณฑ์ห๎องศูนย์

สหกิจศึกษา 
 109,200   109,200 

141434102203 เครื่องสลับสญัญาณวีดีโอ 1030000 1203  -เครื่องสลับสัญญาณ
วีดีโอ 

26,600    26,600 

141434102204 ครุภณัฑ์เลนส์กล๎อง 1030000 1203 8323010100 -ครุภัณฑ์เลนส์กล๎อง 19,900    19,900 
141434102205 โต๏ะท างานพร๎อมเก๎าอี ้ 1030000 1203 8320002100 -โต๏ะท างานพร๎อม

เก๎าอี ้
 84,000   84,000 

รวมท้ังสิ้น 58,500 193,200   251,700 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มคีรภุัณฑ์ใช๎ในการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ 
2. บุคลากรในคณะมนุษยศาสตรม์ีครภุัณฑ์ใช๎ในการปฏบิัติงานและการเรียนการสอน 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. เกณฑ์การประเมินผลที่ถือวําด ี
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปรมิาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน 
3.1. การส ารวจข๎อมูลความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาในคณะโดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูล 

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ:  

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2557 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมคณุภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดินพ.ศ.2555–2558 

นโยบายที ่3 สังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยาประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2555–2569 

2.2.1 นโยบายที ่1: สงํเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหม๎ีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมทอ๎งถิ่นและประเทศชาต ิ
  2.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณ ประจ าปี 2557 (สงป.) 
   ตัวบํงช้ีที่ 17 ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามาตรฐานหลักสูตร 

13. ความพร้อมของโครงการ 
ด าเนินการได๎ทันท ี
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รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 -เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง 12,000 12,000 มาตรฐานฯ 
-เครื่องบันทึกเสียงสเตอรโิอขนาดพกพา 
-มีไมโครโฟนปรับระดับคณุภาพเสยีง ด๎วยไมโครโฟน 
คอนเดนเซอรค์ู ํ
-หนํวยความจ าภายใน 2GB 
-สามารถเชื่อมตํอ USB 2.0 
-สามารถ Support SD Card ได ๎2GB และ MicroSDHC 
32GB 
-ความละเอียดสูงสุดถึง 96KHz/24-bit 

2 -ชุดครุภัณฑ์ห๎องศูนย์สหกิจศึกษา 
 

1 ชุด 109,200 109,200 มาตรฐานฯ 
- เครื่องปรับอากาศขนาดไมํต่ ากวํา 24000 บีทียู 2 เครื่อง 
- คอมพิเตอร์ตั้งโต๏ะ 2 เครื่อง 

3 -เครื่องสลับสัญญาณวีดีโอ 1 เครื่อง 26,600 26,600 มาตรฐานฯ 
--รับ-สํงสัญญาณภาพ ไมตํ่ ากวํา 2 ชํองทาง 
-มีระบบเอ็ฟเฟกต์แบบดิจิทลั 
-มีระบบจางภาพและเสียง 
-มีระบบมิกซ์ภาพและเสียง 

4 -ครุภัณฑ์เลนส์กล๎อง 1 อัน 19,900 19,900 มาตรฐานฯ 
-เลนส์กล๎อง SP AF10-24 mm f3.5-4.5 Di ll LD  
Aspherical (IF) 
-มุมมอง (เทียบเทํากับขนาด APS-C) 
-โฟกัสในระยะขั้นต่ า : 0.24 m (9.4”) 
-รูรับแสงสูงสุด :F/3.5-4.5 
-เส๎นผําศูนย์กลาง x ยาว :   8.3.2 mm x 86.5 mm 

5 -โต๏ะท างานพร๎อมเกา๎อี้ 7 ชุด 12,000 84,000 มาตรฐานฯ 
โต๏ะท างานพร๎อมเก๎าอี้ 1 ชุด ประกอบด๎วย 
-โต๏ะท างานขนาดไมํน๎อยกวํา 120 ซ.ม. 
-โต๏ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไมํน๎อยกวํา 80 ซ.ม. 
-โต๏ะเข๎ามุม 
-เก๎าอี้ส านักงานมีเท๎าแขน 

รวม 251,700  
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141434102300  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 634,630 บาท (งบแผํนดิน) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ผูร๎ับผิดชอบ : ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวส ุ
  

 
1. หลักการและเหตุผล 

งานพัฒนาการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรเ์ปน็งานหลักเป็นสํวนส าคญัในการผลิตบณัฑิตศลิปศาสตร์
ด๎านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมีภารกิจต๎องปฏิบตัิอยํางครบถ๎วนได๎แกํผลิตบณัฑติวิจัยบริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการที่จะปฏิบตัิภารกิจไดส๎ าเร็จลุลํวงอยํางมีประสิทธภิาพนั้นจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะในดา๎น
ตํางๆดังนี ้

1. สํงเสรมิและสนับสนุนให๎นักศึกษาได๎มีความรู๎หลากหลายในแตลํะสาขาวิชาโดยการจ๎างอาจารย์พิเศษและเชิญวิทยากร
มาให๎ความรู๎แกํนักศึกษาในสาขาวิชาตํางๆ 

2. จัดซื้อวัสดสุ านักงานและการเรยีนการสอนเพื่อให๎การปฏิบตัิงานในสานักงานคณะและการเรียนการสอนสามารถ
ด าเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาบุคลากรทั้งสายสนับสนนุและสายผูส๎อนให๎มีความรู๎อยํางเช่ียวชาญในศาสตร์ของแตลํะคนโดยการเขา๎รํวมอบรม
ประชุมสมัมนาและศึกษาดูงาน 
จากเหตผุลดังกลําวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงมีความจ าเป็นต๎องเชิญวิทยากร จดัซื้อวัสดสุ านักงานและการเรียนการสอน
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของคณะ 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให๎สาขาวิชาไดม๎ีวิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิในการจัดการเรียนการสอน 
2. เพื่อให๎มีวัสดุใช๎ในการบรหิารงานและการจัดการเรยีนสอนรวมทั้งมีการซํอมบ ารุงครุภณัฑ์อยํางมคีุณภาพ 
3. เพื่อใหบ๎ุคลากรสายสนับสนุนและสายผูส๎อนได๎รับการพัฒนาอยํางสม่ าเสมอ 
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3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนอาจารย์พิเศษ  4 สาขา 
1.2 จัดซื้อวัสดสุ านักงานและการเรียนการสอน 18 ครั้ง 
1.3 อาจารย์และบุคลากรเดินทางไปราชการและศึกษาดูงาน 36 คน 
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบคุลากร 15 คน 
1.5 วัสดุ ครภุัณฑ์ มีประสิทธิภาพพร๎อมใช๎งาน 7 ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักศึกษาที่เข๎าใหมํและนักศึกษาที่คงอยูํคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได๎ศึกษาตามหลักสูตรไมํน๎อย

กวําร๎อยละ 80 
2.2 มีวัสดุใช๎ในส านักงานและการเรียนการสอนอยํางเพียงพอรวมทั้งมีการซอํมบ ารุงครุภัณฑ์ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
2.3 บุคลากรได๎รับการพัฒนาสามารถน าความรู๎และประสบการณ์ใหมํๆ มาใช๎ในการเรียนการสอนและการ

ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
3.  เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนในระยะเวลาที่ก าหนดร๎อยละ 80 
3.2. การเบิกจํายงบประมาณเป็นไปตามแผนภายในระยะเวลาที่ก าหนดร๎อยละ 80 

 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา:  12 เดือน วันเริ่มต๎น:  1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด:  30 กันยายน 2557   

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จ๎างอาจารย์พิเศษ              
2 จัดซื้อวัสดสุ านักงานและการเรียนการสอน             
3 อาจารย์และบุคลากรเดินทางไปราชการและศึกษา

ดูงาน 
            

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบคุลากรสาย
สนับสนุน 

            

5 วัสดุ ครภุัณฑ์ มีประสิทธิภาพพร๎อมใช๎งาน             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 จ๎างอาจารย์พิเศษ  4 สาขา 144,000 2 สาขา 81,000   2 สาขา 63,000   
2 จัดซื้อวสัดสุ านกังาน/การเรยีนการสอน/งานบา๎นงานครัว 18 ครั้ง 320,630 6 ครั้ง 50,000 3 ครั้ง 200,000 4 ครั้ง 50,000 5 ครั้ง 20,630 
3 อาจารย์และบุคลากรเดินทางไปราชการและศึกษาดูงาน 36 คน 90,000 5 คน 15,000 7 คน 20,000 12 คน 35,000 12 คน 20,000 
4 ประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนนุ 1ครั้ง 40,000     1ครั้ง 40,000   
5 ซํอมบ ารุงวัสดุ ครุภณัฑ์  7 ครั้ง 40,000 1ครั้ง 6,000 3 ครั้ง 16,000 2 ครั้ง 12,000 1ครั้ง 6,000 

รวมท้ังสิ้น  634,630  152,000  236,000  200,000  46,630 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จ้างอาจารย์พิเศษ       144,000  
 ค่าตอบแทน         
 - สาขาวิชานิติศาสตร ์   270 ชม. ๆ ละ 200 บาท 54,000  
 - สาขาวิชาดนตร ี   45 ชม. ๆ ละ 200 บาท 9,000  
 - สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร   45 ชม. ๆ ละ 200 บาท 9,000  
 -สาขาพัฒนาชุมชน   360 ชม. ๆ ละ 200 บาท 72,000  

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงานการเรียน              
การสอน/งานบ้านงานครัว 

      320,630  

 -คําวัสด ุ       320,630  
3 อาจารย์และบุคลากรเดินทางไป

ราชการและศึกษาดูงาน 
      90,000  

 ค่าใช้สอย         
  เบี้ยเลีย้ง /ที่พัก /พาหนะ/                   

ซํอมบ ารุง/น้ ามัน/ทางดํวน 
  36 คน ๆ ละ 2,500 บาท 90,000  

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
บุคลากรสายสนบัสนนุ 

      40,000  

 ค่าใช้สอย          
 คําเบี้ยเลี้ยง /คําที่พัก /คาํพาหนะ/

ซํอมบ ารุง/น้ ามัน/ทางดํวน 
  12 คน ๆ ละ 3,000 บาท 36,000  

 ค่าวัสดุ   1 ครั้งๆละ 4,000 บาท 4,000  
5 ซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์       40,000  
 ค่าใช้สอย         
 -คําวัสด ุ   7 ครั้งๆละ   40,000  
 รวมเป็นเงิน       634,630  

หมายเหตุ        ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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8. แผนการใช้จ่ายเงินจ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า 
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.จ๎างอาจารย์พิเศษ    144,000       144,000 
2.จัดซื้อวัสดสุ านักงานและการเรียน
การสอน 

    320,630      320,630 

3.อาจารย์และบุคลากรเดินทางไป
ราชการและศึกษาดูงาน 

    90,000      90,000 

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
บุคลากร 

    40,000      40,000 

5.ซํอมบ ารุงวัสดุ ครุภณัฑ์      40,000      40,000 
รวม    144,000 490,630      634,630 

 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434102301 1.จ๎างอาจารย์พิเศษ 1030000 1202 5702010100 คําตอบแทน 81,000  63,000   144,000 
141434102302 2.จัดซื้อวัสดสุ านักงานและการเรียนการสอน 1030000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 50,000 200,000 50,000 20,630  320,630 
141434102303 3.อาจารย์และบุคลากรเดินทางไปราชการและ

ศึกษาดูงาน 
1030000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 15,000 20,000 35,000 20,000 90,000 

141434102304 4.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร 1030000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ   40,000  40,000 
141434102305 5.ซํอมบ ารุงวัสดุ ครุภณัฑ์  1030000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 6,000 16,000 12,000 6,000 40,000 

รวมท้ังสิ้น 152,000 236,000 200,000 46,630 634,630 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สาขาวิชาไดม๎ีวิทยากรผู๎ทรงคุณวฒุิในการจัดการเรียนการสอน 
2. คณะมีวสัดุใช๎ในการบรหิารงานและการจัดการเรยีนการสอนรวมทั้งมีการซํอมบ ารุงครุภณัฑ์อยํางมีคณุภาพ 
3. บุคลากรสายสนับสนุนและสายผู๎สอนได๎รับการพัฒนาอยํางสม่ าเสมอ 

11. การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. เกณฑ์การประเมินผลที่ถือวําด ี

1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน 
2.1 การส ารวจข๎อมลูโดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจานวนนักเรยีนที่เข๎าใหมํคงอยูํและส าเร็จการศึกษา 
2.2 การส ารวจข๎อมลูโดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกจิกรรมการพัฒนาการเรยีนการสอน 
2.3 การส ารวจข๎อมลูโดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

12. การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ (ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2557)  
                   ยุทธศาสตร์ที ่4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรมคณุภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (พ.ศ.2555–2558):  

2.1.1 นโยบายที ่4 สังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2555–25558 

2.2.1 นโยบายที่ 1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสูํ
ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่นและประเทศชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความต๎องการของสังคมท๎องถิ่นและประเทศชาติ :  

กลยุทธ์  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอัน
จะน าไปสูํการพัฒนาคุณสมบัติที่พ่ึงประสงค์ 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาก าลังคนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) ตัวบํงช้ีที่ 14 การพัฒนาคณาจารย ์
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดตาม (รําง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2557 (กพร.) 

ตัวบํงช้ีที่ 4.1.1 ร๎อยละของบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

ตัวบํงช้ีที ่2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 
ตัวบํงช้ีที ่2.5 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบํงช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะบณัฑิต 

2.6  ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณประจ าปี 2556 (สมศ.)  
ตัวบงํช้ีที ่1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง๎านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 2.7  ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณประจ าปี 2556 (สงป.)  
ตัวบงํช้ีที ่16  ผู๎ส าเรจ็การศึกษาได๎งานท าหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ (ด๎านสังคม) 

2.8  ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณประจ าปี 2556 (มคอ.)  
ตัวบงํช้ีที ่9  อาจารย์ประจ าทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50ตํอไป 
ตัวบงํช้ีที่ 10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนกาสอน(ถ๎ามี) ได๎รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ วิชาชีพไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50ตํอไป 
ตัวบงํช้ีที ่13 นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเรจ็การศึกษาไมํต่ ากวําร๎อยละ 80 (ก าหนดเพิม่) 

13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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1040000  คณะวิทยาการจัดการ 
141434102400  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้านการศึกษา  

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 842,890 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน คณะวิทยาการจัดการ                         ผู๎รับผิดชอบ คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 งานจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นงาน
สนับสนุนนโยบายที่มุํงสูํการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงข้ึน ตามเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระบบ 
สมศ. กพร. สกอ. และ PMQA  ของคณะวิทยาการจัดการ  ซึ่งประกอบด๎วยกิจกรรมในการด าเนินการที่สอดคล๎องกับพันธกิจ และ
นโยบาย ทั้งในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาติ  โดยเฉพาะอยํางยิ่งภารกิจในด๎านการให๎การศึกษาหรือการสอน การวิจัย 
การให๎บริการวิชาการ  การถํายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษา  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนให๎ผู๎สอนและผู๎บริหาร สามารถจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานตําง ๆ บรรลุผลตามเปูาหมายที่ได๎วางไว๎ในแผนการ
จัดการเรียนการสอน แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตลอดจนตามค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ  
เพื่อให๎การด าเนินงานตามภารกิจดังกลําว  สามารถด าเนินการได๎ คณะวิทยาการจัดการจึงจ าเป็นที่จะต๎องจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมตําง ๆ  โดยมีส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นหนํวยงานในการก ากับดูแล และให๎การสนับสนุนการ
จัดการศึกษาตามภาระหน๎าที่ในการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาตําง ๆ ของคณะ  ทั้งในด๎านวัสดุการเรียนการสอน วัสดุ
ส านักงาน วัสดุงานอาคารสถานท่ีการจ๎างเหมาซํอมแซมอุปกรณ์ส านักงานเพื่ออ านวยความสะดวกตําง ๆ ในการจัดการศึกษาและการ
บริหาร งานของคณะ ให๎สามารถด าเนินการได๎อยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปี 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพอยํางตํอเนื่องตลอดทั้ง  
2. เพื่อให๎งานด๎านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ทั้ง สมศ. กพร. สกอ.และ  PMAQ  มีผลการด าเนินงานและผลการ

ประเมินท่ีสูงขึ้น 
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3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยูํของคณะวทิยาการจัดการ  1,884 คน 
1.2 จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหมํคณะวิทยาการจัดการ ตามแผนการรับนักศึกษา 530 คน 
1.3 จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด 216 คน 
1.4 มีนักศึกษาเข๎ารํวมกจิกรรมทางวิชาการ  200 คน 
1.5 จ านวนบุคลากรเข๎ารับการอบรมภาษาอังกฤษ 40 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร๎อยละ 80 
2.2 ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร๎อยละ 87 
2.3 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน ไมํนอ๎ยกวํา 5 คะแนน 
2.4 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา๎งคุณธรรมจรยิธรรมที่จัดให๎กับนักศึกษา ไมํน๎อยกวํา 5 คะแนน   
2.5 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ไมํน๎อยกวํา 5 คะแนน 
2.6 ระดับความส าเร็จของระบบระบบบริหารความเสี่ยง  ไมํน๎อยกวํา 5 คะแนน 
2.7 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามเกณฑม์าตรฐาน TQF (ตัวช้ีวัด มคอ.1-7) 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
ด าเนินการเป็นตามแผนท่ีก าหนดไว๎ทุกกิจกรรม อยํางตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557    

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

วิทยาการจัดการ 
            

1 จัดท าวารสารคณะวิทยาการจัดการ             
2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะและหลักสตูร 

แสวงหาความรํวมมือและสร๎างเครอืขํายสถานศึกษา 
            

3 ติดตามการจดัการงานประกันคณุภาพ             
4 สํงเสริมศักยภาพการประกันคณุภาพการศึกษาด๎าน

ภาษาและคอมพิวเตอร์ให๎กับนักศกึษา 
            

5 อบรมการเขียนแผนการบริหารความเสีย่งให๎
บุคลากร 

            

6 พัฒนาศักยภาพด๎านท าผลงานวิชาการและวจิัย
ให๎กับบุคลากรสายวิชาการ 

            

7 พัฒนาศักยภาพทักษะการสอนภาษาอังกฤษ             
8 เสรมิสร๎างศักยภาพการท างานด๎วยธรรมะ             
9 อบรมจัดท ามาตรฐานหลักสูตร (มคอ.1-7)             
10 งานวิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งที่ 3             
11 จ๎างเหมาบริการและซํอมแซมครภุณัฑ ์             
12 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดท าวารสารคณะวิทยาการจัดการ 1 ครั้ง 90,000   1 ครั้ง 90,000     
2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะและหลักสตูร แสวงหา

ความรํวมมือและสร๎างเครือขํายสถานศึกษา 
1 ครั้ง 60,000       1 ครั้ง 60,000 

3 ติดตามการจดัการงานประกันคณุภาพ 11 ครั้ง 30,000   5 ครั้ง 20,000 4 ครั้ง 8,500 2 ครั้ง 1,500 
4 สํงเสริมศักยภาพการประกันคณุภาพการศึกษาด๎านภาษา

และคอมพิวเตอร์ให๎กับนักศึกษา 
2 ครั้ง 30,000 1 ครั้ง 30,000       

5 อบรมการเขียนแผนการบริหารความเสีย่งให๎บุคลากร 1 ครั้ง 5,000     1 ครั้ง 5,000   
6 พัฒนาศักยภาพด๎านท าผลงานวิชาการและวจิัยให๎กับ

บุคลากรสายวิชาการ 
1 ครั้ง 50,000     1 ครั้ง 50,000   

7 พัฒนาศักยภาพทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง 100,000     1 ครั้ง 100,000   
8 เสรมิสร๎างศักยภาพการท างานด๎วยธรรมะ 12 ครั้ง 30,000   3 ครั้ง 16,800 3 ครั้ง 6,600 3 ครั้ง 6,600 
9 อบรมจัดท ามาตรฐานหลักสูตร (มคอ.1-7) 1 ครั้ง 20,000     1 ครั้ง 20,000   
10 งานวิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งที่ 4 1 ครั้ง 100,000       1 ครั้ง 100,000 
11 จ๎างเหมาบริการและซํอมแซมครภุณัฑ ์ 3 ครั้ง 150,000   1 ครั้ง 60,000 1 ครั้ง 60,000 1 ครั้ง 30,000 
12 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 3 ครั้ง 177,890   1 ครั้ง 80,000 1 ครั้ง 80,000 1 ครั้ง 17,890 

รวมท้ังสิ้น 35 คร้ัง 842,890  30,000  266,800  330,100  215,990 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 งานจัดการเรียนการสอนและ

การบริหารงานคณะวิทยาการ
จัดการ 

        

 จัดท าวารสารคณะวิทยาการ
จัดการ 

      90,000  

 คําใช๎สอย          
  - คําจัดท าวารสาร 500 เลํมๆละ 1 ครั้งๆละ 180 บาท 90,000  
2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะ

และหลักสตูร แสวงหาความ
รํวมมือและสร๎างเครือขําย
สถานศึกษา  

      60,000  

 คําตอบแทน       9,000  
 - คําตอบแทนวิทยากร 5 คน 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 9,000  
 คําใช๎สอย       34,500  
 - คําจ๎างท าปูายไวนิล    1  ครั้ง   2 ปูายละ 1,000 บาท 2,000  
 - คําจ๎างจัดท าเอกสาร

ประชาสมัพันธ์ 
1    ครั้ง 500 ชุดละ 10 บาท  5,000  

 - คําอาหารวําง  1 ครั้ง 300 คนๆละ 25 บาท  7,500  
 - เงินรางวัลในการแขํงขัน 1 ครั้ง 10 รางวัล 20,000 บาท  20,000  
 คําวัสดุ        16,500  
 - คําวัสดุในการจดันิทรรศการ 1  ครั้ง 20 รายการ 14,000  

บาท 
14,000  

 - คําดอกไม๎จัดตกแตํงสถานท่ี 1 ครั้ง 150 รายการ 2,500 บาท 2,500  
3 ติดตามการจดัการงานประกัน

คุณภาพ 
  - -   30,000   

 3.1 อบรมงานประกันคณุภาพ
ระดับสาขา 

      17,000  

 คําตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คน 6 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท 7,200  
 คําใช๎สอย         
 - คําอาหารวําง 20 คน 2 มื้อๆละ 25 บาท 1,000  
 -คําอาหารกลางวัน 20  คน 1 มื้อๆละ 100 บาท 2,000  
 -คําจัดท าเอกสาร 20 เลํม  เลํมๆละ 50 บาท 1,000  
 -คําจัดท ารูปเลํมรายงาน 10 เลํม  เลํมๆละ 200 บาท 2,000  
 คําวัสด ุ 1 ครั้ง     3,800  
 3.2 ประชุมติดตามงานประกัน

คุณภาพ 
      13,000  

 คําใช๎สอย         
 - คําอาหารวําง 20 คน 4 มื้อๆละ 25 บาท 2,000  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - คําอาหารวําง 40 คน 5 มื้อๆละ 25 บาท 5,000  
 - คําเงินรางวัลประกวดประกัน

คุณภาพระดับสาขาวิชา 
1 ครั้ง     6,000  

4 สํงเสริมศักยภาพการประกัน
คุณภาพการศึกษาด๎านภาษา
และคอมพิวเตอร์ให๎กับนักศึกษา 

      30,000   

 คําตอบแทน         
 - คําตอบแทนวิทยากร  6 คน ๆละ 6 ชม. ๆละ 600 บาท 21,600  
 คําใช๎สอย         
 - คําจัดท าเอกสาร 1 ครั้ง 200 ชุด ๆ ละ 30 บาท 6,000  
 คําวัสด ุ         
 - คําวัสดุส านักงาน 1 ครั้ง   2,400 บาท       2,400  
5 อบรมการเขียนแผนการบริหาร

ความเสีย่งให๎บุคลากร  
      5,000  

  คําใช๎สอย         
 - คําอาหารวําง 30 คน   3 มื้อ ๆละ 25 บาท 2,250  
 คําวัสด ุ         
 - คําถํายเอกสาร 1 ครั้ง 2500 แผํน .40 บาท 1,000  
 - คําวัสดุส านักงาน 1  ครั้ง   1,750 บาท 1,750  
6  พัฒนาศักยภาพด๎านท าผลงาน

วิชาการและวิจัยให๎กับบุคลากร
สายวิชาการ  

       
50,000 

 

 คําตอบแทน         
 - คําตอบแทนวิทยากร 3 คน 15 ชม. ๆละ 600 บาท 27,000  
 คําใช๎สอย          
 - คําอาหารวําง 20 คน 10 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 5,000  
 -คําวัสด ุ         
 - คําถํายเอกสาร 45,000 แผํน 45,000 แผํน .40 บาท 18,000  
7 พัฒนาศักยภาพทักษะการสอน

ภาษาอังกฤษ 
      100,000  

 คําตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 10 คนๆละ 16 ชม.ๆละ 600 บาท 96,000  
 คําใช๎สอย         
 คําอาหารวําง 40 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 4,000  
8 เสรมิสร๎างศักยภาพการท างาน

ด๎วยธรรมะ 
      30,000  

 คําตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 9 คน 2 ชม.ๆละ 600 บาท 10,800  
 คําใช๎สอย         
 คําจ๎างท าปูายไวนลิ 1 ปูาย   1,000 บาท 1,000  
 คําวัสด ุ         
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 คําเครื่องไทยธรรม 9 ชุด  ชุดละ 1,000 บาท 9,000  
 คําวัสด ุ 1 ครั้ง     9,200  
9 จัดอบรมการจัดท ามาตรฐาน

หลักสตูร  (มคอ.1-7) ให๎
บุคลากรสายวิชาการ 

       
20,000 

 

 คําตอบแทน         
 - คําตอบแทนวิทยากร 1 ครั้ง 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  

 คําใช๎สอย         
 - คําอาหารวําง 50 คน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 2,500  
 - คําอาหารกลางวัน 50 คน 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 5,000  
 คําวัสด ุ         
 - คําวัสด ุ 1 ครั้ง   1,400 บาท 1,400  
 - คําถํายเอกสาร 1 ครั้ง 18,750 แผํนๆละ 0.4 บาท 7,500  
10 จัดสัมมนาวิชาการ “วิทยาการ

จัดการวิชาการ” ครั้งท่ี 3 
       

100,000 
 

 คําตอบแทน       36,000  
 - คําตอบแทนวิทยากร 10 คน 3  ชม. ๆ ละ 1200 บาท 36,000  
 คําใช๎สอย       42,980   
 - คําอาหารวําง 100  คน 1  มื้อ ๆละ 25 บาท 2,500  
 - คําอาหารกลางวัน 100 คน  1  มื้อ ๆ ละ  100 บาท    10,000  
 - คําจัดท าเอกสาร 1 ครั้ง  200 เลํม ๆ ละ  100 บาท 20,000  
 - คําน้ ามันรถยนต ์ 2   คัน 2,000 บาท 2,000  
 - คําบ ารุงรักษารถยนต์      2 ครั้ง 1 คัน   1,000 บาท 1,000  
 - คําเบี้ยเลีย้ง 2  ครั้ง 1  คน ๆ ละ 240  บาท 480   
 - คําปูายไวนิล 1  ครั้ง 6  ปูาย 1,000 บาท  6,000  
  - คําจ๎างจัดดอกไม ๎ 1 ครั้ง   2  ชุด ๆ ละ  500 บาท 1,000  
 คําวัสดุ        21,020   
 - คําวัสด ุ 1 ครั้ง   21,020 บาท 21,020   
11 จ๎างเหมาบริการและซํอมแซม

ครุภณัฑ ์
      150,000   

 คําใช๎สอย         
 -จ๎างเหมาบริการและซํอมแซม

ครุภณัฑ์  
3 ครั้ง 3 ครั้งละ   150,000   

12 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน       177,890   
 คําวัสด ุ         
 - คําวัสดุส านักงาน 3 ครั้ง     177,890 บาท  177,890  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 842,890  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจาํยทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 
 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1 จัดท าวารสารคณะวิทยาการ
จัดการ 

    90,000      90,000 

2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
คณะและหลักสตูร แสวงหา
ความรํวมมือและสร๎าง
เครือขํายสถานศึกษา 

   9,000 51,000      60,000 

3 ติดตามการจัดการงาน
ประกันคณุภาพ 

   7,200 22,800      30,000 

4 สํงเสริมศักยภาพการประกัน
คุณภาพการศึกษาด๎านภาษา
และคอมพิวเตอร์ให๎กับ
นักศึกษา 

   21,600 8,400      30,000 

5 อบรมการเขียนแผนการ
บริหารความเสี่ยงให๎บุคลากร 

    5,000      5,000 

6 พัฒนาศักยภาพด๎านท า
ผลงานวิชาการและวิจัยให๎กับ
บุคลากรสายวิชาการ 

   27,000 23,000      50,000 

7 พัฒนาศักยภาพทักษะการ
สอนภาษาอังกฤษ 

   96,000 4,000      100,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

8 เสริมสร๎างศักยภาพการ
ท างานด๎วยธรรมะ 

   10,800 19,200      30,000 

9 อบรมจัดท ามาตรฐาน
หลักสตูร (มคอ.1-7) 

   3,600 16,400      20,000 

10 งานวิทยาการจัดการ
วิชาการ ครั้งท่ี 4 

   36,000 64,000      100,000 

11 จ๎างเหมาบริการและ
ซํอมแซมครภุณัฑ ์

    150,000      150,000 

12 จัดซื้อวัสดุส านักงาน     177,890      177,890 
รวม    211,200 631,690      842,890 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434102401 1 จัดท าวารสารคณะวิทยาการจัดการ 1040000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  90,000    
141434102402 2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะและ

หลักสตูร แสวงหาความรํวมมือและสร๎าง
เครือขํายสถานศึกษา 

1040000 1202 5702010100 คําตอบแทน     9,000 

  1040000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ    51,000 
141434102403 3 ติดตามการจัดการงานประกันคณุภาพ 1040000 1202 5702010100 คําตอบแทน  7,200   
  1040000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  12,800 8,500 1,500 
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141434102404 4 สํงเสริมศักยภาพการประกันคณุภาพ
การศึกษาด๎านภาษาและคอมพิวเตอร์ให๎กับ
นักศึกษา 

1040000 1202 5702010100 คําตอบแทน 21,600    

  1040000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 8,400    
141434102405 5 อบรมการเขียนแผนการบริหารความเสีย่ง

ให๎บุคลากร 
1040000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ   5,000  

141434102406 6 พัฒนาศักยภาพด๎านท าผลงานวชิาการ
และวิจัยให๎กับบุคลากรสายวิชาการ 

1040000 1202 5702010100 คําตอบแทน   27,000  

  1040000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ   23,000  
141434102407 7 พัฒนาศักยภาพทักษะการสอน

ภาษาอังกฤษ 
1040000 1202 5702010100 คําตอบแทน   96,000  

  1040000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ   4,000  
141434102408 8 เสริมสร๎างศักยภาพการท างานดว๎ยธรรมะ 1040000 1202 5702010100 คําตอบแทน  10,800   
  1040000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  6,000 6,600 6,600 
141434102409 9 อบรมจัดท ามาตรฐานหลักสตูร (มคอ.1-7) 1040000 1202 5702010100 คําตอบแทน   3,600  
  1040000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ   16,400  
141434102410 10 งานวิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งท่ี 4 1040000 1202 5702010100 คําตอบแทน    36,000 
  1040000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ    64,000 
141434102411 11 จ๎างเหมาบริการและซํอมแซมครุภณัฑ ์ 1040000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  60,000 60,000 30,000 
141434102412 12 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 1040000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  80,000 80,000 17,890 
รวมทั้งสิ้น 30,000 266,800 330,100 215,990 



แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจําย(งบแผํนดิน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 | 215 
 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ 

อยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปี   โดยมีนักศึกษา จ านวน  133 คน ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  
2. งานด๎านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ท้ัง สมศ. กพร. สกอ.และ PMAQ  มีผล 

การด าเนินงานและผลการประเมินที่สูงข้ึน 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.3 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการร๎อยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร๎อยละ 80 
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร๎อยละ80  

11.4 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
11.2.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

12.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2555 – 2558)  
   นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  

12.2 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  พ.ศ.2555-2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
  ยุทธสาสตร์ที่ 1เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเขม๎แข็งด๎านวิชาการ 
  เปูาประสงค์ที่ 1 การศึกษาที่มีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานและมีความเป็นเลิศ รวมทั้งตอบสนองความต๎องการ
ของสังคม  ท๎องถิ่น และประเทศชาต ิ

12.3 ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบตัิการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 คณะวิทยาการจัดการ 
  ประเด็นยุทธสาสตร์ที่ 1จัดการศึกษาและผลิตบณัฑติด๎านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ในทุก
สาขาวิชาสูํความเห็นเสิศทางวิชาการ 
  เปูาประสงค์ที่ 1 ผลิตบณัฑติให๎มคีวามสอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่นเพิ่มขึ้น 

12.4 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
  12.4.1  องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑติ 
   ตัวช้ีวัดที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 

12.5 .ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีกับการประเมินคุณภาพกรอบสาม(พ.ศ. 2554 – 2558)  
   กลุํมตัวบํงช้ีพื้นฐาน 

12.5.1 มาตรฐานที่ 1 :  ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
ด๎านที่ 1 : คุณภาพบัณฑิต 
ตัวบํ ง ช่ีที่   2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
กลุํมตัวบํงช้ีอัตลักษณ ์

12.5.2 มาตรฐานที่ 2 : ผลการจดัการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบํงช้ีที่ 16  : ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

12.6 ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ ์
12.7 ความสอดคล๎องกับช้ีวดัการประเมินกับผลการปฎิบตัิราชการตามค ารับรองการปฎิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ . 2556 ( ก.พ.ร.)  

  12.7.1 มิติที่ 2 : มิติด๎านคณุภาพ 
   ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
  12.7.2 มิติที่ 3 : มิติด๎านประสิทธิภาพการปฎิบตัิราชการ 
   ตัวช้ีวัดที่ 6 :  ร๎อยละของการเบิกจํายเงินงบประมาณตามแผน  
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141434102500  โครงการประเมินหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF คณะวิทยาการจัดการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 70,000  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :คณะวิทยาการจัดการ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่หลักสูตรของคณะวิทยากาจัดการ ได๎รับทราบการให๎ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแล๎ 
จ านวน 8 หลักสูตร ดังนั้น จึงต๎องมีการติดตาม ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เพื่ อเป็นการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร ประเมินตามตัวบํงช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 โดยมีคณะกรรมการประเมิน และการ
ประเมินหลักสูตรต๎องผํานการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน  
คณะจึงต๎องจัดท าโครงการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ TQF เพื่อด าเนินการประเมินหลักสูตรบรรลุ
เปูาหมายตามตัวบํงช้ี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ TQF  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อติดตาม ประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ TQF 
2. เพื่อประกันคุณภาพหลักสูตร  ให๎เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ TQF  
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3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปรมิาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 มีหลักสูตรที่ผ่านการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF คณะ

วิทยาการจัดการ 
8 หลักสูตร 

    
2. เปูาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 5 คะแนน 
2.2 หลักสตูรได๎มาตรฐานของเกณฑ์ของสกอ. 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
                 ด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว๎ทุกกิจกรรม 
 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ระยะเวลา 12 เดือน  วันเริ่มต๎น  1 ตุลาคม  2556 วันสิ้นสุด 30 กันยายน 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
ก.
พ. 

มี.ค. 
เม.
ย. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF 
คณะวิทยาการจัดการ 

          
  

 1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 8              
 สาขาวิชา (รวบรวมข้อมลูในการประเมิน             
 หลักสูตร )             
 1.2 ประชุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ (การทวน

สอบ) 
            

 1.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลัง             
 การทวนสอบ (สรุปและรายงานผลการทวน             
 สอบ)             
 1.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลัง             
 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ             
 1.5 ประชุมคณะกรรมการฝึกประสบการณ์             
 วิชาชีพ             
 1.6  ค่าวัสดุ             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF คณะ

วิทยาการจัดการ 
1 คร้ัง         

 1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 8 สาขาวิชา 
(รวบรวมข้อมูลในการประเมินหลักสูตร ) 

    1 5,625     

 1.2 ประชุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ (การทวนสอบ)     1 21,525     
 1.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลัง     1 5,625     
 การทวนสอบ (สรุปและรายงานผลการทวน           
 สอบ)           
 1.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลัง     1 5,625     
 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ           
 1.5 ประชุมคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     1 1,625     
 1.6 ค่าวัสดุ     1 29,975     
            

รวม      70,000     
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 พัฒนาใหม่หลักสูตรตามเกณฑ ์         
 มาตรฐาน TQF         
 1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 8 สาขาวิชา (รวบรวม
ข้อมูลในการประเมินหลกัสูตร ) 

      5,625  

 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวําง 45 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ  25 บาท 1,125  
 คําอาหารกลางวัน 45 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ  100 บาท 4,500  
 1.2 ประชุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

(การทวนสอบ) 
      21,525  

 ค่าตอบแทนวิทยากร         
 คําวิทยากร 8 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวําง 45 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ  25 บาท 1,125  
 คําอาหารกลางวัน 45 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ  100 บาท 4,500  
 คําพาหนะ 1 ครั้ง   500 บาท 500  
 คําน้ ามันรถยนต ์ 1 ครั้ง    1,000 บาท 1,000  
 1.3 ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรหลังการทวนสอบ (สรุป
และรายงานผลการทวนสอบ) 

      5,625  

 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวําง 45 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ  25 บาท 1,125  
 คําอาหารกลางวัน 45 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ  100 บาท 4,500  
 1.4 ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร หลังการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ 

      5,625  

 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวําง 45 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ  25 บาท 1,125  
 คําอาหารกลางวัน 45 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ  100 บาท 4,500  
 1.5 ประชุมคณะกรรมการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
      1,625  

 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวําง 13 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ  25 บาท 325  
 คําอาหารกลางวัน 13 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ  100 บาท 1,300  
 1.6 ค่าวัสดุ       29,975  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ       29,975  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 70,000  
ยเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. ประเมินหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน TQF คณะ
วิทยาการจัดการ 

   14,400 55,600      70,000 

รวม    14,400 55,600      70,000 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434102501 1. ประเมินหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐาน TQF คณะ
วิทยาการจัดการ 

1040000 1202 5702010100 คําตอบแทน  14,400    14,400 

  1040000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  55,600   55,600 
รวมท้ังสิ้น  70,000   70,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสตูรระดับอดุมศึกษา   จ านวน 2 หลักสูตร 
 

11. การประเมินผลการด าเนินงาน 
11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวาํด ี

11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร๎อยละ 80  
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร๎อยละ 80  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร๎อยละ 80  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวดัและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
เปูาประสงค์ที่ 1 : การศึกษาท่ีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานแ ละมคีวามเป็นเลิศ รวมทั้งตอบสนองความต๎องการ

ของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาต ิ
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายที่  1 : สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ              
ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข็มแข็งด๎านวิชาการ  
 กลยุทธ์ที่ 1 : เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศ 
เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
   ตัวบํงช้ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสตูร 
   ตัวบํงช้ี 2.6  ระบบกลไกการจดัการเรยีนการสอน 
   ตัวบํงช้ี 2.7  ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 
 12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 มาตรฐานด๎านคณุภาพภายนอก 
   ตัวบํงช้ี  1  :  บัณฑิตปริญาตรีทีไ่ด๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
       ตัวบํงช้ี  2  :  คุณภาพของบัณฑิตปริญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 12.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 
(ก.พ.ร.) 
   มิติภายนอก 
   ตัวช้ีวัดที่  5  : ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต 
  ตัวช้ีวัดที่  6  : ร๎อยละความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษาตํอสถาบันอดุมศึกษา 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141434102600  โครงการ สานสัมพันธส์โมสรนกัศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 20,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน คณะวิทยาการจัดการ                             ผู๎รับผิดชอบ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได๎มีการจัดตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา และเปิดโอกาสให๎นักศึกษาได๎มีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็น 
การก าหนดรูปแบบ และด าเนินการกิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับตัวนักศึกษา เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํนักศึกษา ทั้งด๎านวิชาการ 
กีฬา น าไปสูํการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพออกไปสูํสังคม  

การท ากิจกรรมของนักศึกษาถือเป็นการเรียนรู๎ในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ท าให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎ และมีประสบการณ์จากการ
ท างานจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให๎เป็นบุคคลที่มีความฉลาดทั้งทางด๎านสติปัญญา และอารมณ์ 
สํงเสริมให๎นักศึกษามีการเรียนรู๎ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ กล๎าคิด กล๎าพูด และกล๎าท าในสิ่งที่ถูกต๎อง และดีงาม การเป็นผู๎น า ก าร
เสียสละ การมีมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร ความสามัคคี มีจิตอาสา และการท างานรํวมกับผู๎อื่นในสังคมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให๎การด าเนินกิจกรรมตํางๆ ของคณะวิทยาการจัดการ เป็นไปด๎วยดี จึงจ าเป็นต๎องฝึกทักษะความเป็นผู๎น าให๎กับสโมสร
นักศึกษา  เพื่อน าไปสูํการเป็นผู๎น าที่ดี และผู๎ตามที่ดี สร๎างความสัมพันธ์ระหวํางทีมงาน เพื่อรับใช๎สังคม และชุมชนตํอไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให๎นักศึกษามีจิตส านึกเห็นคุณคําของการเสริมสร๎างบุคลิกภาพ และภาวะผู๎น า และผู๎ตามที่ดี 
2. เพื่อให๎นักศึกษามีความกลา๎แสดงออกอยํางถูกต๎อง และใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน ์
3. เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษามีจติส านึก และจิตอาสารํวมกันในการจัดท ากิจกรรมเพื่อสังคม 

เพื่อสํงเสริมให๎เกิดเครือขํายการเรยีนรู๎ การท างานเป็นทีม และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมซึ่งกันและกัน 
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3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 นักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 30 คน 
    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการสํงเสริมกจิกรรมนักศึกษา ไมํน๎อยกวํา 5 คะแนน 
2.2. ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตามคณุลักษณะของบัณฑติ ไมํนอ๎ยกวํา 5 

คะแนน 
2.1 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา๎งคุณธรรมจรยิธรรมที่จัดให๎กับนักศึกษา ไมํน๎อยกวํา 5 คะแนน 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. ด าเนินการตามแผนทุกกิจกรรม 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 90 วัน วันเริ่มต๎น: 1 มกราคม 2557   วันสิ้นสุด:  31 มีนาคม 2557    

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

วิทยาการจัดการ 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมสานสัมพันธ์สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการ

จัดการ 
1 ครั้ง 20,000   1 ครั้ง 20,000     

รวมท้ังสิ้น 1 คร้ัง 20,000   1 คร้ัง 20,000     
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมสานสัมพนัธ์สโมสร

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
        

 ค่าใช้สอย         
 - น้ ามัน   1 ครั้ง 6,000 - 6,000  
 - คําบ ารุงรักษารถ   1 ครั้ง 1,500 - 1,500  
 - คําเบี้ยเลีย้ง 13 คน 3 วัน 240 - 9,360  
 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสด ุ 1 ครั้ง     3,140  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมสานสัมพนัธ์สโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ 

    20,000      20,000 

รวม     20,000      20,000 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434102601 กิจกรรมสานสัมพันธ์สโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

1040000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 20,000     

รวมท้ังสิ้น 20,000    
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการมีประสบการณ์ และทักษะด๎านการเป็นผู๎น า ได๎แลกเปลี่ยนความคดิเห็น 

มีความรัก และความสามคัคีตํอกนั 
2. นักศึกษามีส านึกตํอความรับผิดชอบตํอสังคม และรู๎จักเสียสละในการท างานเพื่อสํวนรวม 
3. นักศึกษารู๎จักการท างานเป็นทีม มทีักษะในการบริหารความขัดแย๎ง และเอื้ออาทรตํอกัน 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร๎อยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร๎อยละ 80  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร๎อยละ 80  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1การส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

12.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2555 – 2558) : นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและ 
คุณภาพชีวิต  

12.2 ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2558 ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุ
ตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น
และประเทศชาติ 

12.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
12.3.1  องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ระบบละกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
12.4 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประมาณผลการปฎิบัติราชการตามค ารับรองการปฎิบัติราชการประจ าปี  

พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 
12.4.1 มิติภายใน:  การประเมินประสิทธิภาพ 
12.4.2 ตัวช้ีวัดที่ 7.1:  ร๎อยละความส าเรจ็ของการเบิกจํายงบประมาณตามแผน 

 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141434102700  โครงการ ก้าวแรกสู่อุดมศึกษากับคณะวิทยาการจัดการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 15,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ                          ผู๎รับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได๎มีการจัดตั้งคณะกรรมการโครง การก๎าวแรกสูํ
อุดมศึกษากับคณะวิทยาการจัดการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกประชาสัมพันธ์ให๎นักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
และอาชีวศึกษาตํางๆ ท้ังภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล๎เคียง เชํน จังหวัดอํางทอง จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี 
และจังหวัดสิงห์บุรี เกิดความสนใจตํอมหาวิทยาลัย ท าให๎คณะวิทยาการจัดการเป็นที่รู๎จักอยํางกว๎างขวางและสร๎างความนําเช่ือถือตํอ
ชุมชนและบุคคลทั่วไป เปิดโอกาสให๎สอบถามข๎อมูล ซักถามข๎อสงสัยตํางๆ เกี่ยวกับการศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา และเพื่อให๎การ
ด าเนินกิจกรรมการรับนักศึกษาใหมํเป็นไปตามเปูาหมาย จึงเห็นสมควรให๎มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องการศึกษาตํอใน
ระดับอุดมศึกษาในเชิงรุก ซึ่งเป็นรูปแบบหน่ึงที่จะท าให๎เกิดการสร๎างเครือขํายตํอโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา และอาจ
ท าให๎จ านวนนักศึกษาใหมํในปีการศึกษา 2557 เพิ่มขึน้ตํอไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเปิดโอกาสในนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได๎ทราบข๎อมูล และซักถามข๎อสงสัยเกี่ยวกับการศึกษาตํอในคณะ

วิทยาการจัดการ 
2. เพื่อขยายขอบเขตในการสร๎างเครือขํายระหวํางคณะวิทยาการจัดการ กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 
3. เพื่อเพ่ิมจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 
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3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหมํคณะวิทยาการจัดการตามแผนการเรียน 530 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ระดับความส าเรจ็ของระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธผิลการเรียนตามคุณลักษณะของบณัฑิต ไมํน๎อยกวํา 5 คะแนน 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. ด าเนินการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 ธันวาคม 2556 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ก๎าวแรกสูํอุดมศึกษากับคณะวิทยาการจัดการ             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ก๎าวแรกสูํอุดมศึกษากับคณะวิทยาการจัดการ 2

กิจกรรม 
15,000 2 15,000       

รวมท้ังสิ้น  15,000         
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 ก้าวแรกสู่อุดมศึกษากับคณะวิทยาการจัดการ         
 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสด ุ 1 ครั้ง - - - - 2,760  
 ค่าใช้สอย         
 - คําเบี้ยเลีย้ง 8 คน 2 วัน 240 บาท 3,840  
 - คําบ ารุงรักษา (รถตู)๎ 1 คัน 2 ครั้งๆละ 500 บาท 1,000  
 - คําน้ ามันเชือ้เพลิง (รถตู๎) 1 คัน 2 ครั้งๆละ 1,000 บาท 2,000  
 - คําจ๎างท าปูาย 1 ครั้ง 2 ปูาย 500 บาท 1,000  
 - คําจ๎างท าปูายประชาสมัพันธ์ 1 ครั้ง 2 ปูาย 1200 บาท 2,400  
 - คําจัดท าเอกสารประกอบการประชาสัมพันธ ์ 1 ครั้ง 100 เลํม 20 บาท 2,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ก๎าวแรกสูํอุดมศึกษากับคณะ
วิทยาการจัดการ 

    15,000      15,000 

รวม     15,000      15,000 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434102701 ก๎าวแรกสูํอุดมศึกษากับคณะ
วิทยาการจัดการ 

1040000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 15,000     

รวมท้ังสิ้น 15,000    
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีจ านวนของนักศึกษาใหมํ ปีการศึกษา 2557 เพิ่มมากข้ึน 
2. มีเครือขํายระหวํางโรงเรยีนกับคณะวิทยาการจดัการมากข้ึน 
3. นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปมีข๎อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาตํอ 
4. คณะวิทยาการจัดการเป็นท่ียอมรบั และมีคํานาํเชื่อถือระดับชุมชน 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร๎อยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร๎อยละ 80 
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการร๎อยละ 80  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.2.1การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
 

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม ความสอดคล๎องเชิง

ยุทธศาสตร ์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2555 – 2558) : นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต  
2.2. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2558 ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑิตให๎บรรลุ

ตามคณุสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
2.3. ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

2.3.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
              ตัวช้ีวัดที่ 2.7ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตามคณุลักษณะของบัณฑติห๎องสมุด  

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประมาณผลการปฎิบัติราชการตามค ารับรองการปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 
2556 (ก.พ.ร) 

2.4.1 มิติภายนอก:  การประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 5:  ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต 
ตัวช้ีวัดที่ 6:   ร๎อยละความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

2.5   ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.5.1  มาตรฐานด๎านคณุภาพบณัฑิต 
  ตัวบํงช้ีที่ 2: คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหํงชาต ิ
 

13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141434102800  โครงการอบรมธรรมะน าน้องสู่ธรรม 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 35,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน  คณะวิทยาการจัดการ                     ผู๎รับผิดชอบ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันความเจริญทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสํงผลให๎เกิดความเจริญทางด๎านวัตถุ และท าให๎คนในสังคม
ได๎รับความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต ด๎วยเหตุนี้แตํละคนตํางก็แสวงหาและพยายามท าทุกวิถีทางที่จะได๎มาซึ่งวัตถุ เพื่อที่จะน ามา
สนองความต๎องการของตนเอง กํอให๎เกิดการแกํงแยํง แขํงขัน และด าเนินชีวิตโดยมิชอบ ยอมท าผิดศีลธรรม คุณคําทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของคนในสังคมเสื่อมลง  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีเปูาหมายที่
จะผลิตบัณฑิตให๎เป็นผู๎สมบูรณ์ทั้งด๎านวิชาการและคุณธรรม จึงตระหนักในหน๎าที่ที่จะสํงเสริมและพัฒนาจริยธรรมแกํนักศึกษาใหมํ 
คณะวิทยาการจัดการ สร๎างจิตส านึกในความรับผิดชอบตํอสังคมสํวนรวม ให๎เห็นความส าคัญของตนเองและผู๎อื่น มีความพร๎อมที่จะ
เป็นผู๎น าท่ีมีคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให๎มีความสมบูรณ์ นักศึกษาถือได๎วําเป็นก าลังส าคัญของชาติ หากได๎รับการ
อบรมฝึกฝนด๎านคุณธรรมและจริยธรรมควบคูํไปกับการให๎ความรู๎ทางวิชาการที่ถูกต๎องเหมาะสมแล๎ว ยํอมมีสํวนชํวยเหลือสังคมในทาง
ที่ถูกท่ีควรได๎เป็นอยํางดี  

ฝุายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได๎เล็งเห็นความส าคัญของเรื่องดังกลําวจึงได๎จัดโครงการน าน๎องสูํธรรมขึ้น 
เพื่อเป็นการพัฒนาและสํงเสริมให๎นักศึกษาช้ันปีที่ 1 เป็นบัณฑิตที่พร๎อมด๎วยคุณธรรมควบคูํจริยธรรม น าไปสูํการเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตํอไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีโอกาสรํวมท าบุญ เข๎าวัดฟังธรรม 
2. เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการเอื้ออาทรตํอผู๎อื่น  
3. เพื่อให๎นักศึกษาสามารถน าหลักธรรมมาปรับใช๎ในการเรียนในมหาวิทยาลัย และการด าเนินชีวิตได๎อยําง 
     เหมาะสม 
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3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะวิทยาการจัดการ 300 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา๎งคุณธรรมจรยิธรรมที่จัดให๎กับนักศึกษา ไมํน๎อยกวํา 5คะแนน 
2.2 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการสํงเสริมกจิกรรมนักศึกษา ไมํน๎อยกวํา 5 คะแนน 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. ด าเนินการตามแผนทุกกิจกรรม 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มต๎น: 1   เมษายน  2557   วันสิ้นสุด:  31 พฤษภาคม 2557    

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กิจกรรมอบรมธรรมะน าน๎องสูํธรรม             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมอบรมธรรมะน าน๎องสูํธรรม 1 ครั้ง 35,000       1 ครั้ง 35,000 

รวมท้ังสิ้น  35,000        35,000 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมอบรมธรรมะน าน้องสู่ธรรม         
 ค่าตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร 6 คน 3 ชม.ๆละ 600 บาท 10,800  
 ค่าใช้สอย         
 คําเชํารถ 4 คัน 1 วันๆละ 2,000 บาท 8,000  
 คําอาหารวําง 300 คน   25 บาท 7,500  
 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสด ุ 1 ครั้ง     5,700  
 - คําเครื่องไทยธรรม 1 ครั้ง 6 ชุดๆละ 500 บาท 3,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 35,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมอบรมธรรมะน าน้องสู่ธรรม    10,800 24,200      35,000 
รวม    10,800 24,200      35,000 

 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434102801 กิจกรรมอบรมธรรมะน าน๎องสูํ
ธรรม 

1040000 1202 5702010100 คําตอบแทน    10,800  

    5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ    24,200 
รวมท้ังสิ้น    35,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
2. นักศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
3. นักศึกษาสามารถน าความรู๎ หลักคดิ ค าสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันได ๎
4. นักศึกษาเป็นผู๎มคีุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

11. การประเมินผลการด าเนินงาน 
11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี

11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร๎อยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร๎อยละ 80  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร๎อยละ 80  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2555 – 2558) : นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต  
2.2. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2558 ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑิตให๎บรรลุ

ตามคณุสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
2.3. ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

2.3.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
              ตัวช้ีวัดที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรยีนรู๎ 

2.3.2 องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ระบบละกลไกการสงํเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประมาณผลการปฎิบัติราชการตามค ารับรองการปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 
2556 (ก.พ.ร) 

2.4.1 มิติภายใน:  การประเมินประสิทธิภาพ 
2.4.2 ตัวช้ีวัดที่ 7.1:  ร๎อยละความส าเรจ็ของการเบิกจํายงบประมาณตามแผน 

 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141434102900  โครงการ อบรมพัฒนานวัตกรรมการเรียน การสอนบนเว็บไซด์ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศกึษาที่เข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินการ 
วงเงินงบประมาณ: 20,000บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน  คณะวิทยาการจัดการ                          ผู๎รับผิดชอบ คณะบดคีณะวิทยาการจดัการ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2542 และแก๎ไข พ.ศ. 2545 มีเปูาหมายหลัก คือ เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง  
ซึ่งจะสามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เชํน  การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  การมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ การปฏิบั ติจริง 
การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในกลุํม เป็นต๎น  และในสํวนของการปฏิรูปการเรียนรู๎นั้น  มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนากระบวนการศึกษา  
วิเคราะห์และพัฒนาเต็มตามศักยภาพของผู๎เรียน ซึ่งมีแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล๎องกันไว๎ด๎วย กลําวคือ  “การศึกษาต๎องยึด
หลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎”  ดังนั้นผู๎สอนจึงควรตระหนักในบทบาทของตน เกี่ยวกับการเตรียมจัด
กิจกรรม  และนวัตกรรม  ส าหรับผู๎เรียนอยํางเพียงพอและเหมาะสม เชํน กิจกรรมที่สามารถให๎นักศึกษาได๎เรยีนรู๎จากประสบการณจ์รงิ  
ลงมือปฏิบัติจริงด๎วยตนเองได๎ ผู๎สอนควรแสดงบทบาทให๎น๎อยลง แตํต๎องเตรียมวางแผนจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาให๎มากขึ้น โดยการ
จัดท าหรือพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมแบบออนไลน์ท่ีมีความสะดวกในการใช๎มากในปัจจุบัน 

การจัดให๎ผู๎สอนสามารถพัฒนานวัตกรรมการสอนได๎  จะเป็นสํวนหน่ึงของระบบการพัฒนาคณาจารย์ให๎สามารถจัดการเรียน
การสอนเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญตามตัวบํงช้ีที่ 2.4  ของเกณฑ์มาตรฐานดังกลําว และเป็นไปตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ที่ 
1 (การผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ) ในข๎อ 3 (ปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความทันสมยั) และข๎อ 6 (จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรยีนรู๎ที่มีความทันสมยั และมีประสิทธิภาพ) 
รวมทั้งสอดคล๎องกับพันธกิจของคณะข๎อ 2 สํงเสริมการจัดการเรียนการสอน การวิจัยด๎านการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ตอบสนองความต๎องการของท๎องถิน่ และนโยบายของคณะข๎อ 1.3 การจัดการศึกษาโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง เน๎นการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง การเรียนรู๎ตลอดชีวิต กระตุ๎นความคิดสร๎างสรรค์ สร๎างนิสัยในการค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติมได๎เอง โดยสื่อตํางๆ เพื่อการเรียนรู๎
อยํางก๎าวหน๎า ข๎อ 2.2 สนับสนุนให๎มีฐานข๎อมูลในการค๎นคว๎าความรู๎ด๎านวิชาการ เพื่อให๎บริการกับอาจารย์และนักศึกษา ข๎อ 9.2.4 จัด
ประชุม อบรม เพิ่มพูนความรู๎ด๎านวิธีจัดการเรียนการสอน และผลิตผลงานทางวิชาการแกํอาจารย์ในรูปแบบตํางๆ 

นอกจากนี้จากค าแนะน าของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ แนะน าในที่ประชุมกรรมการ
ผู๎บริหารมหาวิทยาลัยวํา การที่หนํวยงานหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีผลงานทางวิชาการในเว็บไซดข์องมหาวิทยาลยัจะเป็นผลดีใน
การประเมินเพื่อจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาอีกด๎วย     
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2. วัตถุประสงค ์
1. คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเกิดความรู๎ ความเข๎าใจในการจดัท าสื่อนวัตกรรมสมัยใหมํ และเห็นความส าคญัของการ

สอนโดยใช๎สื่อใหมํ ๆ ที่ทันสมัย 
2. คณาจารย์ผูเ๎ข๎ารับการอบรมสามารถพัฒนานวัตกรรมการสอนแบบออนไลน์ได๎ 

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 คณาจารย์เข๎ารับการอบรมเพื่อพัฒนานวัตกรรม 52 คน 
1.2 คณาจารย์จัดท าสื่อนวัตกรรมการสอนแบบออนไลนไ์ด๎ 52 Homepage 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ระดับความส าเร็จของระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ไมํน๎อยกวํา 5 คะแนน 
2.2    ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ไมํน๎อยกวํา 5 คะแนน 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
ด าเนินการแล๎วเสร็จตามแผน 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา:  3 เดือน วันเริ่มต๎น:  1  เมษายน    2557  วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน   2557  

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ไซด ์
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 อบรมพัฒนานวัตกรรมการเรยีน การสอนบนเว็บไซด์ 1 ครั้ง 20,000   1 ครั้ง 20,000     
รวมท้ังสิ้น 1 คร้ัง 20,000   1 คร้ัง 20,000     

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 อบรมพัฒนานวัตกรรมการเรียน  การสอนบนเว็บไซด์       20,000  
 ค่าตอบแทน       10,800  
 - คําวิทยากร 1 คน ๆ ละ 12 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 7,200  
 - คําผู๎ชํวยวิทยากร 1 คน ๆ ละ 12 ช่ัวโมง ๆ ละ 300 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย         7,900  
  - คําอาหารวําง 52 คน 4 มื้อละ 25 บาท 5,200  
 - คําจัดท าเอกสาร ในการอบรม 1 ครั้ง 52 ชุด 50 บาท 2,600  
 - คําจัดท ารูปเลํมรายงานผล  1 ครั้ง 1 เลํม 100 บาท 100  
 ค่าวัสดุ       1,300  
 - ซื้อวัสดุในการอบรม 1 ครั้ง - - 1,300 บาท 1,300  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. อบรมพัฒนานวัตกรรมการเรียน  
การสอนบนเว็บไซด์ 

   10,800 9,200      20,000 

รวม    10,800 9,200      20,000 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434102901 อบรมพัฒนานวัตกรรมการเรียน  
การสอนบนเว็บไซด์ 

1040000 1202 5702010100 คําตอบแทน  10,800    

    5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  9,200   
รวมท้ังสิ้น  20,000   
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.   คณาจารย์คณะวิทยาการจดัการเกิดความรู๎ ความเข๎าใจในการจดัท าสื่อนวัตกรรมสมัยใหมํ และเหน็  
      ความส าคัญของการสอนโดยใช๎สื่อใหมํ ๆ ที่ทันสมัย 
2.   คณาจารยผ์ู๎เข๎ารับการอบรมสามารถพัฒนานวัตกรรมการสอนแบบออนไลน์ได๎ 

11. การประเมินผลการด าเนินงาน 
11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี

11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร๎อยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร๎อยละ 80  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร๎อยละ 80  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 12.1.1 นโยบายที่...4....: สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายยํอยท่ี.4.1 : การศึกษา 

 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
  12.2.1 นโยบายที่..1....:สงํเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานและยกระดับสูํ

ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่..1..:เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
  กลยุทธ์ที่...1....: เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความ
เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.) 
 12.3.1 ผลผลิตที่ : 4 ผู๎ส าเรจ็การศึกษาด๎านสังคมศาสตร ์

ตัวช้ีวัดที ่13 : จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา(ด๎านสังคมศาสตร์) 

 12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 12.4.1 องค์ประกอบท่ี2 การผลติบัณฑิต 

ตัวบํงช้ีที่ 2.4: ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 

 12.5 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
  12.5.1 มาตรฐานด๎านคณุภาพบณัฑิต 
  ตัวบํงช้ีที่....1...: บัณฑิตปริญญาตรทีี่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 ตัวบํงช้ีที่...2....: คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

 12.6 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

   12.6.1 มิติภายนอก: การประเมินคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัดที่...5...: ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณพติ 
  ตัวช้ีวัดที่...6...:  ร๎อยละความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141434103000  โครงการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชมุชนคณะวิทยาการจัดการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 35,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน  คณะวิทยาการจัดการ                          ผู๎รับผิดชอบ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได๎ระบุไว๎ในกรอกแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-
2556 วํา “อุดมศึกษาต๎องเน๎นการสร๎างหนํวยปฏิบัติการฝึกอบรมระดับลึกในพื้นที่มากกวําการตั้งรับแรงงานที่ออกจากภาคเกษตร ” 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให๎มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  คณะวิทยาการจัดการจึงได๎จัดตั้งศูนย์บํมเพาะธุรกิจชุมชนขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎บริการวิชาการแกํสังคม  พัฒนาและสร๎างเสริมประสบการณ์บุคลากร  เน๎นการสํงเสริมแนวคิดเพื่อมุํงสูํความ
เป็นผู๎ประกอบการของนักศึกษา  คณาจารย์  รวมทั้งบุคลากรทั่วไปที่สนใจ 

ในการให๎บริการทางวิชาการ  ให๎บริการได๎ทั้งภาครัฐและเอกชน  รูปแบบการให๎บริการอาจมีความหลากหลาย  เชํน 
อนุญาตให๎ใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรของคณะฯ เป็นแหลํงอ๎างอิงทางวิชาการ  ให๎ค าปรึกษา  อบรม  จัดประชุม  หรือสัมมนาวิชาการ  
ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามตําง ๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม  ทั้งนี้การให๎บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให๎สังคมแล๎ว  
คณะวิทยาการจัดการยังได๎ใช๎ประโยชน์ในด๎านตําง ๆ เชํน เป็นการเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์ของอาจารย์  อันน ามาสูํการพัฒนา
หลักสูตร  มีการบูรณาการเพื่อใช๎ประโยชน์ทางด๎านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  พัฒนาต าแหนํงทางวิชาการ  สร๎างเครือขําย
กับองค์กรตําง ๆ ซึ่งเป็นแหลํงงานของนักศึกษา  จากการให๎บริการทางวิชาการ 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อประชุมวางแผนการด าเนินการของคณะกรรมการ 
2. เพื่อจัดอบรมการเป็นผู๎ประกอบการให๎กับนักศึกษา 
3. เพื่อจัดอบรมการสร๎างเครือขํายของธุรกิจชุมชน 

 
 
 
 



แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจําย(งบแผํนดิน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 | 244 

 

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยูํของคณะวทิยาการจัดการ 80 ร๎อยละ 
1.2 จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหมํคณะวิทยาการจัดการ  ตามแผนการรับนกัศึกษา 90 ร๎อยละ 
1.3 จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด 85 ร๎อยละ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร๎อยละ 85 
2.2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  ร๎อยละ 85 
2.3. ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน  ไมนํ๎อยกวํา 5 คะแนน 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
ด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว๎ทุกกิจกรรม  อยํางตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา  10  เดือน  วันเริ่มต๎น  1 พฤศจิกายน  2556   วันสิ้นสุด  31 สิงหาคม 2557   

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดประชุมคณะกรรมการ             
2 จัดอบรมนักศึกษามุํงสูํการเป็นผู๎ประกอบการรุํน2             
3 จัดอบรมการสร๎างเครือขํายของธุรกิจชุมชน             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง 6,000 2 ครั้ง 2,000 2 ครั้ง 2,000 2 ครั้ง 2,000   
2 จัดอบรมนักศึกษามุํงสูํการเป็นผู๎ประกอบการรุํน 2 1 ครั้ง 4,300   1 ครั้ง 4,300     
3 จัดอบรมการสร๎างเครือขํายของธุรกิจชุมชน 1 ครั้ง 24,700     1 ครั้ง 24,700   

รวมท้ังสิ้น 8 คร้ัง 35,000 2 คร้ัง 2,000 2 คร้ัง 6,300 4 คร้ัง 26,700   
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
 

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดประชุมคณะกรรมการ       6,000  
 ค่าใช้สอย       6,000  
 - คําอาหารวําง 6 ครั้ง 10 คน 25 บาท 1,500  
 ค่าวัสด ุ         
 - คําวัสด ุ 3 ครั้ง   1,500 บาท 4,500  
2 จัดอบรมนักศกึษามุ่งสูก่ารเป็นผู้ประกอบการรุ่น 3       4,300  
 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสด ุ 1 ครั้ง     4,300  
3 จัดอบรมการสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชน       24,700  
 ค่าตอบแทน       14,400  
 - คาํตอบแทนวิทยากร 4 คน 6 ช่ัวโมง 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย       5,880  
 - คําอาหารวําง 2 ครั้ง 40 คน 25 บาท 2,000  
 - คําบ ารุงรักษารถ(รถตู๎) 2 คัน 1 ครั้ง 500 บาท 1,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - คําน้ ามัน 2 คัน 1 ครั้ง 1,200 บาท 2,400  
 - คําเบี้ยเลี้ยง 2 คน 1 ครั้ง 240 บาท 480  
 ค่าวัสดุ       4,420  
 - คําวัสด ุ 1 ครั้ง     4,420  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 35,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
 

8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.จัดประชุมคณะกรรมการ     6,000      6,000 
2.จัดอบรมนักศึกษามุํงสูํการเป็น
ผู๎ประกอบการรุํน 3 

    4,300      4,300 

3. จัดอบรมการสรา๎งเครือขําย
ธุรกิจชุมชน 

   14,400 10,300      24,700 

รวม    14,400 20,600      35,000 
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9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434103001 1.จัดประชุมคณะกรรมการ 1040000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 2,000 2,000 2,000   6,000 
141434103002 2.จัดอบรมนักศึกษามุํงสูํการ

เป็นผู๎ประกอบการรุํน 3 
1040000 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  4,300    4,300 

141434103003 3. จัดอบรมการสรา๎งเครือขําย
ธุรกิจชุมชน 

1040000 1202 5702010100 คําตอบแทน   14,400  14,400 

    5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ   10,300  10,300 
รวมท้ังสิ้น 2,000  6,300 26,700  35,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินการของคณะกรรมการ 6 ครั้ง 
2. จัดอบรมการเป็นผู๎ประกอบการใหก๎ับนักศึกษา 1 ครั้ง 
3. เพื่อจัดอบรมการสร๎างเครือขํายของธุรกิจชุมชน 1 ครั้ง 

11. การประเมินผลการด าเนินงาน 
11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี

11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการร๎อยละ 80  
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร๎อยละ 80  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร๎อยละ 80  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข๎อมูลโดยให๎แบบสอบถาม 

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
12.1  ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

 12.1.1  นโยบายที่ 1:  สํงเสริมสนบัสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน   
   และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น 
   และประเทศชาติ รองรับการเข๎าสูปํระชาคมอาเชียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1:  เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
  กลยุทธ์ที่ 1:  เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ 
   ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น 
   และประเทศชาต ิ
 12.1.2  นโยบายที่ 3 :  สนับสนุนรํวมมือและขยายการให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสรมิสร๎างความเข๎มแข็ง 
         เป็นที่พ่ึงของท๎องถิ่นและสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเป็นแหลํงจดัการความรู๎ท๎องถิ่นมรดกโลก ที่สร๎างความเข๎มแข็งให๎สังคม 
   กลยุทธ์ที่ 3 : ขยายการให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสรมิสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พ่ึงของท๎องถิ่น 
         และสังคม 
  กลยุทธ์ที่ 4 : สํงเสริมการเรียนรูต๎ลอดชีวิตของประชาชนในท๎องถิ่นและสังคม 

12.2 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
12.2.1 องค์ประกอบท่ี 2 :  การผลิตบณัฑิต 
   ตัวบํงช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธ์ิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของบัณฑติ 
12.2.2  องค์ประกอบท่ี 5 :  การบริการวิชาการแกํสังคม 
   ตัวบํงช้ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม 

12.3 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 
 12.3.1 มิติที ่3 :  มิติด๎านประสิทธิภาพการปฏิบตัิราชการ 

 ตัวช้ีวัดที ่6 :  ร๎อยละของการเบิกจํายเงินงบประมาณตามแผน 
  
12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 12.4.1  มาตรฐานท่ี 1 :  ผลการจดัการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเป็นส าคัญ 
   ตัวบํงช้ีที่9:  ผลการเรยีนรู๎และเสรมิสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก  
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141434103100  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน   
 งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลติ: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลติ: จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจําย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 991,900 บาท 
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ: หนํวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ                          ผู๎รับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551  คณะวิทยาการจัดการได๎รับการจัดสรรงบประมาณในการกํอสร๎างอาคารเรียนจ านวน 1 หลัง  
ด าเนินการกํอสร๎างแล๎วเสร็จและสํงมอบงานเรียบร๎อยตั้งแตํเดือนมกราคม 2554  เป็นอาคารล าดับที่ 41  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยได๎มอบหมายให๎คณะวิทยาการจัดเป็นผู๎รับผิดชอบอาคารหลังนี้   ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2554  
คณะได๎ประชุมคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ เพื่อจัดท าแผนในการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารระยะ 5 ปี   คือตั้งแตํ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เพื่อเป็นแผนในการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารตํางเชํน ครุภัณฑ์การศึกษา
เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษา ครุภัณฑ์ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ ของสาขาวิชา ครุภัณฑ์ห๎องประชุมสัมมนา ตลอดจนครุภัณฑ์
ส านักงานตําง ๆ  เพื่อสนับสนุนในการบริหารและการบริการในการจัดการเรียนการสอนของผู๎บริหารและคณาจารย์ในสังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ และคณะวิชาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ประจ าอาคาร
หลังใหมํ โดยมีกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 22,000,000 บาท  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได๎รับการจัดสรรงบประมาณมาแล๎วบาง
รายการ คณะจึงขอรับการจัดสรรจากงบประมาณแผํนดินเพิ่มเติมไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จ านวน 25 รายการ วงเงิน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,576,900 บาท   

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะวิทยาการจัดการได๎รบัการจดัสรรงบประมาณงบลงทุน เป็นเงิน991,900 บาท โดยได๎รับการ
จัดสรรเป็นคําครุภัณฑ์ 5 รายการ ดังนี้ 

ชุดครุภัณฑ์ประกอบห๎องประชุม 15 ท่ีนั่ง 2 ชุด  จ านวนเงิน 332,600  บาท 
ชุดครุภัณฑ์ประกอบห๎องศูนย์บํมเพาะ 3 ชุด  จ านวนเงิน 294,300  บาท 
ตู๎แสดงผลงานอาจารย์    จ านวนเงิน 199,000  บาท 
กล๎องวีดีโอ     จ านวนเงิน 20,000    บาท 
ชุดครุภัณฑ์ห๎องสมุด    จ านวนเงิน 146,000  บาท 

 ดังนั้นเพื่อด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกลําวเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  คณะจึงได๎จัดท าโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ
อาคาร 41  คณะวิทยาการจัดการขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตํอไป   
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ์จ านวน 5 รายการ 
2. เพื่อรองรับการให๎บริการของนักศึกษา และบุคลากรที่มาติดตํอราชการให๎เกิดความพึงพอใจ 

 
3. เปูาหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. เปูาหมายเชิงปรมิาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 ชุดครุภณัฑ์ประกอบห๎องประชุม จ านวน 15 ท่ีนั่ง  2 ชุด 
1.2 ชุดครุภณัฑ์ประกอบห๎องศูนย์บํมเพาะธุรกิจชุมชน 3 ชุด 
1.3 ตู๎แสดงผลงานอาจารย์และนักศึกษา 1 ตู๎ 
1.4 กล๎องบันทึกภาพเคลื่อนไหว 1 เครื่อง 
1.5 ชุดครุภณัฑ์ห๎องสมุด 1 ชุด 
    

2. เปูาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1  ระดับความส าเรจ็ของห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรยีนรู๎ ไมํน๎อยกวํา 5 คะแนน 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
จัดซื้อครภุัณฑป์ระกอบห๎องตําง ๆ ให๎แล๎วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาในแผนการด าเนินงาน 

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 มกราคม 2557 วันสิ้นสุด: 31 มีนาคม 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ชุดครุภณัฑ์ประกอบห๎องประชุม จ านวน 15 ท่ีนั่ง             
2. ชุดครุภณัฑ์ประกอบห๎องศูนย์บํมเพาะธุรกิจชุมชน             
3. ตู๎แสดงผลงานอาจารย์และนักศึกษา             
4. กล๎องบันทึกภาพเคลื่อนไหว             
5. ชุดครุภณัฑ์ห๎องสมุด             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1. ชุดครุภณัฑ์ประกอบห๎องประชุม จ านวน 15 ที่น่ัง 2  ชุด 332,600 2  ชุด 332,600       
2. ชุดครุภณัฑ์ประกอบห๎องศูนย์บํมเพาะธุรกิจชุมชน 3  ชุด 294,300 3  ชุด 294,300       
3. ตู๎แสดงผลงานอาจารย์และนักศึกษา 1  ตู๎ 199,000 1  ตู๎ 199,000       
4. กล๎องบันทึกภาพเคลื่อนไหว 1  เครื่อง 20,000 1  เครื่อง 20,000       
5. ชุดครุภณัฑ์ห๎องสมุด 1  ชุด 146,000 1  ชุด 146,000       

รวมทั้งสิ้น  991,900  991,900       
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 ประชุมเตรียมด าเนินการสอบ

ราคาจัดหาครภุัณฑ ์
 

2 
 

ครั้ง 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

2 ชุดครุภณัฑ์ประกอบห๎องประชุม  
จ านวน  15  ที่น่ัง ประกอบด๎วย 

 
2 

 
ชุด 

 
1 

 
ชุด ๆ ละ 

 
166,300 

 
บาท 

 
332,600 

 

 งบลงทุน       332,600  
 2.1 โต๏ะประชุมตรงขนาด 

60*160*75 ซม. ขาเหล็กหน๎าโต๏ะ
ไม๎ Particle 

  
 

      
 

 2.2 โต๏ะหัวตํอขนาด 60*60*75 
ซม. หน๎าโต๏ะไม๎ Particle 

 
 

 
 

      

 2.3 เก๎าอี้ประธานแบบสูงขา 5 
แฉก ปรบัสูงต่ าด๎วยโช๏ค ขา
อลูมิเนียมปัดเงา 

 
 

 
 

      

 2.4 เก๎าอี้ผู๎รํวมประชุมพนักเตีย้ขา 
5 แฉก ปรับสูงต่ าด๎วยโช๏ค ขา
อลูมิเนียมปัดเงา 

        

 2.5 ระบบเครื่องเสียงส าหรับห๎อง
ประชุม จ านวน 1 ชุด 

        

3 ชุดครุภณัฑ์ประกอบห๎องศูนย์บํม
เพาะธุรกิจชุมชน 

 
3 

 
ชุด 

 
1 

 
ชุด ๆ ละ 

 
98,100 

 
บาท 

 
294,300 

 

 งบลงทุน       294,300  
 3.1 โต๏ะท างานขาเหล็ก แบบโลํง 

ขนาด 120/120*60/60*/75 ซม. 
        

 3.2 ตู๎ 2 ลิ้นชัก มีล๎อเลื่อน ขนาด 
45*47*61 ซม. 

        

 3.3 แผนคีร์บอร์ดไม๎พร๎อมราง
ลูกปืน ขนาด 60/40 ซม. 

        

 3.4 ตู๎เตี้ยบานเปดิทึบ ขนาด 
80*40*80 ซม. 

        

 3.5 ตู๎สูงบนโลํง/ลํางบานเปดิทึบ         
 3.6 แผํนฉากกั้น Mini Screen 

ขนาด 120*76 ซม. 
        

 3.7 เก๎าอี้นั่งท างาน B2B ขาอัล
ลอยด์ 5 แฉก ที่น่ังบุผ๎า พนักพิง
ตาขํายสดี า (MAX)  

        

 3.8 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ  3  ชุด         
4 ตู๎แสดงผลงานอาจารย์และ

นักศึกษา 
1 ตู๎ 1 ตู๎ ๆ ละ 199,000 บาท 199,000  

 งบลงทุน       199,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 4.1 ตู๎แสดงผลงานวิชาการ 1 ชุด       
   - เป็นตู๎ส าหรับแสดงผลงานทาง 

วิชาการ ชนิดติดตั้งคงที่ (Built-In) 
        

 ตัวตู๎เป็นโครงไม๎กรุไม๎อัดกรลุามิ
เนต พร๎อมช้ันวาง ขนาด กว๎าง 
6.10 x ลึก 0.45 x 3.00 เมตร 

        

 4.2 ประตูกระจกบานเลื่อน 1 ชุด       
  - เป็นประตูกระจกชนิดบานเลื่อน 

ผู๎รับจ๎างต๎องทุบผนังกลางห๎องเพื่อ
ติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน 
ขนาด กว๎าง 1.80 x สูง 2.00 
เมตร 

        

5 กล๎องบันทึกภาพเคลื่อนไหว 1 เครื่อง 1 เครื่องๆละ 20,000 บาท 20,000  
 งบลงทุน       20,000  
 -  ClearVID TM CMOS Sensor 

ขนาด 1/3” พิกเซลโดยรวม : 
2100K  

        

 - สื่อบันทึก : (8 ซม) DVD-R/ 
    -RW/+RW/+RDL (Dual 
Layer), 

        

 - Memory Stick Duo TM 
Media,    
  Memory Stick PRO DuoTM  

        

 - Media เวลาในการบันทึกและ
เลํนภาพ :High Definition: 
(Single Layer/Dual Layer) 

        

6 ชุดครุภณัฑ์ห๎องสมุด 1 ชุด 1 ชุด ๆ ละ 146,000 บาท 146,000  
 งบลงทุน       146,000  
 - ช้ันวางหนังสือเหล็กแบบสองชํวง 

ขนาด 49*187*196 ซม. 
        

 - โต๏ะอํานหนังสือแบบกลุํม ขนาด 
120*240*75 ซม. หน๎าโต๏ะไม๎ 
Praticle 

        

 - เก๎าอี้แบบขาเหล็กชุบโครเมีย่ม ที่
นั่งพลาสติกฉดีขึ้นรูป 

        

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 991,900  
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. ชุดครุภัณฑ์ประกอบห๎องประชมุ 
จ านวน 15 ที่น่ัง 

      332,600    332,600 

2. ชุดครุภัณฑ์ประกอบห๎องศูนย์บมํ
เพาะธุรกิจชุมชน 

      294,300    294,300 

3. ตู๎แสดงผลงานอาจารย์และ
นักศึกษา 

      199,000    199,000 

4. กล๎องบันทึกภาพเคลื่อนไหว       20,000    20,000 
5. ชุดครุภัณฑ์ห๎องสมดุ       146,000    146,000 

รวม       991,900    991,900 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434103101 ชุดครุภณัฑ์ประกอบห๎องประชุม จ านวน 15 ที่น่ัง 1040000 1203  ครุภณัฑ ์ 332,600     332,600 
141434103102 ชุดครุภณัฑ์ประกอบห๎องศูนย์บํมเพาะธุรกิจชุมชน 1040000 1203  ครุภณัฑ ์ 294,300    294,300 
141434103103 ตู๎แสดงผลงานอาจารย์และนักศึกษา 1040000 1203 8320005100 ครุภณัฑ ์ 199,000    199,000 
141434103104 กล๎องบันทึกภาพเคลื่อนไหว 1040000 1203 8323025100 ครุภณัฑ ์ 20,000    20,000 
141434103105 ชุดครุภณัฑ์ห๎องสมุด 1040000 1203  ครุภณัฑ ์ 146,000     146,000 

รวมทั้งสิ้น 991,900    991,900 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณะวิทยาการจัดการ  มีครุภณัฑ์ห๎องประชุม ห๎องศูนย์บมํเพาะธุรกิจชุมชน ตู๎แสดงผลงาน กล๎องบันทึกภาพ และ

ห๎องสมุดไว๎บริการอาจารย์และนักศึกษา 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจสูงข้ึน 

11. การประเมินผลการด าเนินงาน 
11.1  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 

 11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร๎อยละ 80  
 11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร๎อยละ 80  
 11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร๎อยละ 80  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.2.1การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

      ยุทธศาสตร์ที่ .4..: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 
 ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2555 – 2558) : นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2558 ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑิตให๎บรรลุตาม

คุณสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
              ตัวช้ีวัดที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรยีนรู๎ 
 - 

ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประมาณผลการปฎิบัติราชการตามค ารับรองการปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 
มิติภายใน:  การประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 7.1 :  ร๎อยละความส าเรจ็ของการเบิกจํายงบประมาณตามแผน 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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2.  งานสนับสนนุการจัดการศึกษา 
1010100ส านักงานอธิการบดี(กองกลาง) 
141434103200  งานสนับสนนุการจัดการศึกษา(ด้านสังคมศาสตร์) 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกนัในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติก าลังคนดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง

ตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ
3. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ํ
4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ร๎อยละผูส๎ าเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร ,งบด าเนินงาน,งบลงทุน,งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 218,063,920 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : กองกลาง                                             ผู๎รับผิดชอบ : นางสุนทรี  โพธิกุล 
  
 

1. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
 พัฒนาท๎องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให๎การศึกษา สํงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให๎บริการวิชาการแกํ
สังคม เพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกลําว กองกลางมีหน๎าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยคือ 
 1.  สนับสนุนการให๎การศึกษาและผลิตบัณฑติ 
 2.  สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสูคํวามเป็นเลิศทางวชิาการ 
 3.  สนับสนุน รํวมมือและให๎บริการทางวิชาการ 
 4.  สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 5.  สนับสนุนการเสรมิสร๎างความเข๎มแข็งของผู๎น าชุมชน 
 6.  สนับสนุนการผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.  สนับสนุนการประสานความรํวมมือเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น 
 8.  สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถํายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 9.  สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
 

2. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2.  เพื่อสํงเสรมิกระบวนการปฏิบตัิงานให๎สอดคล๎องกับกฎ ระเบยีบ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัตริาชการ 
3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการก าหนดต าแหนงํให๎มีศักยภาพสูงสุด 
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3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนข๎าราชการพลเรือน,ลูกจ๎างประจ า,พนักงานราชการ,พนักงาน

มหาวิทยาลยั,ลูกจ๎างช่ัวคราวชาวตาํงชาติและอาจารย์ประจ าตามสญัญา 
85 อัตรา 

1.2 จ านวนผู๎ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 56 อัตรา 
1.3 จ านวนผู๎ด ารงต าแหนํงบริหารไมํมวีาระ 12 อัตรา 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรและผู๎รับบริการมีความพงึพอใจตํอการให๎บริการเพิม่ขึ้น คิดเป็นร๎อยละ 85 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
ร๎อยละการเบิกจาํยงบประมาณทันตามเปูาหมายที่ก าหนด 

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา.....12......เดือน วันท่ี...1.....เดือน..ตุลาคม....ปี.2556ถึง วันท่ี..30..เดือน..กนัยายน..ปี..2557. 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งานสนับสนนุการจัดการศึกษา             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
 งานสนับสนนุการจัดการศึกษา           
   - งบบุคลากร  58,152,800.-         
        (1) เงินเดือน    10,339,950.-  10,339,950.-  10,339,950.-  10,339,950.- 
        (2) คําจ๎างประจ า    1,883,500.-  1,883,500.-  1,883,500.-  1,883,500.- 
        (3) คําจ๎างช่ัวคราว    448,075.-  448,075.-  448,075.-  448,075.- 
        (4) คําตอบแทนพนักงานราชการ    1,866,675.-  1,866,675.-  1,866,675.-  1,866,675.- 
   - งบด าเนินงาน  9,441,620.-         
        (1) คําตอบแทน ใช๎สอยและวัสด ุ    2,360,405.-  2,360,405.-  2,360,405.-  2,360,405.- 
   - งบเงินอุดหนุน  150,469,500.-         
        (1) อุดหนุนบุคลากร    37,617,375.-  37,617,375.-  37,617,375.-  37,617,375.- 

รวมท้ังสิ้น  218,063,920.-  54,515,980.-  54,515,980.-  54,515,980.-  54,515,980.- 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
ล า 
ดั
บ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหนว่ย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 งานสนับสนนุการจัดการศึกษา(ด้านสังคมศาสตร์)   
1 งบบุคลากร 58,152,800.-  
 1.1 เงินเดือน       41,359,800.-  
  (1) เงินเดือน 85 อัตรา 85 อัตรา   2,707,250 บาท 32,487,000.-  
  (2) เงินประจ าต าแหนํง       4,436,400.-  
 (2.1) เงินประจ าต าแหน่ง       3,577,200.-  
              - คคศ. 6 อัตรา 12 เดือน   403,200.-  
              -  คมส. 15 อัตรา 12 เดือน   1,059,600.-  
              -  ควจ. 10 อัตรา 12 เดือน   826,800.-  
              -  อัตราใหม ่ 11 อัตรา 12 เดือน   1,086,000.-  
              -  ช านาญการ 3 อัตรา 12 เดือน   201,600  

 
(2.2) ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มี
วาระ 1 เท่า 

      859,200.-  

 
             - หัวหน้าส านักงาน
อธิการบด ี

1 อัตรา 12 เดือน 10,000 บาท 
120,000.- 

 

 
             - หัวหน้าส านักงาน
คณบด ี

4 อัตรา 12 เดือน 5,600 บาท 
268,800.- 

 

             - ผู้อ านวยการกองกลาง 4 อัตรา 12 เดือน 5,600 บาท 268,800.-  
             - ผู้อ านวยการส านัก 3 อัตรา 12 เดือน 5,600 บาท 201,600.-  
  (3) เงินคําตอบแทนรายเดือน       4,436,400.-  

 
(3.1) เงินประจ าต าแหน่งทาง
วิชาการ 1 เท่า 

      3,577,200.-  

             - คคศ. 6 อัตรา 12 เดือน   403,200.-  
             - คมส. 15 อัตรา 12 เดือน   1,059,600.-  
             - ควจ. 10 อัตรา 12 เดือน   826,800.-  
             - อัตราใหม ่ 11 อัตรา 12 เดือน   1,086,000.-  
             - ช านาญการ 3 อัตรา 12 เดือน   201,600.-  

 
(3.2) ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มี
วาระ 1 เท่า 

      859,200.-  

 - หัวหน้าส านักงานอธิการบด ี 1 อัตรา 12 เดือน 10,000 บาท 120,000.-  
 - หัวหน้าส านักงานคณบด ี 4 อัตรา 12 เดือน   268,800.-  
 - ผู้อ านวยการกองกลาง 4 อัตรา 12 เดือน   268,800.-  
 - ผู้อ านวยการส านัก 3 อัตรา 12 เดือน   201,600.-  
 1.2 คําจ๎างประจ า       7,534,000.-  
  (1) อัตราเดิม (คําจ๎างประจ า) 33 อัตรา 12 เดือน   7,109,400.-  
  (2) เงินเพิ่มคําจ๎างประจ า   12 เดือน   424,600.-  
 1.3 คําจ๎างช่ัวคราว       1,792,300.-  

 
 1.3.1 สายวิชาการ (ชาว
ตํางประเทศ) 

      
1,792,300.- 

 



แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจําย(งบแผํนดิน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 | 260 

 

ล า 
ดั
บ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหนว่ย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
      (1) คมส. 7 อัตรา 12 เดือน   1,792,300.-  
 1.4 คําตอบแทนพนักงานราชการ       7,466,700.-  

 
     (1) คําตอบแทนพนักงาน
ราชการ 

32 อัตรา 12 เดือน 622,225 บาท 
7,466,700.- 

 

2 งบด าเนินงาน 9,441,620.-  
 2.1 คําตอบแทน       2,842,200.-  
  1 คําเชําบ๎าน       846,000.-  
       - ข้าราชการ 4 อัตรา 12 เดือน 3,625 บาท 174,000.-  
       - ชาวต่างประเทศ 7 อัตรา 12 เดือน 8,000 บาท 672,000.-  

 
 2 คาํตอบแทนผู๎ปฏิบัติงานให๎
ราชการ 

      1,996,200.-  

      - คํารถประจ าต าแหนํง 6 อัตรา 12 เดือน 158,800 บาท 1,905,600.-  

 
    - คําตอบแทนพิเศษข๎าราชการ 
(เต็มขั้น) 

      90,600.-  

 2.2 คําใช๎สอยและวัสด ุ       1,426,420.-  

 
 1 คําจ๎างเหมาบริการ (ท าความ
สะอาด) 

      1,000,000.-  

  2 คําใช๎สอยและวัสด ุ   12 เดือน 35,535 บาท 426,420.-  
 2.3 คําสาธารณูปโภค       5,173,000.-  
  1 คําโทรศัพท์   12 เดือน   200,000.-  
  2 คําน้ าประปา   12 เดือน   750,300.-  
  3 คําไฟฟูา   12 เดือน   4,222,700.-  
3 งบเงินอุดหนุน 150,469,500  
 3.1 อุดหนุนบุคลากร       150,469,500.  
    1 อัตราทดแทนเกษียณใหมํ 56 3 อัตรา 9 เดือน 127,840 บาท 1,150,560.-  
    2 พนม. 359 อัตรา 12 เดือน   118,340,200.  

 
   3 เงินส าหรับ เงินเพ่ิมพิเศษ / 
เงินปรับวุฒ ิ

      30,306,740.-  

 
   4 เงินประจ าต าแหนํงทาง
วิชาการ พนม. 

5 อัตรา 12 เดือน   672,000.-  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 218,063,920  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

สนับสนุนการจัดการศึกษา 48,893,800 1,792,300 7,466,700 2,842,200 1,426,420 5,173,000   150,469,500  218,063,920 
รวม 48,893,800 1,792,300 7,466,700 2,842,200 1,426,420 5,173,000   150,469,500  218,063,920 

 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434103201 สนับสนุนการจัดการศึกษา 1010100 1201 5701010100 เงินเดือนและคําจ๎าง 12,223,450 12,223,450 12,223,450 12,223,450 
   1201 5701010100 คําจ๎างช่ัวคราว 448,075 448,075 448,075 448,075 
   1201 5701010100 คําตอบแทน 1,866,675 1,866,675 1,866,675 1,866,675 
   1202 5702010100 คําตอบแทน 710,550 710,550 710,550 710,550 
   1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 356,605 356,605 356,605 356,605 
   1202 5702030100 คําสาธารณูปโภค 1,293,250 1,293,250 1,293,250 1,293,250 
   1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน 37,617,375 37,617,375 37,617,375 37,617,375 

รวมท้ังสิ้น 54,515,980 54,515,980 54,515,980 54,515,980 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ 
2. กระบวนการปฏิบัติงานสอดคล๎องกับกฎ ระเบยีบ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัตริาชการ. 
3. บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานก าหนดต าแหํงท่ีสูงสุด 

11. การประเมินผลการด าเนินงาน 
11.1  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี

11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 จ านวนบุคลากรที่เข๎ารับบริการไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 90 
11.2.2 บุคลากรและผู๎รับบริการมคีวามพึงพอใจตํอการให๎บริการ ไมนํ๎อยกวําร๎อยละ 85 
11.2.3 การเบิกจํายงบประมาณ งบลงทุนตามแผนไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 90 

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิตนโยบายยํอยที่ 4.1 : การศึกษา 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายที่ 1 : สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับความเป็นเลิศ 
เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร๎างศักยภาพทางการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งทางวิชาการ 
  กลยุทธ์ที่ 1 : เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  

และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  12.3.1   องค์ประกอบท่ี 1ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
  ตัวบํงช้ี 1.1กระบวนการพัฒนาแผน 
  12.3.2 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ. 
  ตัวบํงช้ี 7.1 ภาวะผู๎น าสภาสถาบันและผูบ๎ริหารทุกระดับของสถาบัน 
  ตัวบํงช้ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู ๎
  ตัวบํงช้ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
  ตัวบํงช้ี 7.4 ระบบบริหารความเสีย่ง 
   12.3.3 องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
  ตัวบํงช้ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  12.3.4 องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  ตัวบํงช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

12.4  ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 
 12.4.1 มิติที ่3  :  มิติด๎านประสิทธิภาพการปฏบิัตริาชการ 
  ตัวช้ีวัดที ่6:  ร๎อยละของการเบิกจาํยงบประมาณตามแผน 
  ตัวช้ีวัดที ่7:  ร๎อยละของการเบิกจาํยงบประมาณรายจํายลงทุน 

12.5  ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 12.5.1 มาตรฐานท่ี 5:  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบํงช้ีที่ 12:  การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าท่ีของสภาสถาบัน 
  ตัวบํงช้ีที่ 13:  การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าท่ีสถาบัน 
  ตัวบํงช้ีที่ 14:  การพัฒนาคณาจารย ์
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141434203300  งานสนับสนนุทรัพยากรการจัดการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกนัในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติก าลังคนดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง

ตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ
3. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ํ
4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ร๎อยละผูส๎ าเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 26,398,300 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : กองกลาง                                             ผู๎รับผิดชอบ : นางสุนทรี  โพธิกุล 
  
 

1. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
 พัฒนาท๎องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให๎การศึกษา สํงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให๎บริการวิชาการแกํ
สังคม เพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกลําว กองกลางมีหน๎าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยคือ 

 1.  สนับสนุนการให๎การศึกษาและผลิตบัณฑติ 
 2.  สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสูคํวามเป็นเลิศทางวชิาการ 
 3.  สนับสนุน รํวมมือและให๎บริการทางวิชาการ 
 4.  สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 5.  สนับสนุนการเสรมิสร๎างความเข๎มแข็งของผู๎น าชุมชน 
 6.  สนับสนุนการผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.  สนับสนุนการประสานความรํวมมือเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น 
 8.  สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถํายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 9.  สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

2. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2.  เพื่อสํงเสรมิกระบวนการปฏิบตัิงานให๎สอดคล๎องกับกฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัตริาชการ 
3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการก าหนดต าแหนงํให๎มีศักยภาพสูงสุด 
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3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนครุภณัฑส์ าหรับบคุลากร 12 เดือน 
1.2 จ านวนงานท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง 12 เดือน 
    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรและผู๎รับบริการมีความพงึพอใจตํอการให๎บริการเพิม่ขึ้น คิดเป็นร๎อยละ 85 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
ร๎อยละการเบิกจาํยงบประมาณทันตามเปูาหมายที่ก าหนด 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา.....12......เดือน วันท่ี...1.....เดือน..ตุลาคม....ปี.2556ถึง วันท่ี..30..เดือน..กนัยายน..ปี..2557. 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งานสนับสนนุการจัดการศึกษา             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
 งานสนับสนนุการจัดการศึกษา           
   - งบลงทุน  26,398,300.-         
        (1) ครุภัณฑ ์    -  367,700.-  -  - 
        (2) ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง    -  -  -  26,030,600.- 

รวมท้ังสิ้น  26,398,300.-  -  367,700.-  -  26,030,600.- 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 งานสนับสนนุทรัพยากรการจัดการศึกษา   
1 งบลงทุน 26,398,300  
 1.1 คําครุภัณฑ ์       367,700.-  
    1 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟูา 1 เครื่อง   18,700 บาท 18,700.-  
    2 เครื่องดูดฝุุน ขนาด 60 ลิตร 3 เครื่อง   33,000 บาท 99,000.-  

 
   3 ชุดกล๎องถํายภาพความ
ละเอียดสูงพร๎อมอุปกรณ ์

1 เครื่อง   250,000 บาท 250,000.-  

 1.2 ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง       26,030,600.  

 
   1 อาคารเรยีนและปฏิบัติการ
รวม 1 หลัง (2555 – 2558) 

1 อาคาร   69,915,000 บาท 13,955,600  

          - ปี 2555 ตั้งงบประมาณ     9,975,000 บาท   
          - ปี 2556 ผูกพัน     24,912,500 บาท   
          - ปี 2557 ผูกพัน     13,955,600 บาท   
          - ปี 2558 ผูกพัน     17,576,100 บาท   

 
         - ปี 2558 ผูกพัน  
(งบรายไดส๎มทบ) 

    3,495,800 บาท   

    2 อาคารศูนย์การศึกษานาชาต ิ 1 อาคาร   34,925,000 บาท 12,075,000.  
          - ปี 2556 ตั้งงบประมาณ     6,650,000 บาท   
          - ปี 2557 ผูกพัน     12,075,000 บาท   
          - ปี 2558 ผูกพัน     14,453,700 บาท   

 
         - ปี 2558 ผูกพัน  
(งบรายไดส๎มทบ) 

    1,746,300 บาท   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 26,398,300  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

สนับสนุนการจัดการศึกษา       367,700 26,030,600   26,398,300 
รวม       367,700 26,030,600   26,398,300 

 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

14144203301 คําครุภณัฑ ์ 1010100 1203 8320015100 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟูา  18,700    18,700 
14144203302 คําครุภณัฑ ์ 1010100 1203 8320014100 เครื่องดูดฝุุน ขนาด 60 ลิตร  99,000   99,000 
14144203303 คําครุภณัฑ ์ 1010100 1203 8323009200 ชุดกล๎องถํายภาพความละเอียดสูง

พร๎อมอุปกรณ ์
 250,000   250,000 

14144203304 ที่ดินสิ่งกํอสร๎าง 1010100 1203 8311001100 อาคารเรยีนและปฏิบตัิการรวม 1 
หลัง (2555 – 2558) 

   13,955,600 13,955,600 

   1203 8311001200 อาคารศูนย์การศึกษานานาชาต ิ    12,075,000 12,075,000 
รวมท้ังสิ้น  367,700  26,030,600 26,398,300 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ 
2. กระบวนการปฏิบัติงานสอดคล๎องกับกฎ ระเบยีบ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัตริาชการ. 
3. บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานก าหนดต าแหํงท่ีสูงสุด 

11. การประเมินผลการด าเนินงาน 
11.1  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี

11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 จ านวนบุคลากรที่เข๎ารับบริการไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 90 
11.2.2 บุคลากรและผู๎รับบริการมคีวามพึงพอใจตํอการให๎บริการ ไมนํ๎อยกวําร๎อยละ 85 
11.2.3 การเบิกจํายงบประมาณ งบลงทุนตามแผนไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 90 

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายที่ 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายยํอยท่ี 4.1 : การศึกษา 

 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
นโยบายที่ 1 :  สํงเสรมิสนับสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดบัความเป็นเลศิ เพื่อ

ตอบสนองตามความต๎องการของสงัคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร๎างศักยภาพทางการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 :  เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความ

เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

12.3.1   องค์ประกอบท่ี 1ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบํงช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
12.3.2 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ. 
ตัวบํงช้ี 7.1 ภาวะผู๎น าสภาสถาบันและผูบ๎ริหารทุกระดับของสถาบัน 
ตัวบํงช้ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู ๎
ตัวบํงช้ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ตัวบํงช้ี 7.4 ระบบบริหารความเสีย่ง 
  12.3.3 องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบํงช้ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  12.3.4 องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
ตัวบํงช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

12.4  ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 
 12.4.1 มิติที ่3  :  มิติด๎านประสิทธิภาพการปฏบิัตริาชการ 
  ตัวช้ีวัดที ่6:  ร๎อยละของการเบิกจาํยงบประมาณตามแผน 

  ตัวช้ีวัดที ่7:  ร๎อยละของการเบิกจาํยงบประมาณรายจํายลงทุน 
12.5  ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 12.5.1 มาตรฐานที่ 5:  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบํงช้ีที่ 12:  การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าท่ีของสภาสถาบัน 
  ตัวบํงช้ีที่ 13 :  การปฏิบัตติามบทบาทหน๎าท่ีสถาบัน 
  ตัวบํงช้ีที่ 14 :  การพัฒนาคณาจารย ์
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141434203400  โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา(ด้านสังคมศาสตร์) 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน 
  งบบ.กศ. 
  งบ กศ. บป. 
  งบบัณฑิตศึกษา 
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมาอาจเป็นโครงการที่ไมํ

สามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จไดใ๎นปีเดียว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 1,033,500 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) 
  
 

1. หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให๎บริการวิชาการ  

และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการถํายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่ งการด าเนินงานตามภารกิจดังกลําวนั้น  
จ าเป็นต๎องจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอนให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให๎การบริการแกํนักศึกษาการประกัน
คุณภาพการศึกษา การสร๎างบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎รวมทั้งสนับสนุนคณาจารย์ได๎ใช๎สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย  
ทันตํอการเปลี่ยนแปลงเพื่อให๎การถํายทอดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นถึงความส าคัญดังกลําว จึงจ าเป็นต๎องมีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช๎ในการจัดการเรียนสอนและ 
การด าเนินงานของอาจารย์ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตํอไป 

 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อแก๎ไขปัญหาการจัดการเรยีนการสอนที่ไมํมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใหส๎อดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปรมิาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 มีครุภณัฑส์ าหรบัสนับสนุนการจดัการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

 - ตู๎เก็บเอกสาร 10 ตู๎ 
 - ชุดครุภัณฑด์นตรีสากล 2 ชุด 

2. เปูาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1 นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรยีนการสอนและด าเนนิงานได๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
2.2 นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจเพิม่ขึ้นร๎อยละ 80 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 กิจกรรมจัดซื้อทรัยพยากรสนบัสนุนการจดัการศึกษา(ด๎านสังคมศาสตร์)ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

(ด๎านสังคมศาสตร์) 
            

 - ตู๎เก็บเอกสาร             
 - ชุดครุภัณฑด์นตรีสากล             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 จัดซ้ือทรัยพยากรสนับสนุนการจดัการศึกษา 
(ด้านสังคมศาสตร์) 

          

 งบลงทุน           
 ตู๎เกบ็เอกสาร 10 ตู๎ 65,000 10 ตู ๎ 65,000       
 ชุดครุภณัฑ์ดนตรสีากล 2 ชุด 968,500   2 ชุด 968,500     

รวมทั้งสิ้น  1,033,500  65,000  968,500     
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
 
7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอรายการ อัตราตํอหนํวย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหต ุ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 

1 จัดซ้ือทรัยพยากรสนับสนุนการจดัการศึกษา(ด้านสังคมศาสตร์)         
 ตู๎เก็บเอกสาร   10  ตู๎ 6,500 บาท 65,000  
 ชุดครุภณัฑ์ดนตรสีากล   2  ชุด 484,250 บาท 968,500  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,033,500  
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า 
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

จัดซ้ือทรัยพยากรสนับสนุนการจดั
การศึกษา(ด้านสังคมศาสตร์) 

           

ตู๎เก็บเอกสาร       65,000    65,000 
ชุดครุภณัฑ์ดนตรสีากล       968,500    968,500 

รวม       1,033,500    1,033,500 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อ
กิจกรรม 

รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434203401 ครุภณัฑ ์ 1010100 1203 8320006200 ตู๎เก็บเอกสาร 65,000     65,000 
141434203402 ครุภณัฑ ์ 1010100 1203  ชุดครุภณัฑ์ดนตรสีากล  968,500   968,500 

รวมท้ังสิ้น 65,000 968,500   1,033,500 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดร๎ับการจดัการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยไดร๎ับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนทีด่ี 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวาํด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวดัและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 แบบรายงานผลการด าเนนิการทุกกิจกรรม 
11.2.2 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
2.1.1 นโยบายที4่  สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายยํอยที่ 4  คนไทยทุกกลุํมทุกวัยมีโอกาสไดร๎ับการศึกษาและการเรียนรูต๎ลอดชีวิตอยํางทั่วถึงเป็นธรรม 
12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

2.2.1 นโยบายที ่1  สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ
 ยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคมท๎องถิ่นและ ประเทศชาติ
รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
กลยุทธ์ที ่1  การศึกษาท่ีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ รวมทั้งตอบสนองความ
 ต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาต ิ

12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
2.4.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 

ตัวบํงช้ี 2.5  ห๎องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล๎อมการเรียนรู ๎
12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

ตัวบํงช้ีที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
12.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

2.5.1 มิติที ่1 มิติด๎านคณุภาพ 
ตัวช้ีวัดที5่ ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 

 
13. ความพร้อมของโครงการ 

ด าเนินการได๎ทันที 
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1010200  ส านักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน 
141434203500  งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีที่ผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมในการเสริมสร๎าง

ความสัมพันธ์ และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมในการเสริมสร๎าง

ความสัมพันธ์ และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
ผลผลิต: โครงการเตรยีมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนนักเรยีน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข๎ารับการอบรมด๎าน

ภาษา การแลกเปลีย่นอาจารย์และนักศึกษา 
2.  ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีทักษะด๎านภาษาเพิ่มขึ้น 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:       360,420  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:      หนํวยงาน : กองนโยบายและแผน            ผู๎รับผิดชอบ : นางสาวเพลินตา โมสกุล 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เป็นหนํวยงานสนับสนุนภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แหํง พรบ. ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีภาระหน๎าที่ประกอบด๎วยการด าเนินงานบริหารงานท่ัวไป งานแผนงาน
และงบประมาณ งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ งานประกันคุณภาพ และงานวิเทศสัมพันธ์   

กองนโยบายและแผน จ าเป็นต๎องมีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริการด๎านตํางๆ 
ของกองนโยบายและแผน  ตามภาระหน๎าที่เพื่อให๎บรรลุพันธกิจ และเพื่อให๎การด าเนินงานของกองนโยบายและแผน เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดตํอมหาวิทยาลัย ตลอดแผนการใช๎จํายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอตํอการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
2. เพื่อให๎การด าเนินงานบรรลุตามพันธกิจของกองนโยบายและแผน 

 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 มีวัสดุ อุกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 1 ปีงบประมาณ 
1.2 มีการรายงานผลการด าเนินงาน   

 - สารสนเทศ 1 ภาคเรยีน 
 - รายงานประจ าป ี 1 ปีงบประมาณ 

2.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  ระดับความส าเรจ็ในการบรหิารจัดการกองนโยบายและแผน 



แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจําย(งบแผํนดิน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 | 275 
 

 

2.2  สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัตามภาระหน๎าที่ให๎สอดคล๎องเปูาประสงค์และตัวช้ีวัดของเกณฑ์การประเมิน
ตํางๆ 

3.  เปูาหมายเชิงเวลา 
การด าเนินงานของกองนโยบายและแผน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา :  12 เดือน          วันเริ่มต๎น : 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด : 30 กันยายน 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน             
 - มีวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก             
 - มีการรายงานผลการด าเนินงาน             
      - สารสนเทศ             
      - รายงานประจ าป ี             
 - มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานบริหารจดัการกองนโยบายและแผน 4 ครั้ง 360,420 1 ครั้ง 146,000 1 ครั้ง 41,000 1 ครั้ง 140,000 1 ครั้ง 33,420 

รวมท้ังสิ้น  360,420  146,000  41,000  140,000  33,420 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน   

1.1 ค่าใช้สอย       189,000  
 - คําจ๎างเหมาบริการ         
   รายงานประจ าป ี 1 ครั้งๆ ละ 500 เลํมๆ ละ 180  บาท 90,000  
   สารสนเทศ 1 ครั้งๆ ละ 1,000 เลํมๆ ละ 99 บาท 99,000  

1.2 ค่าวัสดุ       141,420  
 - คําวัสดุส านักงาน 4 ครั้งๆ ละ   35,355 บาท 141,420  

1.3 ค่าตอบแทน       30,000  
 - คําปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 
2 ครั้งๆ ละ   15,000 บาท 30,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 360,420  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงนิ
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

งานบริหารจัดการกองนโยบาย
และแผน 

   30,000 330,420      360,420 

            
            

รวม    30,000 330,420      360,420 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัสเงินทุน 
รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434203501 งานบริหารจดัการกอง
นโยบายและแผน 

1010200 1202 5702010100 คําตอบแทน 15,000   15,000 30,000 

    5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 131,000 41,000 140,000 18,420 330,420 
รวมท้ังสิ้น 146,000 41,000 140,000 33,420 360,420 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น 
2. สามารถด าเนินงานได๎ครบตามพันธกิจของกองนโยบายและแผน 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข๎อมูล โดยสอบถามความต๎องการของบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน 
11.2.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการด าเนินงานของกองนโยบายและแผน 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 
   นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
   นโยบายยํอยท่ี 4.1 : การศึกษา 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2569 
นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อ
ตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศ 
เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
   - 
 12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
   - 
 12.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 
(ก.พ.ร.) 

               มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 7: ร๎อยละความส าเร็จของการเบิกจํายเงินงบประมาณ 
 
12.6  ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 

   - 
 12.7 ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ) 
   - 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 

ด าเนินการได๎ทันที 
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141434203600  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบรายจํายอื่น 
วงเงินงบประมาณ:       1,500,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:      หนํวยงาน : กองนโยบายและแผน     ผู๎รับผดิชอบ : น.ส.เพลินตา  โมสกลุ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นท่ีมหาวิทยาลัยต๎องด าเนินการ เนื่องจากประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
สิ่งที่จะสร๎างความมั่นใจ เช่ือมั่น ให๎กับผู๎ที่มีสํวนได๎สํวนเสีย ผู๎ใช๎บัณฑิต ผู๎ใช๎บริการและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับมหาวิทยาลัยโดยใช๎ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมี 3 ระบบด๎วยกัน คือหนึ่งระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษา สองการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และสามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งสามระบบสามารถสร๎างความมั่นใจ เช่ือมั่นกับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ผู๎ใช๎บัณฑิต 
ผู๎ใช๎บริการและผู๎ที่สํวนเกี่ยวข๎องกับมหาวิทยาลัยให๎เกิดขึ้นได๎ ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาวิทยาลัย) 
(สมศ.) และส านักงานคณะกรรมกากรพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทั้ง 3 หนํวยงานดังกลําว ได๎มีความรํวมมือในการบูรณาการ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ท าให๎การประกันคุณภาพการศึกษาไมํทับซ๎อนกันและเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน 
ดังนั้นจึงมีความเป็นยิ่งท่ีบุคลากรทุกระดับตอ๎งมีความรู ๎และความเข๎าใจ ในเกณฑ์มาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ 
รวมถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎เป็นที่ยอมรับตามนโยบายด๎านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ได๎ให๎ความส าคัญกับการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของคนไทยอยํางมีบูรณาการ และสอดคล๎องกันตั้งแตํระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ทั้งในและนอกระบบการศึกษา 
และสร๎างระบบการเรียนรู๎ตลอดชีวิตซึ่งมีทิศทางที่สอดคล๎องกับเปูาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพสูํตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา ในการสร๎างความรู๎ และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของ
ประเทศในโลกาภิวัตน์รวมทั้งการพัฒนาท่ียั่งยืนของท๎องถิ่นไทย...”   

จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัย และหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยร๎อยละ 50 ยังไมํมีแนวปฏิบัติที่
ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนํวยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพรํให๎หนํวยงานอื่นสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ และจากข๎อเสนอแนะ
การประเมิน คือ ควรสร๎างความรู๎ความเข๎าใจด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงมาตรฐานด๎านคุณภาพการศึกษาที่เป็นสากล
ให๎แกํบุคลากรทุกระดับเพื่อให๎ด าเนินงานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในได๎อยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพดังนั้น 
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก สถาบันจึงต๎องมีการสร๎างเครือขํายความรํวมมอืเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระบบการท างาน แนวปฏิบัติที่ด๎าน
ประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดโครงการกิจกรรมตํางๆของมหาวิทยาลัยที่สํงเสริมทักษะให๎แกํบุคลากรทุกระดับด๎านการประกัน
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คุณภาพการศึกษานอกจากนั้น จะท าให๎เกิดเครือขํายที่รํวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รํวมกันสร๎างแนวปฏิบัติที่ดีใน การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รวํมกันระหวํางเครอืขํายเพื่อหาแนวทางการท างานอยํางเป็นระบบให๎มีคุณภาพ
รํวมกันและยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สูํความเป็นเลิศตํอไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู๎ ความเข๎าใจ เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 2. เพื่อเสริมสร๎างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระหวํางเครือขํายประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 3. เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสมในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นเลิศ 
 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 ผู๎บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 60 คน 
1.2 บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือเครือขํายการประกันคุณภาพการศึกษา 1 ฉบับ 
1.3 หนํวยงานเข๎ารํวมกิจกรรม 8 หนํวยงาน 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 
2.1  ผู๎บริหาร คณาจารย์ บุคลากรที่เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจ เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา   
2.2  มีแนวปฏิบัติที่ดีด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระหวําง
สถาบันการศึกษา 
2.3  คณะ/สถาบัน/ส านัก มีสํวนรํวมในการสร๎างแนวทางการปฏิบัติที่ดีด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
       3.1 ด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา.....12......เดือน วันท่ี...1.....เดือน..ตลุาคม....ปี.2556ถึง วันท่ี..30..เดือน...กันยายน..ปี..2557. 
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

EdPex 
            

1.1 ติดตํอประสานงานวิทยากร             
1.2 เสนอเรื่องหลักสตูรฝึกอบรม ไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอดุมศึกษา 
            

1.3 ประสานงานหนํวยงานเข๎ารํวมโครงการ             
1.4 ด าเนินการซื้อจ๎าง/ขออนุมัติคําใช๎จําย             
1.5 อบรมบุคลากรทุกภาคสํวน             
1.6 ตดิตามประเมินผลการอบรม             
2 พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
            

2.1 ติดตํอประสานงานมหาวิทยาลัยเพื่อเข๎าศึกษาดู
งานและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สร๎างแนวปฏิบัติที่ดีใน
การประกันคณุภาพการศึกษา 

            

2.2 ประสานงานคณะ ส านัก สถาบัน ในการสํง
บุคลากรเข๎ารํวมโครงการ 

            

2.3 จัดเตรียม (รําง) บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือด๎าน
การประกันคณุภาพการศึกษา 

            

2.4 ด าเนินการซื้อจ๎าง/ขออนุมัติคําใช๎จําย             
2.5 ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแ๎ละจัดท าแนว

ปฏิบัติที่ดรีํวมกับมหาวิทยาลัยเครอืขําย 
            

2.6 เผยแพรํแนวปฏิบัติที่ด ี             

3 
อบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในส าหรับ
ผู้บริหาร (30 คน) 

            

3.1 ติดตํอประสานงานวิทยากร             
3.2 ด าเนินการซื้อจ๎าง/ขออนุมัติคําใช๎จําย             
3.3 เตรียมเอกสารประกอบการอบรม             
3.4 ประสานงานหนํวยงานเข๎ารํวมโครงการ             
3.5 อบรมผู๎บริหารทุกภาคสํวน             
3.6 ติดตามประเมินผลการอบรม             

4 
อบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในส าหรับ
บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา (45 คน) 

            

4.1 ติดตํอประสานงานวิทยากร             
4.2 ด าเนินการซื้อจ๎าง/ขออนุมัติคําใช๎จําย             
4.3 เตรียมเอกสารประกอบการอบรม             
4.4 ประสานงานหนํวยงานเข๎ารํวมโครงการ             
4.5 อบรมบุคลากรทุกภาคสํวน             
4.6 ติดตามประเมินผลการอบรม             

5 อบรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา             
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ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
(ด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ประกันคุณภาพการศึกษา) 

5.1 ติดตํอประสานงานวิทยากร             
5.2 ด าเนินการซื้อจ๎าง/ขออนุมัติคําใช๎จําย             
5.3 เตรียมเอกสารประกอบการอบรม             
5.4 ประสานงานหนํวยงานเข๎ารํวมโครงการ             
5.5 อบรมบุคลากรทุกภาคสํวน             
5.6 ติดตามประเมินผลการอบรม             

6 งานบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษา             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 อบรมเกณฑ์คณุภาพการศึกษาสูํความเป็นเลิศ EdPex 1 ครั้ง 251,850   1 ครั้ง 251,850     
2 แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
1 ครั้ง 189,600 1 ครั้ง 189,600.-       

3 อบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในส าหรับ
ผู๎บริหาร 

1 ครั้ง 152,100   1 ครั้ง 152,100     

4 อบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในส าหรับ
บุคลากรงานประกันคณุภาพการศกึษา 

1 ครั้ง 158,750   1 ครั้ง 158,750     

5 อบรมเครือขํายประกันคุณภาพการศึกษา (ด าเนินงาน
ตามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือประกันคณุภาพ
การศึกษา) 

1 ครั้ง 92,000   1 ครั้ง 92,000     

6 งานบริหารจดัการประกันคณุภาพการศึกษา 1 ป ี
งบประ
มาณ 

655,700 1 ไตรมาส 100,000 1 ไตรมาส 150,000 1 ไตรมาส 155,700 1 ไตรมาส 250,000 

รวมท้ังสิ้น  1,500,000  289,600  804,700  155,700  250,000 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 
อบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ EdPex 

            251,850  

 1.1 ติดตํอประสานงานวิทยากร                

 
1.2 ประสานงานหนํวยงานเข๎ารํวม
โครงการ 

               

 
1.3ด าเนินการซื้อจ๎าง/ขออนุมัติ
คําใช๎จําย 

               

 
1.4 อบรมเกณฑ์คณุภาพการศึกษาสูํ
ความเป็นเลิศ  EdPex 

               

 1.4.1 คําตอบแทน                
     1) คําวิทยากร 3 วัน 3 คน 21 ชม. 600 บาท 37,800  
 1.4.2 คําวัสดุ         
 1) คําวัสด ุ 50 คน     1,250  
 1.4.3 คําใช๎สอย         
 1) คําอาหาร 3วัน 2คืน 50 คน     50,000  
 2) คําเดินทางวิทยากร         
 -    คําพาหนะ 3 คัน   1,000 บาท 3,000  
 -    คําที่พัก 3 คน 3 วัน 1,200 บาท 10,800  
 3) คําเดินทางผู๎เข๎ารํวมอบรม         
 -    คําบ ารุงรถคําน้ ามัน 2 คัน   5,000 บาท 10,000  
 -    คําพาหนะ 1 คัน 3 วัน 18,000 บาท 54,000  
 -    คําที่พัก(ห๎องพักคูํ) 50 คน     85,000  
 1.5 ติดตามประเมินผลโครงการ         

2 
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

            189,600  

 
2.1 ประสานงานคณะ ส านัก 
สถาบันในการสํงบุคลากรเข๎ารํวม
โครงการ 

               

 
2.2 ด าเนินการซื้อจ๎าง/ขออนุมตัิ
คําใช๎จําย 

               

 2.2.1 คําตอบแทน                
  - คําวิทยากร 2 วัน 2 คน 14 ชม. 600 บาท 16,800  
 2.2.2 คําวัสด ุ         
      1) คําวัสด ุ 50 คน   178 บาท 8,900  
 2.2.3 คําใช๎สอย         
      1) คําเดินทางวิทยากร         
          -    คําเครื่องบิน/คําเดินทาง 2 คน   3,000 บาท 6,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
          -    คําที่พัก 2 คน 1 คืน 1,200 บาท 2,400  
      2) คําเดินทางผู๎เข๎ารํวมอบรม         
         -   คําพาหนะ 2 คัน   20,000 บาท 40,000  
         -   คําที่พัก 50 คน 1 คืน 1,200 บาท 60,000  
  3) คําอาหาร 2 วัน 1 คืน 50 คน     48,000   
 2.3 เผยแพรํแนวปฏิบตัิที่ด ี 50 เลํม   150 บาท 7,500  

3 
อบรมประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในส าหรับผู้บริหาร (40 คน) 

      152,100  

 
3.1 ประสานงานคณะ ส านัก 
สถาบัน ในการสํงบุคลากรเข๎ารํวม
โครงการ 

        

 
3.2 ด าเนินการซื้อจ๎าง/ขออนุมตัิ
คําใช๎จําย 

        

 3.2.1 คําตอบแทน         
      -     คําวิทยากร 2 คน 14 ชม. 1,200 บาท 33,600  
 3.2.2 คําวัสดุ         
  1) คําวัสด ุ 40 คน     2,700  
 3.2.3 คําใช๎สอย         
      1) คําเดินทางวิทยากร          
        -    คําเครื่องบิน/คําเดินทาง 2 คน   3,000 บาท 6,000   
        -    คําที่พัก 2 คน 1 คืน 1,200 บาท 2,400   
      2) คําเดินทางผู๎เข๎ารํวมอบรม          
       -   คําพาหนะ 3 คัน 1 วันๆละ 3,500 บาท 21,000   
       -   คําที่พัก 40 คน 1 คืน 1,200 บาท 48,000   
      3) คําอาหาร 2 วัน 1 คืน 40 คน     38,400   
4 อบรมประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในส าหรับบุคลากรงานประกนั
คุณภาพการศึกษา (50คน) 

      158,750 
 

 
4.1 ประสานงานคณะ ส านัก 
สถาบนั ในการสํงบุคลากรเข๎ารํวม
โครงการ 

        

 
4.2 ด าเนินการซื้อจ๎าง/ขออนุมตัิ
คําใช๎จําย 

        

 4.2.1 คําตอบแทน         
      -     คําวิทยากร 2 คน 14 ชม. 1,200 บาท 33,600  
 4.2.2 คําวัสดุ         
     1) คําวัสด ุ 50 คน   125 บาท 6,250  
 4.2.3 คําใช๎สอย         
     1) คําเดินทางวิทยากร         
      - คําเครื่องบิน/คําเดินทาง 2 คน   3,000 บาท 6,000  
      - คําที่พัก 2 คน 1 คืน 1,200 บาท 2,400  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
      2) คําเดินทางผู๎เข๎ารํวมอบรม         
      -   คําพาหนะ 2 คัน   19,000 บาท 38,000  
      -   คําทีพ่ัก 50 คน 1 คืน 850 บาท 42,500   
     3) คําอาหาร 2 วัน 1 คืน 50 คน     30,000   
5 อบรมเครือข่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา (ด าเนินงานตามบันทกึ
ข้อตกลงความร่วมมือประกัน
คุณภาพการศึกษา) 

      92,000.00 

 

 
5.1 ประสานงานเครือขํายเพื่อเข๎า
รํวมอบรมเครือขํายประกันคณุภาพ
การศึกษา 

        

 
5.2 ด าเนินการซื้อจ๎าง/ขออนุมตัิ
คําใช๎จําย/ขออนุญาตไปราชการ 

        

 5.2.2 คําใช๎สอย         
  - คําลงทะเบียน 6 คน   2,000 บาท 12,000   
  - คําเชํารถตู ๎ 8 ครั้ง 4 วัน 2,500 บาท 80,000   

6 
งานบริหารจัดการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

      655,700  

 6.1 คําวัสด ุ         
  - คําวัสด ุ 12 ครั้ง   12,000 บาท 144,000   
  - คํากระดาษ 5 ครั้ง   6,080 บาท 30,400   
  - คําหมึกเครื่องพิมพ ์ 2 ครั้ง   22,650 บาท 45,300   
 6.2 คําใช๎สอย         

  
- คําเบี้ยเลีย้ง คําที่พัก คําลงทะเบยีน 
คํายานพาหนะ 

40 ครั้ง   5,000 บาท 200,000   

  - จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน          

  

1) รายงานผลตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 (รอบ 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน รอบละ 20 เลํม) 

60 เลํม   200 บาท 12,000 

  

  
2) รายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR) 

         

  
     2.1 รายงานผลการประเมิน
ตนเองมหาวิทยาลัย 

100 เลํม   450 บาท 45,000   

  
     2.2 รายงานผลการประเมิน
ตนเองระดับคณะ 

20 เลํม 4 คณะ 250 บาท 20,000   

  
     2.3 รายงานผลการประเมิน
ตนเองระดับ ส านัก สถาบัน 

20 เลํม 4 
ส านัก/
สถาบัน 

100 บาท 8,000   

  
     2.4 รายงานผลการประเมิน
ตนเองระดับกอง 

5 เลํม 4 กอง 100 บาท 2,000   
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

  
     2.5 รายงานผลการประเมิน
ตนเองระดับภาควิชา 

5 เลํม 4 ภาควิชา 100 บาท 2,000   

  
     2.6 รายงานผลการประเมิน
ตนเองระดับสาขาวิชา 

5 เลํม 55 สาขาวิชา 100 บาท 27,500   

  
3) รายงานผลภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต 

60 เลํม   250 บาท 15,000   

  
4) รายงานการวิเคราะห์ต๎นทุนตํอ
หนํวยผลผลิต 

10 เลํม   200 บาท 2,000   

  
5) รายงานผลการตรวจสอบการ
ประเมินตนเอง (CAR) 

         

  
     5.1 รายงานผลการตรวจสอบ
การประเมินตนเองมหาวิทยาลัย 

150 เลํม   550 บาท 82,500   

  
     5.2 รายงานผลการตรวจสอบ
การประเมินตนเองระดับคณะ 

10 เลํม 4 คณะ 350 บาท 14,000   

  
     5.3 รายงานผลการตรวจสอบ
การประเมินตนเองระดับ ส านัก 
สถาบัน 

10 เลํม 4 
ส านัก/
สถาบัน 

150 บาท 6,000   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. อบรมเกณฑค์ุณภาพการศึกษา
สูํความเป็นเลิศ EdPex 

         251,850 251,850 

2. แนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ในการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

         189,600 189,600 

3. อบรมประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในส าหรับผู๎บริหาร 

         152,100 152,100 

4. อบรมประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในส าหรับบุคลากร
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

         158,750 158,750 

5. อบรมเครือขํายประกัน
คุณภาพการศึกษา (ด าเนินงาน
ตามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ
ประกันคณุภาพการศึกษา) 

         92,000 92,000 

6. งานบริหารจัดการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

         655,700 655,700 

รวม          1,500,000 1,500,000 
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9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434203601 1. อบรมเกณฑค์ุณภาพการศึกษาสูํความ
เป็นเลิศ EdPex 

1010200 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น  251,850.-   251,850.- 

141434203602 2. แนวปฏิบัติทีด่ี (Best Practice) ในการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

1010200 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น 189,600.-    189,600.- 

141434203603 3. อบรมประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
ส าหรับผู๎บรหิาร 

1010200 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น  152,100.-   152,100.- 

141434203604 4. อบรมประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
ส าหรับบคุลากรงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 

1010200 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น  158,750.-   158,750.- 

141434203605 5. อบรมเครือขํายประกันคณุภาพ
การศึกษา (ด าเนินงานตามบันทึกข๎อตกลง
ความรํวมมือประกันคณุภาพการศกึษา) 

1010200 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น  92,000.-    92,000.- 

141434203606 6. งานบริหารจัดการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1010200 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น 100,000.- 150,000.- 155,700.- 250,000. 655,700 

รวมท้ังสิ้น 381,600 804,700 155,700 250,000 1,500,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรทุกระดับ มีความรู๎ ความเข๎าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษา

เพิ่มมากข้ึน   
2. หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยได๎แนวปฏบิัติที่ดีที่เหมาะสมในการด าเนินการจัดการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. มหาวิทยาลัยมีเครือขํายความรํวมมือในการจัดการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระหวํางสถาบันการศึกษา 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1   เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืวําดี 
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร๎อยละ 90 
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร๎อยละ 90 
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร๎อยละ 90 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 แบบประเมินผูเ๎ข๎ารับการอบรม 
11.2.2 คูํมือการสร๎างแนวปฏิบตัิที่ดดี๎านการประกันคณุภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
11.2.3 การบันทึกข๎อมูล โดยการใช๎แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายที่ 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 
   นโยบายยํอยท่ี 4.1 : การศึกษา 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  

นโยบายที่ 1 : สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับความเป็น
เลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร๎างศักยภาพทางการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งทางวิชาการ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ตัวบํงช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) - 
 12.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.)  

มิติที่ 2 :  มิติภายนอก 
 ตัวช้ีวัดที่ 12 : ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

12.6  ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
 12.7 ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ) 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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1010300ส านักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา) 
141434203700  งานบริหารจัดการการเรียนการสอน  ภาคปกติ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎าใหม ํ
5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ํ

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:       360,420 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา    ผู๎รับผิดชอบ : นางลักขณา  เตชวงษ ์
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

กองบริการการศึกษา  เป็นหนํวยงานภายในส านักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  การ
พัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนข๎อมูลทางการศึกษาและการให๎บริการแกํนักศึกษา  อาจารย์และบุคลากร  ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  ซึ่งพันธกิจดังกลําว  เป็นงานที่ต๎องเกี่ยวข๎องกับการจัดท าข๎อมูลและการจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  การพัฒนาเทคโนโลยี  
อุปกรณ์ส านักงาน  เพื่อใช๎ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา  และการเบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงในการไปติดตํอประสานงานกับหนํวยงาน
ตํางๆ  ดังนั้นเพื่อให๎การด าเนินงานของกองบริการการศึกษาเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  จึงจ าเป็นต๎องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช๎ปฏิบัติ  
ให๎เหมาะสมและพร๎อมใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  สํงผลให๎การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ   
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดหาทรัพยากร  สนับสนุนการจัดการศึกษาและให๎บริการแกํนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 มีวัสดุ  อุปกรณ์ตํางๆ  ในการด าเนินการ 2 ภาคเรยีน 
1.2 จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎ารับบริการ 5,600 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
      2.1  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์เพยีงพอตํอการจัดกาเรียนการสอนอยํางเพียงพอ  เหมาะสม 
      2.2   ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มารับบริการ  ร๎อยละ 65 
 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. ให๎บริการแนะน าตอบค าถามนักศกึษาคนละไมํเกิน 20 นาที 
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3.2. การออกเอกสารตํางๆ  ได๎อยํางรวดเร็วภายในเวลาที่ก าหนด  เชํน 15 นาที หรือ 7 ช่ัวโมง  ตามลักษณะเอกสาร 
3.3. การเบิกจํายงบประมาณตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ระยะเวลา  12  เดือน        วันเริ่มต๎น: 1  ตุลาคม   2556 วันสิ้นสุด: 30  กันยายน   2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณส์ านักงาน             
2 ให๎ค าแนะน า  ปรึกษาและให๎บริการ             
3 ออกเอกสารรายงานผลการศึกษา/หนังสือรับรอง 

ตํางๆ 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานบริหารจัดการเรียนการสอน           

 - จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 8 ครั้ง 320,000 2 45,000 2 45,000 2 135,000 2 95,000 
 - ถํายเอกสาร 4  ครั้ง 20,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 
 - คําซํอมบ ารุงครุภณัฑ์ตํางๆ 4  ครั้ง 20,420 1 5,000 2 5,000 1 5,000 1 5,420 

รวมท้ังสิ้น  360,420  55,000  55,000  145,000  105,420 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 งานบริหารจัดการเรียนการสอน         
 ค่าใช้สอย         
 คําซํอมบ ารุงครุภณัฑ์ตํางๆ 4 ครั้งๆละ   5,105 บาท 20,420  
 คําถํายเอกสาร 4 ครั้งๆละ   5,000 บาท 20,000  
 ค่าวัสดุ         
 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 8 ครั้งๆละ   40,000 บาท 320,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 360,420  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

งานบริหารจดัการเรียนการสอน     360,420      360,420 

รวม     360,420      360,420 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคมุ 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434203701 งานบริหารจดัการเรียนการสอน 1010300 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 55,000 55,000 145,000 105,420  360,420 
รวมท้ังสิ้น 55,000 55,000 145,000 105,420  360,420 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีทรัพยากรเพียงพอตํอการสนับสนุนการเรยีนการสอน 
2. สามารถออกเอกสารส าคญั เชํน ใบรายงานผลการศึกษา  ใบแทนใบปริญญาบัตร  ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิได๎อยําง

ถูกต๎องรวดเร็ว 
 

11. การประเมินผลการด าเนินงาน 
11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี

11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  ร๎อยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  ร๎อยละ 80  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  ร๎อยละ 80  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
11.2.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
11.2.3 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 12.1.1  นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
   นโยบายยํอยท่ี 4.1 : การศึกษา 
 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

12.2.1  นโยบายที่ 1 :  สํงเสรมิสนับสนุนและพฒันาการจดัการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
                             และยกระดับสูํความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม   
                             ท๎องถิ่นและประเทศชาติ  รองรับการเข๎าสูปํระชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษา  เพื่อความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
  กลยุทธ์ที่ 1 : เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน   
                               และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม  ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
 

           12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 12.3.1  องค์ประกอบท่ี 2 :  การผลิตบัณฑติ 
             ตัวบํงช้ีที่ 2.5 :  ห๎องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
   

13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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1010400  ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศกึษา) 
141434203800  งานบริหารงานกองพัฒนานักศกึษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ํ
งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 360,420 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : กองพัฒนานักศึกษา                               ผู๎รับผิดชอบ : นางสารภี  พูลศริ ิ
  
  
 

1. หลักการและเหตุผล 
กองพัฒนานักศึกษา เป็นหนํวยงานที่ท าหน๎าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา จัดบริการสวัสดิการ  และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ให๎แกํนักศึกษา  จัดกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาให๎มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบทั้ง 5 ด๎าน ให๎นักศึกษาได๎มีสํวนรํวมเพื่อ
สนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์  และตามวิสัยทัศน์ของกองพัฒนานักศึกษา ที่วําบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะต๎องเป็นคนเกํง  คนดี  และมีบุคลิกภาพดี  เป็นที่ยอมรับของสังคมอีกทั้งยังรวมถึงการ
จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ ให๎กับนักศึกษาได๎เข๎ามาใช๎บริการตามความต๎องการอยํางเพียงพอ ซึ่งการปฏิบัติภารกิจตําง ๆ 
ในหนํวยงาน ยํอมต๎องอาศัยทั้งบุคลากร เครื่องใช๎ส านักงาน วัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ ในการบริหารจัดการ เพื่ออ านวยความสะดวกให๎ทั้ง
บุคลากร นักศึกษา และผู๎มาใช๎บริการ เพราะงานบริการนั้นถือวําเป็นวัตถุประสงค์หลักของการบริหารงานส านักงาน 
            ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นหนํวยงานที่ให๎บริการแกํนักศึกษา อาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ และผู๎ใช๎บริการที่เกี่ยวข๎องเป็น
ภารกิจหลัก จึงควรเตรียมความพร๎อมในด๎าน วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช๎ส านักงานตําง ๆ ที่จะต๎องใช๎สนับสนุนในการบริหารจัดการและการ
ด าเนินงานให๎เพียงพอตํอการใช๎งาน เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพทั้งในด๎านการด าเนินงานและการบริหารจัดการภายในหนํวยงานให๎
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎ารับบริการ 2,500 คน 
1.2 จ านวนคณาจารย์ เจา๎หน๎าท่ี ท่ีเข๎ารับบริการ 100 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. นักศึกษา อาจารย์ เจ๎าหนา๎ที่ มีความพึงพอใจในการให๎บริการมากกวําร๎อยละ 80 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา ร๎อยละ 85 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 11 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 พฤศจิกายน 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 

   
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จดัซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา           
 - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน 20 ครั้ง 360,420 3ครั้ง 40,420 7ครั้ง 130,000 7ครั้ง 140,000 3ครั้ง 50,000 

  360,420  40,420  130,000  140,000  50,000 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมหลกัที่  1บริหารจัดการ

งานส านักงานฯ 
      360,420  

 ค่าวัสดุ         
 -วัสดุส านักงาน       300,000  
 -วัสดุ/ไฟฟูา/ประปา       25,000  
 -วัสดุงานบ๎านงานสวน       25,000  
 -คําปูาย/คําถํายเอกสาร       10,420  
 -ฯลฯ         

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 360,420  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. แผนการใช้จ่ายเงิน(จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ทีดิ่นและ

สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมหลกัที่  1บริหารงาน
กองพัฒนานักศึกษา 

           

- คําวัสดุส านักงาน/ไฟฟูา/
ประปา/งานบ๎านงานสวน /คํา
ปูาย/คําถํายเอกสาร ฯลฯ 

    360,420      360,420 

รวม     360,420      360,420 
 
9. แผนการใช้จ่าย (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตามหน้าท่ี/
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434203801 บริหารงานกองพัฒนานักศึกษา 1010400 1502 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ 40,420 130,000 140,000 50,000 
รวม 40,420 130,000 140,000 50,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีการสนับสนุนการบริหารจัดการและการด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
            1.1  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
            1.2  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
            1.3  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

2. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
            2.1  การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ 
 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1  ความสอดคล๎องกับแผนบรหิารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายยํอยท่ี 4.1การศึกษา 
 12.2  ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :เสรมิสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
 กลยุทธ์ที ่1: เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความ 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

     องค์ประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบํงช้ี 3.1 : ระบบและกลไกการให๎ค าปรึกษาและบริการด๎านข๎อมลูขําวสาร 
ตัวบํงช้ี 3.2: ระบบและกลไกการสงํเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141434203900  งานสนับสนนุทรัพยากรในการบริหารจัดการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 

2.  จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ํ
งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 170,900  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : กองพัฒนานักศึกษา                               ผู๎รับผิดชอบ : นางสารภี  พูลศริ ิ
  
  
 
1. หลักการและเหตุผล 
กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี  เป็นหนํวยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งจัดบริการสวัสดิการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกตํางๆ ให๎แกํนักศึกษา รวมถึงหอพักนักศึกษา ที่เอื้อตํอการพัฒนาการเรียนรู๎และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา      ซึ่งกองพัฒนา
นักศึกษาได๎เล็งเห็นและให๎ความส าคัญตํอการสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักศึกษาใหไ๎ด๎รับบริการทั้งด๎านกายภาพและคุณภาพชีวิตในด๎าน
วิชาการและกิจกรรมทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน  ที่จะสํงผลให๎นักศึกษามีศักยภาพในการเรียนรู๎และให๎ความส าคัญตํอการ
ให๎บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ   
ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษาซึ่งมีหน๎าที่หลักในการด าเนินการจัดซื้อจัดหาให๎วัสดุ ครุภัณฑ์ตํางๆ ที่จ าเป็น เพียงพอ และมี ความ
หลากหลายที่สามารถให๎บริการแกํนักศึกษาได๎ใช๎และประโยชน์ตํอการพัฒนาการเรียนการสอน การพักอาศัย การจัดกิจกรรม        
และการบริการในด๎านตํางๆ ได๎อยํางเพียงพอ 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการที่มีความจ าเป็นไว๎สนับสนุนในด๎านการให๎บริการและสวัสดิการ 
2. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาให๎เกิดประสิทธิภาพ 

 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎ารับบริการ 200 คน 
1.2 จ านวนคณาจารย์ เจา๎หน๎าท่ี ท่ีเข๎ารับบริการ 50 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.3. นักศึกษา อาจารย์ เจ๎าหนา๎ที่ มีความพึงพอใจในการให๎บริการมากกวําร๎อยละ 80 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.4. โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา ร๎อยละ 85 
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 5 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 พฤศจิกายน 2556 วันสิ้นสุด: 31 มีนาคม 2557 

   
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซ้ือครุภัณฑ์             
 -ด าเนินการจดัซื้อเครื่องพิมพ์ส าเนาดิจิตอล               
 -ด าเนินการจดัซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟูา              
 -ด าเนินการจดัซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ             
 -ด าเนินการจดัซื้อเครื่องสูบน้ า              
 -ด าเนินการจดัซื้อปั๊มน้ า             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์           
 -ด าเนินการจดัซื้อเครื่องพิมพ์ส าเนาดิจิตอล   1เครื่อง 90,000   1เครื่อง 90,000     
 -ด าเนินการจดัซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟูา  1เครื่อง 31,900 1เครื่อง 31,900       
 -ด าเนินการจดัซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ 1เครื่อง 13,000 1เครื่อง 13,000       
 -ด าเนินการจดัซื้อเครื่องสูบน้ า  1เครื่อง 23,000 1เครื่อง 23,000       
 -ด าเนินการจดัซื้อปั๊มน้ า 1เครื่อง 13,000 1เครื่อง 13,000       

  170,900  80,900  90,000     
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 จัดซ้ือครุภัณฑ์       170,900  
 ค่าครุภัณฑ์         

1.1 เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล 1 เครื่องๆละ   90,000 บาท 90,000  
1.2 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา 1 เครื่องๆละ   31,900 บาท 31,900  
1.3 เครื่องเชื่อมโลหะ 1 เครื่องๆละ   13,000 บาท 13,000  
1.4 เครื่องสูบน้ า 1 เครื่องๆละ   23,000 บาท 23,000  
1.5 เครื่องปั๊มน้ า 1 เครื่องๆละ   13,000 บาท 13,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 170,900  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. แผนการใช้จ่ายเงิน(จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมหลกัที่  1จัดซ้ือครุภัณฑ์            
-เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล       90,000    90,000 
-จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูา       31,900    31,900 
-เครื่องเชื่อมโลหะ       13,000    13,000 
-เครื่องสูบน้ า       23,000    23,000 
-เครื่องปั๊มน้ า       13,000    13,000 

รวม       170,900    170,900 
 
9. แผนการใช้จ่าย (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตามหน้าท่ี/
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

 จัดซ้ือครุภัณฑ์          
141434203901 ครุภณัฑ ์ 1010400 1203 8320019100 -เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล  90,000   90,000 
141434203902 ครุภณัฑ ์ 1010400 1203 8323006100 -จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูา 31,900    31,900 
141434203903 ครุภณัฑ ์ 1010400 1203 8326006100 -เครื่องเชื่อมโลหะ 13,000    13,000 
141434203904 ครุภณัฑ ์ 1010400 1203 8324009100 -เครื่องสูบน้ า 23,000    23,000 
141434203905 ครุภณัฑ ์ 1010400 1203 8324009200 -เครื่องปั๊มน้ า 13,000    13,000 

รวม 80,900 90,000   170,900 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจดัการที่มคีวามจ าเป็นไวส๎นบัสนุนในด๎านการให๎บริการและสวสัดิการ 
2. มีการสํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาให๎เกิดประสิทธิภาพ 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
            1.1  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
            1.2  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
            1.3  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

2. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
            2.1  การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ 
 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1  ความสอดคล๎องกับแผนบรหิารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายยํอยท่ี 4.1การศึกษา 
 12.2  ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :เสรมิสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
 กลยุทธ์ที ่1: เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
     องค์ประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบํงช้ี 3.1 : ระบบและกลไกการให๎ค าปรึกษาและบริการด๎านข๎อมลูขําวสาร 
ตัวบํงช้ี 3.2: ระบบและกลไกการสงํเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
 

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล าดับที ่ รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 เครื่องพิมพ์ส าเนา
ระบบดิจติอล 

1 เครื่อง 90,000 90,000 มาตราฐานฯ 

     -ความละเอียดในการสร๎างภาพไมน๎๎อยกวํา 300X300 จุด
ตํอตารางนิ้ว 

     -สามารถจดัต าแหนํงของเอกสารได๎ทั้งสูง-ต่ า,ซ๎าย-ขวา 
     -ความเร็วในการพิมพส์ูงสุดไมํน๎อยกวํา 130 แผํนตํอนาท ี
     -สามารถปรับความเข๎มจางของการสแกนต๎นฉบับไดไ๎มํ

น๎อยกวํา 5 ระดับ 
     -รับประกันการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ฟรีทุกช้ินท่ีช ารุด

เนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลา   1 ปี 
     ค าชี้แจงฯ 
     ส าหรับใช๎ในการจดัท าเอกสารให๎กบันักศึกษา 
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ล าดับที ่ รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

2 จอรับภาพชนดิ
มอเตอรไ์ฟฟูา  

1 เครื่อง 31,900 31,900 มาตราฐานฯ 

     -ขนาดไมํน๎อยกวํา 180 น้ิว 
     -ควบคุมการขึ้นลงของจอรับภาพ และม๎วนเก็บด๎วย

มอเตอรไ์ฟฟูา 
     -ปรับความสูงของจอ จากการเลื่อนจอ ข้ึน? ลง ได๎ทุก

ต าแหนํงและหยุดโดยอัตโนมัตเิมื่อเลื่อน ข้ึนสุด? ลงสุด 
     -ควบคุมการขึ้นลงของจอภาพด๎วย รีโมทมสีายและไร๎สาย 
     -สามารถติดตั้งจอได๎ทั้งแบบแขวนเพดานหรือยดึตดิกับ

ผนัง 
     ค าชี้แจงฯ 
     ส าหรับใช๎ในการจดัประชุมงานกิจกรรมและกิจการ

นักศึกษา 
3 เครื่องเชื่อมโลหะ 1เครื่อง 13,000 13,000 มาตราฐานฯ 
     -ขนาดเครื่องไมํน๎อยกวํา 423x203x303 mm. 
     -แรงดันในการเชื่อมไมํน๎อยกวํา 28 V 
     -ขนาดลวดเชื่อมไมํน๎อยกวํา 1.6-4.0 m. 
     ค าชี้แจงฯ 
     ส าหรับใช๎งานซํอมบ ารุงภายในหอพักนักศึกษา 
4 เครื่องสูบน้ า 1 เครื่อง 23,000 23,000 มาตราฐานฯ 
     -เครื่องยนต์เบนซิน 
     -ทํอรอบเร็ว 8”x14” 
     -หน๎าแปลนพร๎อมน๏อต 
     -เข็มขัดรัดสายสํง 
     ค าชี้แจงฯ 
     ส าหรับใช๎สูบน้ าในหอพักนักศึกษา 
5 ปั๊มน้ า 1 เครื่อง 13,000 13,000 มาตราฐานฯ 
     -ขนาดมอเตอรไ์มํน๎อยกวํา 900 วัตต ์
     -ขนาดทางน าเข๎า-ออก 1 น้ิว 
     -ปริมาณน้ าไมํน๎อยกวํา 100 ลิตร/นาท ี
     -ไฟ 220 โวล์ 
     ค าชี้แจงฯ 
     ส าหรับใช๎ปั๊มน้ าในหอพักนักศึกษา 

รวม 170,900  
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1080000  ส านักวิทยบริการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
141434204000  งานสนับสนนุการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
 งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ: 4.  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกนัในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลติ: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลติ: จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ
จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ํ
ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือน 
หลังจากจบ 
ร๎อยละผูส๎ าเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจําย: งบประมาณแผํนดิน  หมวดรายจําย : งบรายจํายอื่น 
วงเงินงบประมาณ: 2,000,000  บาท 
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ: หนํวยงาน :  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ผู๎รับผิดชอบ :  ผู๎อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ าเป็นต๎องจัดท า จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลระบบ
เครือขําย และซอฟท์แวร์ บ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ภายในส านักฯ ให๎ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และจัดหาโปรแกรมให๎นักศึกษา
ได๎ใช๎ในการเรียนอยํางถูกลิขสิทธิ์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งให๎การบริการ
วิชาการ สํงเสริมศิลปวัฒนธรรม และประสานความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่นเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น 
 
2.  วัตถุประสงค ์
 2.1  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 2.2  เพื่อเพ่ิมชํองทางในการเรียนรู๎นอกเวลาเรียน 
 2.3  เพื่อสนับสนุนระบบฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือขํายให๎อยูํในสภาพท่ีท างานได๎ปกติ 
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3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1.  เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
 จ านวนผู๎เข๎าใช๎บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจ าแนกตาม

ประเภทผู๎ใช๎บริการ (ประมาณตํอเดือน) 
  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 6,400 คน 
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 120 คน 
1.3 บุคคลทั่วไป 350 คน 

 
 2.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
  2.1  ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอดุมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85 
  2.2  ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่องเปูาหมายระดับ 3 
  2.3  ระดับความส าเรจ็ของการจัดท าต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิตเปูาหมายระดับ 3 
  2.4  ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 
  2.5  ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ เปาูหมายระดับ 3 
  2.6  ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจเปูาหมายระดับ 3 
 
 3.  เปูาหมายเชิงเวลา 
  สามารถเบิกจํายงบประมาณแล๎วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1  ตุลาคม  2556 วันสิ้นสุด: กันยายน  2557 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศห๎อง Server(4 งวด)             
2 บ ารุงรักษาเครื่องส ารองไฟ (UPS) (2 งวด)             
3 บ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟูา (4 งวด)             
4 บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แมค็อินทอช             
5 บ ารุงรักษา domain name aru.ac.th             
6 บ ารุงรักษาระบบดับเพลิงห๎อง Server (3 งวด)             
7 คําสมาชิก ITAcademy             
8 คําลิขสิทธิ์ Anti-Virus             
9 ลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Campus             
10 ซํอมบ ารุงครภุัณฑ์และอาคารสถานท่ี             
11 วัสดุ IT             
12 คําบริการวงจรอินเทอร์เน็ต (ศูนยอ์ํางทอง)             
13 ก ากับติดตาม และประเมินผล             



แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจําย(งบแผํนดิน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 | 313 

 

6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

 งานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ           
 งบรายจํายอื่น           
1 คําใช๎สอย  1,424,396         
 1.1  บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศห๎อง Server 

(4 งวด) 
1งาน 66,340 1 งาน 66,340       

 1.2  บ ารุงรักษาเครื่องส ารองไฟ (UPS)  (2 งวด) 1งาน 99,510 1 งาน 99,510       
 1.3  บ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟูา (4 งวด) 1งาน 19,260 1 งาน 19,260       
 1.4  บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม็คอินทอช 1งาน 10,700       1 งาน 10,700 
 1.5  บ ารุงรักษา domain name aru.ac.th 1 ช่ือ 856     1 ช่ือ 856   
 1.6  บ ารุงรักษาระบบดับเพลิงห๎อง Server (3 งวด) 1 งาน 41,730 1 งาน 41,730       
 1.7  คําสมาชิก ITAcademy 1 สมาชิก 45,000     1 สมาชิก 45,000   
 1.8 คําลิขสิทธ์ิ Anti-Virus 1 งาน 99,000 1 งาน 99,000       
 1.9  ลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Campus 1 สิทธ์ิ 642,000       1 สิทธ์ิ 642,000 
 1.10 ซํอมบ ารุงครุภณัฑ์และอาคารสถานท่ี 20 รายการ 400,000 3 รายการ 50,000 7 รายการ 150,000 7 รายการ 150,000 3 รายการ 50,000 
2 คําวัสด ุ  357,324         
 2.1  วัสดุ IT 50 รายการ 357,324 14 รายการ 100,000 14 รายการ 100,000 14 รายการ 100,000 8 รายการ 57,324 
3 คําสาธารณูปโภค  218,280         
 3.1  คําบริการวงจรอินเทอร์เนต็ (ศูนย์อํางทอง) 12 เดือน 218,280 3 เดือน 54,570 3 เดือน 54,570 3 เดือน 54,570 3 เดือน 54,570 

รวมท้ังสิ้น  2,000,000  530,410  304,570  350,426  814,594 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหนว่ย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
 งานสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        

 งบรายจํายอื่น         
1 คําใช๎สอย       1,424,396  
 1.1  บ ารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศห๎อง Server 
4 งวด 1 งวดๆ ละ 16,585 บาท 66,340  

 1.2  บ ารุงรักษาเครื่องส ารองไฟ 
(UPS) 

2 งวด 1 งวดๆ ละ 49,755 บาท 99,510  

 1.3  บ ารุงรักษาเครื่องก าเนิด
ไฟฟูา 

4 งวด 1 งวดๆ ละ 4,815 บาท 19,260  

 1.4  บ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แมค็อินทอช 

1 งาน 1 งานๆ ละ 10,700 บาท 10,700  

 1.5  บ ารุงรักษา domain 
name aru.ac.th 

1 ช่ือ 1 ช่ือๆ ละ 856 บาท 856  

 1.6  บ ารุงรักษาระบบดับเพลิง
ห๎อง Server 

3 งวด 1 งวดๆ ละ 13,910 บาท 41,730  

 1.7  คําสมาชิก ITAcademy 1 สมาชิก 1 สมาชิกๆ ละ 45,000 บาท 45,000  
 1.8  คําลิขสิทธิ์ Anti-Virus 1 งาน 1 งานๆ ละ 99,000 บาท 99,000  
 1.9  ลิขสิทธิ์โปรแกรม 

Microsoft Campus 
1 สิทธ์ิ 1 สิทธ์ิๆ ละ 642,00

0 
บาท 642,000  

 1.10 ซํอมบ ารุงครุภณัฑ์และ
อาคารสถานท่ี 

20 รายการ     400,000  

2 คําวัสด ุ       357,324  
 2.1  วัสดุ IT 50 รายการ     357,324  
3 คําสาธารณูปโภค       218,280  
 3.1  คําบริการวงจรอินเทอร์เนต็ 

(ศูนย์อํางทอง) 
12 เดือน 1 เดือนละ 18,190 บาท 218,280  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       2,000,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจาํยทุกรายการ      
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8. แผนการใช้จ่ายเงิน  (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศห๎อง 
Server 

         66,340 66,340 

บ ารุงรักษาเครื่องส ารองไฟ (UPS)          99,510 99,510 
บ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟูา          19,260 19,260 
บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม็คอินทอช 

         10,700 10,700 

บ ารุงรักษา domain name 
aru.ac.th 

         856 856 

บ ารุงรักษาระบบดับเพลิงห๎อง 
Server 

         41,730 41,730 

คาํสมาชิก ITAcademy          45,000 45,000 
คําลิขสิทธิ์ Anti-Virus          99,000 99,000 
ลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft 
Campus 

         642,000 642,000 

ซํอมบ ารุงครภุัณฑ์และอาคาร
สถานท่ี 

         400,000 400,000 

วัสด ุIT          357,324 357,324 
คําบริการวงจรอินเทอร์เน็ต          218,280 218,280 

รวม          2,000,000 2,000,000 
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9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3(
เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4(
ก.ค.-ก.ย.) 

141434204001 1  บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศหอ๎ง 
Server (4 งวด) 

1080000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น 66,340     

141434204002 2  บ ารุงรักษาเครื่องส ารองไฟ 
(UPS)  (2 งวด) 

1080000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น 99,510    

141434204003 3  บ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟูา  
(4 งวด) 

1080000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น 19,260    

141434204004 4  บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม็คอินทอช 

1080000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น    10,700 

141434204005 5  บ ารุงรักษา domain name 
aru.ac.th 

1080000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น   856  

141434204006 6  บ ารุงรักษาระบบดับเพลิงห๎อง 
Server (3 งวด) 

1080000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น 41,730    

141434204007 7  คําสมาชิก ITAcademy 1080000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น   45,000  
141434204008 8 คําลิขสิทธ์ิ Anti-Virus 1080000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น 99,000    
141434204009 9  ลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft 

Campus 
1080000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น    642,000 

141434204010 10 ซํอมบ ารุงครุภณัฑ์และอาคาร
สถานท่ี 

1080000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น 50,000 150,000 150,000 50,000 

141434204011 11  วัสด ุIT 1080000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น 100,000 100,000 100,000 57,324 
141434204012 12  คําบริการวงจรอินเทอร์เนต็ 1080000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น 54,570 54,570 54,570 54,570 

รวมท้ังสิ้น 530,410 304,570 350,426 814,594 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  มีทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรยีนการสอนในช้ันเรยีนอยํางเพียงพอ 
 10.2  ผู๎ใช๎บริการมีชํองทางในการเรียนรู๎นอกเวลาเรียนเพิม่ขึ้น 
 10.3  ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวรแ์ละระบบเครือขํายให๎อยูํในสภาพที่ท างานได๎ปกติและมีประสิทธิภาพ 
 
11.  การประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.1  เกณฑ์การประเมินผลที่ถือวําดี 
  บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการร๎อยละ 80 
  บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการร๎อยละ 80 
  บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการร๎อยละ 80 
 11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
  สถิติการเข๎ามาใช๎บริการในส านักทุกประเภทของผู๎ใช๎บริการ 
  การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ 
 
12. การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ยุทธศาสตร์ที4่  : การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1   นโยบายที่  4  : สังคมและคุณภาพชีวิต 
  นโยบายยํอยท่ี  4.1  :  การศึกษา 

2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ.2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
 2.2.1   นโยบายที่  1  :สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสูํความ
เป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม  ท๎องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  :เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเขม๎แข็งด๎านวิชาการ 
  กลยุทธ์ที ่ 1  :เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐาน และยกระดับสูคํวามเป็น
เลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

2.3. ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
  2.3.1  องค์ประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 ตัวบํงช้ี  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
  2.3.2   องค์ประกอบท่ี 2  :  การผลิตบณัฑิต 
 ตัวบํงช้ี  2.5  :  ห๎องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล๎อมการเรยีนรู ๎
  2.3.3   องค์ประกอบท่ี 7  :  การบริหารและการจดัการ 
 ตัวบํงช้ี  7.3  :  ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตดัสินใจ 
 ตัวบํงช้ี  7.4  :  ระบบบริหารความเสี่ยง 
  2.3.4   องค์ประกอบท่ี 8  :  การเงินและงบประมาณ 
 ตัวบํงช้ี  8.1  :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  2.3.5   องค์ประกอบท่ี 9  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ตัวบํงช้ี  9.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2557 
(ก.พ.ร) 

2.4.1 มิติที ่ 2  :  มิติด๎านคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัดที ่ 5  : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา 
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 2.4.2   มิติที่  4  : มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

  ตัวช้ีวัดที ่ 8  : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 
 

13. ความพร้อมของโครงการ 
ด าเนินการได๎ทันที 
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141434204100  งานสนับสนนุการพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบแผํนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ: 4.  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกนัในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต๎องการของประเทศ 
ผลผลติ: ผู๎ส าเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลติ: จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนักศึกษาเข๎าใหม ํ
จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ํ
ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือน 
หลังจากจบ 
ร๎อยละผูส๎ าเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจําย: งบประมาณแผํนดิน  หมวดรายจําย : งบรายจํายอื่น 
วงเงินงบประมาณ: 2,000,000  บาท 
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ: หนํวยงาน :  ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ผู๎รับผิดชอบ :  ผู๎อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ จ าเป็นต๎องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้ังที่เป็นสิ่งตีพิมพแ์ละไมํตีพิมพ์  รวมทั้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ใหมํๆ ให๎มีความทันสมัยและหลากหลายทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจบุัน รวมทั้งการจัดท าฐานข๎อมลูในการ
สืบค๎นท่ีดีทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให๎บริการให๎ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งซํอมบ ารุงครภุณัฑ์ที่เกี่ยวข๎องและสถานท่ีให๎อยูํในสภาพที่พรอ๎มใช๎
งานตลอดเวลา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  ไดส๎อดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนังสือต าราวิชาการและสือ่อิเล็กทรอนิกส์ที่ดีและทันสมัย 
2. เพื่อสํงเสรมิการเรียนรูต๎ลอดชีวิตให๎นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท๎องถิ่น 
3. เพื่อสนับสนุนให๎นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนในท๎องถิ่น สร๎างนิสัยรักการอํานและมีการเรียนรู๎  

การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
4. เพื่อสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดม๎าตรฐาน และมีคุณภาพ 
5. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด๎านการเรียนการสอน 
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3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปรมิาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
 จ านวนผู๎เข๎าใช๎บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จ าแนกตามประเภทผู๎ใช๎บริการ (ประมาณตํอเดือน) 
  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 6,400 คน 
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 120 คน 
1.3 บุคคลทั่วไป 350 คน 

 
2. เปูาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1 ร๎อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85 
2.2 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง เปูาหมายระดับ 3 
2.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปาูหมายระดับ 3 
2.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3 
2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎  เปาูหมายระดับ 3 
2.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ เปาูหมายระดบั 3 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
สามารถเบิกจํายงบประมาณแล๎วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1  ตุลาคม  2556 วันสิ้นสุด: กันยายน  2557 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 บ ารุงรักษาระบบห๎องสมดุอัตโนมตัิ             
2 บ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร             
3 คําบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book 

(ภาษาอังกฤษ) 
            

4 คําบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book 
(ภาษาไทย) 

            

5 จัดหาหนังสือ ต าราวิชาการ             
6 จัดหาวัสดุ              
7 ก ากับติดตามและประเมินผล             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

 งานสนับสนนุการพัฒนาวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

 งบรายจ่ายอื่น           
1 ค่าใช้สอย  643,560         
 1.1  บ ารุงรักษาระบบห๎องสมดุ

อัตโนมัต ิ
1 งาน 256,800       1 งาน 256,800 

 1.2  บ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร (12 
งวด) 

1 งาน 29,960 1 งาน 29,960       

 1.3  คําบริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ E-book 
(ภาษาอังกฤษ) 

60 รายการ 256,800   20 
รายการ 

85,600 20 
รายการ 

85,600 20 
รายการ 

85,600 

 1.4  คําบริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์E-book (ภาษาไทย) 

500 
รายการ 

100,000 150 
รายการ 

30,000 150 
รายการ 

30,000 200 
รายการ 

40,000   

2 ค่าวัสดุ  1,356,440         
 2.1  หนังสือ ต าราวิชาการ 3,500 เลํม 1,112,000 300 เลํม 112,000 1,200 เลํม 400,000 1,000 เลํม 300,000 1,000 เลํม 300,000 
 2.2  วัสดุ  15 รายการ 244,440 2 รายการ 30,000 5 รายการ 82,000 5 รายการ 82,440 3 รายการ 50,000 

รวมท้ังสิ้น  2,000,000  201,960  597,600  508,040  692,400 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 งานสนับสนนุการพัฒนาวิทย

บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

        

 งบรายจ่ายอื่น         
1 ค่าใช้สอย       643,560  
 1.1  บ ารุงรักษาระบบห๎องสมดุ

อัตโนมัต ิ
1 งาน 1 งานละ 256,800 บาท 256,800  

 1.2  บ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร 1 งาน 1 งานละ 29,960 บาท 29,960  
 1.3  คําบริการหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ E-book 
(ภาษาอังกฤษ)                                    

60 รายการ     256,800  

 1.4  คําบริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์E-book 
(ภาษาไทย) 

500 รายการ     100,000  

2 ค่าวัสดุ       1,356,440  
 2.1  หนังสือ ต าราวิชาการ 3,500 เลํม      1,112,000  
 2.2  วัสดุ 15 รายการ     244,440  
          
          
          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       2,000,000  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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8. แผนการใช้จ่ายเงิน  (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจํายอื่น 

รวม เงินเดือน
และคําจา๎ง

ประจ า 

คําจ๎าง
ช่ัวคราว 

คําตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คําตอบ
แทน 

คําใช๎สอย
และวัสด ุ

คํา
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

บ ารุงรักษาระบบห๎องสมดุอัตโนมตัิ          256,800 256,800 
บ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร          29,960 29,960 
คําบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-
book (ภาษาอังกฤษ) 

         256,800 256,800 

ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-
book (ภาษาไทย) 

         100,000 100,000 

หนังสือ ต าราวิชาการ          1,112,000 1,112,000 
วัสดุ          244,440 244,440 

รวม          2,000,000 2,000,000 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434204101 งานสนับสนุนการ
พัฒนาวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1080000 1205 5705020100 งบรายจํายอื่น 201,960 597,600 508,040  692,400 2,000,000 

รวมท้ังสิ้น 201,960 597,600 508,040 692,400 2,000,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 สนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนังสือต าราวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทีด่ีและทันสมยัเพิ่มมากข้ึน 
10.2 ได๎สํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท๎องถิ่น 
10.3 นักศึกษา บุคลากรในมหาวทิยาลัย และชุมชนในท๎องถิ่น มีนิสัยรักการอํานและมีการเรียนรู๎การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
10.4 จัดการบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีได๎มาตรฐานและมีคณุภาพ 
10.5 การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

11.  การประเมินผลการด าเนินงาน 
11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวาํด ี

บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการร๎อยละ 80 
บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการร๎อยละ 80 
บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการร๎อยละ 80 

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวดัและประเมินผลการด าเนินงาน 
สถิติการเข๎ามาใช๎บริการในส านักทุกประเภทของผู๎ใช๎บริการ 
การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ 

12. การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

      ยุทธศาสตร์ที่  4  :  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม 
ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร ์

ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 2.1.1   นโยบายที่  4  :  สังคมและคณุภาพชีวิต  นโยบายยํอยท่ี  4.1  :  การศึกษา 
ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ.2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
 2.2.1   นโยบายที่  1  :  สํงเสริมสนับสนนุและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มคีุณภาพเกณฑม์าตรฐานและยกระดับสูํความ
เป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม  ท๎องถิ่นและประเทศชาติ รองรบัการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  :  เสรมิสร๎างศักยภาพการจดัการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
  กลยุทธ์ที่  1  :  เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็น
เลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  

  2.3.1  องค์ประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการตัวบํงช้ี  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
  2.3.2   องค์ประกอบท่ี 2  :  การผลิตบณัฑิต 

 ตัวบํงช้ี  2.5  :  ห๎องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล๎อมการเรยีนรู๎ 
  2.3.3   องค์ประกอบท่ี 7  :  การบริหารและการจดัการ 

 ตัวบํงช้ี  7.4  :  ระบบบริหารความเสี่ยง 
  2.3.4   องค์ประกอบท่ี 8  :  การเงินและงบประมาณ 

 ตัวบํงช้ี  8.1  :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  2.3.5   องค์ประกอบท่ี 9  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 ตัวบํงช้ี  9.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.4   ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร) 
มิติที่  2  :  มิติด๎านคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัดที่  5  :  ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอํสถาบันอุดมศึกษา 
 2.4.2   มิติที่  4  :  มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน กรณสีถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
  ตัวช้ีวัดที่  8  :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 
13 ความพร้อมของโครงการ 

ด าเนินการได๎ทันที 
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ผลผลิตท่ี 5: ผลงานการให้บริการวิชาการ 
1.สนับสนุนการจัดการศึกษา 
1060000  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
141435204200  โครงการรู้จักอาเซียน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการได๎เสร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับการศึกษาและการเรียนรูต๎ลอดชีวิตที่มาตรฐาน คุณภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม๎คีวามรู๎ความสามารถ 

ในการพัฒนาตนเองเพื่อศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให๎บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎เข๎ารับบริการ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแกํสังคม 
3. จ านวนครู/ผู๎บรหิารที่เข๎ารับการพฒันา 
4. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริหาร 
5. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผํนดิน งบเงินอุดหนนุ 
วงเงินงบประมาณ:       275,000 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู๎รับผิดชอบ :ผู๎อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นสํวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มี
หน๎าท่ีบริหารจัดการงานบริการวิชาการให๎กับชุมชนโดยเน๎นพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอํางทอง การด าเนินงานบริการ
วิชาการปี พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎ใช๎ข๎อมูลจากการเชิญองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โรงเรียน และสํวนราชการภายใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอํางทอง มาเปิดเวทีเพื่อเสนอความต๎องการในการพัฒนา  

การเตรียมความพร๎อมของเด็ก เยาวชน ประชาชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการเปิดเสรี และการเ ข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียนอยํางเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 นั้น เป็นอีกโจทย์ที่มีความส าคัญส าหรับการให๎บริการวิชาการ โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษาหลักของท๎องถิ่นอยํางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนํวยงานภายใน 4 หนํวยงานที่เห็นถึงความส าค ยและ
มีความพร๎อมในการให๎บริการวิชาการด๎านนี้ คือ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจ านวนทั้งสิ้น 8 กิจกรรม ดังนี้ 1)การเตรียมความรู๎ส าหรับการสอบวัดระดับความสามารถ
ภาษาญี่ปุุน 2)กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสารสูํอาเซียน 3)นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (HR Professional) เพื่อชุมชนมุํงสูํ
ประชาคมอาเซียน 4)การพัฒนาศักยภาพเยาวชนเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์ รุํนท่ี 4 เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 5)
นักเศรษฐกิจรุํนเยาว์ ปี 5 (นักลงทุนรุํนเยาว์เพื่อก๎าวสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) 6)การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมบุคลากร
ด๎านอุตสาหกรรมสูํอาเซียนด๎านเครือ่งมิลลิง่แบบซีเอ็นซี 7)การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง English for ASEAN 8)นักการตลาดรุํนเยาว์ เพื่อ
ก๎าวสูํประชาคมอาเซียน การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎กระจายให๎สํวนราชการภายในมีสํวนรํวม
ด าเนินการโดยมอบหมายให๎สาขาวิชาและหนํวยงานภายในเป็นผู๎ด าเนินการตั้งแตํการจัดซื้อจัดจ๎างจน   ถึงการประเมินผลโครงการ 
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ทั้งนี้เพื่อให๎โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสอดคล๎องกับศักยภาพของบุคลากร เป็นการพัฒนาตามศาสตร์ รวมทั้งสอดคล๎องตาม
ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข๎องของแตํละหนํวยงาน โดยผลของโครงการจะต๎องตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการอยํางแท๎จริง 
 

2. วัตถุประสงค ์
 1.เพื่อจัดกิจกรรมสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสมาคมประชาชาติแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ (Association of 
South East Asean Nations หรอื ASEAN) ให๎แกํนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู๎สนใจ 
 2.เพื่อให๎ความรู๎เกี่ยวกับอาเซียน และภาษาตํางๆที่มีความจ าเป็นตอ๎งใช๎ 
 3.เพื่อสร๎างความตระหนัก ให๎นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ให๎เห็นถึงความส าคัญในการเข๎าเป็นสํวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 
 

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวิชาชีพตํอสังคม 8 กิจกรรม 
1.2 จ านวนผู๎รับบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพตํอสังคม 230 คน/รุํน 
1.3 จ านวนโครงการที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.2  นักเรียน /นักศึกษา มีความรู๎ความเข๎าใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
2.3 นักเรียน /นักศึกษา มคีวามพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ85 
2.4 นักเรียน / นักศึกษา มีความสามารถน าความรูไ๎ปใช๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1  โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1  ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ความสามารถภาษาญี่ปุุน (ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวชญานุตม์ ภกัดีวงศ์) คมศ. 

            

2 กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสารสูํอาเซยีน 
(ผู้รับผิดชอบ ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา) คมศ. 

            

3 นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (HR 
Professional) เพื่อชุมชนมุํงสูํประชาคมอาเซียน
(ผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์จิตติมา อัครธิติ
พงศ์) ควจ. 

            

4 การพัฒนาศักยภาพเยาวชนเป็นอาสาสมัคร
มัคคุเทศก์ รุํนท่ี 4 เพื่อรองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน (ผู้รับผิดชอบ นายชุมพล พืช
พันธ์ไพศาล) ควจ. 

            

5 นักเศรษฐกิจรุํนเยาว์ ปี 5 (นักลงทุนรุํนเยาว์เพื่อก๎าว
สูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) (ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวภัทราพร จันตะนี) ควจ. 

            



แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจําย(งบแผํนดิน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 | 327 
 

 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

(ผู้รับผิดชอบ อ.เสาวลักษณ์  ชาติศรีสัมพันธ์)
ควจ. 

            

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมบุคลากร
ด๎านอุตสาหกรรมสูํอาเซียนดา๎นเครื่องมิลลิ่งแบบ
ซีเอ็นซี (ผู้รับผิดชอบ ผศ.บุญล้ า สุนทร) ควท. 

            

8 การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง English for ASEAN 
(ผู้รับผิดชอบอาจารย์ทิพวัลย์ สังขะวัฒนะ/
อาจารย์ภัธภร หลั่งประยูร/อาจารย์รักษมน รัก
งาม)คคศ. 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 การเตรียมความรูส๎ าหรบัการสอบวัดระดบัความสามารถ
ภาษาญี่ปุุน (ผู้รับผิดชอบ นางสาวชญานุตม์ ภักดีวงศ์) 
คมศ. 

1ครั้ง/1
วัน/80คน 

30,000 1ครั้ง/1
วัน/80

คน 

30,000       

2 กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสารสูํอาเซยีน 
(ผู้รับผิดชอบ ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา) คมศ. 

1ครั้ง/10
วัน/30คน 

30,000     1ครั้ง/10
วัน/30คน 

30,000   

3 นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (HR Professional) 
เพื่อชุมชนมุํงสูํประชาคมอาเซียน (ผู้รับผิดชอบ รอง
ศาสตราจารย์จิตติมา อัครธิติพงศ์) ควจ. 

1ครั้ง/2
วัน/40คน 

30,000   1ครั้ง/2
วัน/40คน 

30,000     

4 พัฒนาศักยภาพเยาวชนเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์ รุํนที่ 
4 เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ผู้รับผิดชอบ นายชุมพล พืชพันธ์ไพศาล) ควจ. 

1ครั้ง/2
วัน/40คน 

45,000   1ครั้ง/2
วัน/40คน 

45,000     

5 นักเศรษฐกิจรุํนเยาว์ ปี 5 (นักลงทุนรุํนเยาว์เพื่อก๎าวสูํ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) (ผู้รับผิดชอบ นางสาว 
ภัทราพร จันตะนี) ควจ. 

1ครั้ง/2
วัน/40คน 

30,000   1ครั้ง/2
วัน/40คน 

30,000     

6 นักการตลาดรุํนเยาว์ เพื่อก๎าวสูํประชาคมอาเซียน 
(ผู้รับผิดชอบ อ.เสาวลักษณ์  ชาติศรีสัมพันธ์)ควจ. 

1ครั้ง/2
วัน/30คน 

30,000   1ครั้ง/2
วัน/30คน 

30,000     

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรยีมบุคลากรด๎าน
อุตสาหกรรมสูํอาเซยีนด๎านเครื่องมิลลิ่งแบบซเีอ็นซี 
(ผู้รับผิดชอบ ผศ.บุญล้ า สุนทร) ควท. 

1ครั้ง/3
วัน/30คน 

50,000     1ครั้ง/3
วัน/30คน 

50,000   

8 อบรมปฏิบตัิการ เรื่อง English for ASEAN 
(ผู้รับผิดชอบอาจารย์ทิพวัลย์ สังขะวัฒนะ/อาจารย์ภัธ
ภร หลั่งประยูร/อาจารย์รักษมน รักงาม) คคศ. 

1ครั้ง/4
วัน/30คน 

30,000     1ครั้ง/4
วัน/30คน 

30,000   

รวมท้ังสิ้น  275,000  30,000  135,000  110,000  0 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 การเตรียมความรู้ส าหรับการ

สอบวัดระดับความสามารถ
ภาษาญ่ีปุ่น 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 80 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 4,000  
 คําอาหารกลางวัน 80 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 4,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 7,600 บาท 7,600  
2 กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ

สื่อสารสู่อาเซียน 
      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 15 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 18,000  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 10 มื้อๆ ละ 25 บาท 7,500  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 4,500 บาท 4,500  
3 นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มือ

อาชีพ (HR Professional) เพ่ือ
ชุมชนมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 4,000  
 คําอาหารกลางวัน (เด็ก) 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท 4,000  
 คําจ๎างท าปูาย 1 ครั้งๆ ละ 2 ผืนๆ ละ 500 บาท 1 ,000  
 คําจ๎างท ารูปเลํมเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 40 เลํมๆ ละ 70 บาท 2,800  
 คําจัดท ารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําบ ารุงรักษารถบสั 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 1,500 บาท 1,500  
 คําน้ ามัน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 1,000 บาท 1,000  
4 พัฒนาศักยภาพเยาวชนเป็น       45,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
อาสาสมัครมัคคุเทศก์ รุ่น 4 เพ่ือ
รองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 3,600  
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 4,000  
 คําอาหารกลางวัน (เด็ก) 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท 4,000  
 คําจ๎างท าปูาย 1 ครั้งๆ ละ 2 ผืนๆ ละ 500 บาท 1,000  
 คําจ๎างท ารูปเลํมเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 40 เลํมๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คําจัดท ารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําจ๎างเหมารถบัส 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 8,000 บาท 8,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,700 บาท 5,700  
5 นักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์ ปี 5 

(นักลงทุนรุ่นเยาว์เพ่ือก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน) 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 4 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 4,800  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 4,000  
 คําอาหารกลางวัน (เด็ก) 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท 4,000  
 คําจ๎างท าปูาย 1 ครั้งๆ ละ 2 ผืนๆ ละ 500 บาท 1,000  
 คําจ๎างท ารูปเลํมเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 40 เลํมๆ ละ 50 บาท 2,000  
 คําจัดท ารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําจ๎างเหมารถบัส 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 8,000 บาท 8,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,900 บาท 5,900  
6 นักการตลาดรุ่นเยาว์ เพ่ือก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 
      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 10,800  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 3,000  
 คําอาหารกลางวัน (เด็ก) 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท 3,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 คําจ๎างท าปูาย 1 ครั้งๆ ละ 2 ผืนๆ ละ 500 บาท 1,000  
 คําจ๎างท ารูปเลํมเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 30 เลํมๆ ละ 50 บาท 1,500  
 คําเสื่อมรถบัส 1 คันๆละ 1  วันๆละ 1,500 บาท 1,500  
 คําน้ ามัน 1 คันๆละ 1 วันๆละ 5,500 บาท 5,500  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,700 บาท 3,700  
7 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การ

เตรียมบุคลากรด้านอุตสาหกรรม
สู่อาเซียนด้านเคร่ืองมิลลิ่งแบบ
ซีเอ็นซ ี

      50,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําวิทยากร  2 คนๆ ละ 21 ชม.ๆ ละ 600 บาท 25,200  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 19,300 บาท 19,300  
 คําเอกสารการอบรม 1 ครั้งๆละ 30 เลํม ๆ ละ 150 บาท 4,500  
 ปูายประชาสัมพันธ์ 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืน ๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
8 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 

“English for ASEAN” 
      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 24 ช่ัวโมงๆละ 600   บาท 14,400  
 คําผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆละ 18 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 5,400  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 8 มื้อๆละ 30 บาท 7,200  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 1,000 บาท 1,000  
 คําท าเอกสาร 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 2,000 บาท 2,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 275,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.การเตรียมความรูส๎ าหรับการสอบวัดระดับ
ความสามารถภาษาญี่ปุุน (ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวชญานุตม์ ภกัดีวงศ์) คมศ. 

        30,000  30,000 

2.กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสารสูํอาเซียน 
(ผู้รับผิดชอบ ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา) คมศ. 

        30,000  30,000 

3.นักบริหารทรัพยากรมนุษยม์ืออาชีพ (HR 
Professional) เพื่อชุมชนมุํงสูํประชาคม
อาเซียน(ผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์จิตติ
มา อัครธิติพงศ์) ควจ. 

        30,000  30,000 

4.การพัฒนาศักยภาพเยาวชนเป็นอาสาสมัคร
มัคคุเทศก์ รุํนท่ี 4 เพื่อรองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน (ผู้รับผิดชอบ นายชุมพล 
พืชพันธ์ไพศาล) ควจ. 

        45,000  45,000 

5.นักเศรษฐกิจรุํนเยาว์ ปี 5 (นักลงทุนรุํนเยาว์
เพื่อก๎าวสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) 
(ผู้รับผิดชอบ นางสาวภัทราพร จันตะนี) 
ควจ. 

        30,000  30,000 

6.นักการตลาดรุํนเยาว์ เพื่อก๎าวสูปํระชาคม
อาเซียน(ผู้รับผิดชอบ สาขาการตลาด)ควจ. 

        30,000  30,000 

7.การอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การเตรียม
บุคลากรด๎านอุตสาหกรรมสูํอาเซียนด๎านเครื่อง
มิลลิ่งแบบซเีอ็นซี (ผู้รับผิดชอบ ผศ.บุญล้ า 
สุนทร) ควท. 

        50,000  50,000 

8.การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง English for         30,000  30,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ASEAN (ผู้รับผิดชอบอาจารย์ทิพวัลย์ สังขะ
วัฒนะ/อาจารย์ภัธภร หลั่งประยูร/อาจารย์
รักษมน รักงาม)คคศ. 

รวม         275,000  275,000 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141435204201 1.การเตรียมความรูส๎ าหรับการสอบวัดระดับความสามารถ
ภาษาญี่ปุุน  

1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน 30,000    30,000 

141435204202 2.กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสารสูํอาเซียน  1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน   30,000  30,000 
141435204203 3.นักบริหารทรัพยากรมนุษยม์ืออาชีพ (HR 

Professional) เพื่อชุมชนมุํงสูํประชาคมอาเซียน 
1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   30,000 

141435204204 4.การพัฒนาศักยภาพเยาวชนเป็นอาสาสมัครมคัคุเทศก์ 
รุํนที่ 4 เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน  45,000   45,000 

141435204205 5.นักเศรษฐกิจรุํนเยาว์ ปี 5 (นักลงทุนรุํนเยาว์เพื่อก๎าวสูํ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)  

1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   30,000 

141435204206 6.นักการตลาดรุํนเยาว์ เพื่อก๎าวสูปํระชาคมอาเซียน 1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   30,000 
141435204207 7.การอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การเตรียมบุคลากรด๎าน

อุตสาหกรรมสูํอาเซยีนด๎านเครื่องมิลลิ่งแบบซเีอ็นซี  
1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน   50,000  50,000 

141435204208 8.การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง English for ASEAN  1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน   30,000  30,000 
รวมท้ังสิ้น 30,000 135,000 110,000  275,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  

1. เพื่อจัดกิจกรรมสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสมาคมประชาชาติแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ (Association of South 
East Asean Nations หรือ ASEAN)ให๎แกํนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู๎สนใจ 

2. เพื่อให๎ความรู๎เกี่ยวกับอาเซียน และภาษาตํางๆที่มีความจ าเป็นต๎องใช๎ 
3. เพื่อสร๎างความตระหนัก ให๎นักเรียน นักศกึษาและประชาชน ให๎เห็นถึงความส าคัญในการเข๎าเป็นสํวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
11.2.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
11.2.3 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
   12.1.1  นโยบายที่  4  : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
                  นโยบายยํอยท่ี 4.1  : นโยบายการศึกษา 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
   12.2.1  นโยบายที่ 3 สนับสนุนและรํวมมือและขยายการใหบ๎รกิารวิชาการเพื่อเสรมิสร๎างความเข๎มแข็ง เป็นที่พ่ึงของ
ท๎องถิ่นและสังคม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พ่ึงของท๎องถิ่นและสังคม  
  กลยุทธ์ที่  3  : ให๎บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตอํเนื่อง  
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 12.3.1 องค์ประกอบท่ี 2  การผลติบัณฑติ 
ตัวบํงช้ี  2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร 
  ตัวบํงช้ี  2.2 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 
 ตัวบํงช้ี  2.3 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
                12.3.2 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกํสงัคม 
  ตัวบํงช้ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม 
                 12.3.3 องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจดัการ 
ตัวบํงช้ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันการเรยีนรู ๎
 12.4 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 
  12.4.1  มิติที่ 3 มิติด๎านประสิทธิภาพการปฏิบตัิราชการ 
 ตัวช้ีวัดที่ 6 ร๎อยละของการเบิกจํายงบประมาณตามแผน 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141435204300  โครงการพัฒนาคุณภาพขีวิต 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีนั้น และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับการศึกษาและการเรียนรูต๎ลอดชีวิตที่มาตรฐาน คุณภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม๎คีวามรู๎ความสามารถ 

ในการพัฒนาตนเองเพื่อศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให๎บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎เข๎ารับบริการ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแกํสังคม 
3. จ านวนครู/ผู๎บรหิารที่เข๎ารับการพฒันา 
4. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริหาร 
5. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผํนดิน, งบเงินอุดหนนุ 
วงเงินงบประมาณ: 734,000 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนาผู๎รับผิดชอบ : ผู๎อ านวยการสถาบนัและพัฒนา 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นสํวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มี
หน๎าท่ีบริหารจัดการงานบริการวิชาการให๎กับชุมชนโดยเน๎นพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอํางทอง การด าเนินงานบริการ
วิชาการปี พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎ใช๎ข๎อมูลจากการเชิญองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โรงเรียน และสํวนราชการภายใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอํางทอง มาเปิดเวทีเพื่อเสนอความต๎องการในการพัฒนา  

งานบริการวิชาการด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นงานที่กลุํมเปูาหมายมีความต๎องการมาก เนื่องจากการให๎บริการใน
โครงการนี้ สามารถน ามาตํอยอดหรือพัฒนาอาชีพได๎ จากการเปิดเวที มี 6 หนํวยงาน คณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอยุธยาศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มีจ านวนทั้งสิ้น 
22 กิจกรรม ดังน้ีคือ 1)กิจกรรมการออกก าลังกายแบบตํางๆ เชํน กระบอง กลองยาว โยคะ แอโรบิคยางยืด ลีลาศ วู๎ดบอล 2) Guiter 
Workshop 3)กิจกรรมสัมมนาดนตรี – นาฏศิลป์ 4)การถวายความรู๎แดํพระสงฆ์เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ 5)อบรม
เชิงปฏิบัติการอํานและเขียนภาษาไทยเพื่อชุมชน 6)กิจกรรมภาคสนามภูมิศาสตร์ปุาชายเลน กับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง 7)อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียนสาน” 8)การจัดท าบัญชีส าหรับธุรกิจชุมชน  9)การปฐมพยาบาลเบื้องต๎นและการ
ชํวยชีวิต 10)การปูองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต๎น 11)การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การแกะสลักผักและผลไม๎ 12)การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การใช๎งานโปรแกรม Photoshop และ PHP 13)การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช๎งานโปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 14)โการสร๎างสิ่งประดิษฐ์และการสํงเข๎าประกวดแขํงขัน 15)กิจกรรมจัดสัมมนา ทางวิชาการ เรื่อง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยากับอาเซยีน  16)กิจกรรม อบรมเกียรติบัตรการวิจัยทางประวัติศาสตร์ 17)กิจกรรม อบรมหลักสูตร
ระยะสั้นงานศิลป์ถิ่งกรุงเกํา 18)มาเลํนกีฬาวู๎ดบอลกันเถอะ 19) การเพาะเห็ดในขวดพลาสติก 20) การอบรมความรู๎ทางกฎหมายแกํ
เจ๎าหน๎าที่ในองค์กรปกคลองสํวนท๎องถิ่น 21) การใช๎ประโยชน์จากจุลินทรีย์ 22) สํงเสริมความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและการน าไป
ประยุกต์ใช๎ 
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การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎กระจายให๎สํวนราชการภายในมีสํวนรํวมด าเนินการโดย
มอบหมายให๎สาขาวิชาและหนํวยงานภายในเป็นผู๎ด าเนินการตั้งแตํการจัดซื้อจัดจ๎างจน   ถึงการประเมินผลโครงการ ทั้งนี้เพื่อให๎
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสอดคล๎องกับศักยภาพของบุคลากร เป็นการพัฒนาตามศาสตร ์รวมทั้งสอดคล๎องตามตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข๎อง
ของแตํละหนํวยงาน โดยผลของโครงการจะต๎องตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการอยํางแท๎จริง 
 
2. วัตถุประสงค ์
 1.เพื่อพัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

2.เพื่อสํงเสรมิคณุภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบให๎มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น 
3.เพื่อให๎ความรู๎ในด๎านตาํงๆที่เป็นประโยชน์ตํอการสร๎างงาน สร๎างรายได๎ 

 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวิชาชีพตํอสังคม 22 กิจกรรม 
1.2 จ านวนผู๎รับบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพตํอสังคม 1,000 คน/รุํน 
1.3 จ านวนโครงการที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีความรู๎ความเข๎าใจไมํน๎อยกวํารอ๎ยละ 85 
2.2. ประชาชน  นักเรียน /นักศึกษา มีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ85 
2.3. ประชาชน  นักเรียน / นักศึกษา มีความสามารถน าความรูไ๎ปใช๎ไมํน๎อยกวําร๎อย 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1  ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กิจกรรมการออกก าลังกายแบบตํางๆ เชํน 

กระบอง กลองยาว โยคะ แอโรบคิยางยืด ลลีาศ 
วู๎ดบอล ฯลฯ 
(ผู้รับผิดชอบ อาจารย์วัชรินทร์ เสมามอญ) คค
ศ. 

            

2 Guiter Workshop (ผู้รับผิดชอบ สุรศักดิ์ เพชร
คงทอง) คมศ. 

            

3 กิจกรรมสัมมนาดนตรี – นาฏศิลป์ (ผู้รับผิดชอบ 
นางอุมาภรณ์ กล้าหาญ และนางวิชชุลดา ตัน
ประเสริฐ) คมศ. 

            

4 การถวายความรู๎แดํพระสงฆเ์พื่อการอนุรักษ์
โบราณสถานและโบราณวัตถุ (ผู้รับผิดชอบ ผศ.
จรูญ รัตนกาล /อ.นพดล ปรางค์ทอง)  คมศ. 
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ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ชุมชน (ผู้รับผิดชอบ นายปราโมทย์ ระวิน) คมศ. 
            

6 กิจกรรมภาคสนามภมูิศาสตร์ปาุชายเลน กับการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่ง (ผู้รับผิดชอบ นางสาวบังอร 
ค าหลอม) คมศ. 

            

7 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาผลิตภณัฑ์ปลา
ตะเพียนสาน” (ผู้รับผิดชอบ ดร.จงกล เฮง
สุวรรณ) คมศ. 

            

8 การจัดท าบัญชีส าหรับธุรกิจชุมชน (ผู้รับผิดชอบ 
นายณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกลุ) ควจ. 

            

9 การปฐมพยาบาลเบื้องต๎นและการชํวยชีวิต 
(ผู้รับผิดชอบ นางสาวสมปรารถนา สุขเกษม) 
ควท. 

            

10 การปูองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต๎น 
(ผู้รับผิดชอบ นางสาวสมปรารถนา สุขเกษม) 
ควท. 

            

11 การอบรมหลักสตูรระยะสั้น การแกะสลักผักและ
ผลไม๎ (ผู้รับผิดชอบ ผศ.จินดา นยัผ่องศรี และ
คณะ) ควท. 

            

12 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช๎งานโปรแกรม 
Photoshop และ PHP (ผู้รับผิดชอบ อ.สุภาพร 
ณ หนองคาย) ควท. 

            

13 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช๎งาน
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
(ผู้รับผิดชอบ นายสาโรช ปุริสังคหะ) ควท. 

            

14 การสร๎างสิ่งประดิษฐ์และการสํงเขา๎ประกวด
แขํงขัน (ผู้รับผิดชอบ ผศ.เลิศชาย สถิตพนา
วงค์) ควท. 

            

15 กิจกรรมจดัสมัมนาทางวิชาการ เรือ่ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยากับอาเซียน 
(ผู้รับผิดชอบ นายพัฑร์ แตงพันธ์) สอศ. 

            

16 กิจกรรม อบรมเกียรติบตัรการวิจยัทาง
ประวัติศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบ นายพัฑร์ แตงพันธ์) 
สอศ. 

            

17 กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้นงานศิลป์ถิ่นกรุง
เกํา (ผู้รับผิดชอบ นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ) สอศ. 

            

18 กิจกรรม มาเลํนกีฬาวู๎ดบอลกันเถอะ(ผู้รับผิดชอบ 
อาจารย์วัชรินทร์ เสมามอญ) คคศ.   

            

19 การเพาะเห็ดในขวดพลาสติก (กลุม่งานบริการ
วิชาการ สวพ.) 

            

20 การอบรมความรู๎ทางกฎหมายแกํเจ๎าหน๎าที่ใน
องค์กรปกคลองสํวนท๎องถิ่น (กลุม่งานบริการ
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ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

21 การใช๎ประโยชน์จากจุลินทรยี์ (กลุ่มงานบริการ
วิชาการ สวพ.) 

            

22 สํงเสริมความรู๎ภมูิปัญญาท๎องถิ่นและการสรา๎ง
เครือขํายกลุํมอาชีพ (ศูนย์บม่เพาะธุรกิจชุมชน 
ควจ.) 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมการออกก าลังกายแบบตํางๆ เชํน 

กระบอง กลองยาว โยคะ แอโรบคิยางยืด 
ลีลาศ ว๎ูดบอล ฯลฯ 

17 ครั้ง/60 คน 30,000   17 ครั้ง/
60 คน 

30,000     

2 Guiter Workshop  1ครั้ง/1วัน/50คน 15,000   1ครั้ง/1
วัน/50

คน 

15,000     

3 กิจกรรมสัมมนาดนตรี – นาฏศิลป์  1ครั้ง/2วัน/60คน 45,000     1ครั้ง/2
วัน/60

คน 

45,000   

4 การถวายความรู๎แดํพระสงฆเ์พื่อการอนุรักษ์
โบราณสถานและโบราณวัตถุ  

1ครั้ง/1วัน/50รูป 30,000     1ครั้ง/1
วัน/50

รูป 

30,000   

5 อบรมเชิงปฏิบัติการอํานและเขียนภาษาไทย
เพื่อชุมชน  

1ครั้ง/1วัน/60คน 30,000   1ครั้ง/  
1 วัน/
60คน 

30,000     

6 กิจกรรมภาคสนามภมูิศาสตร์ปาุชายเลน กับ
การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่ง  

1ครั้ง/2วัน/40คน 30,000   1ครั้ง/  
2วัน/ 
40คน 

30,000     

7 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาผลิตภณัฑ์
ปลาตะเพียนสาน”  

1ครั้ง/2วัน/25คน 15,000     1ครั้ง/  
2 วัน/
25 คน 

15,000   

8 การจัดท าบัญชีส าหรับธุรกิจชุมชน  2ครั้ง/2วัน/40คน 30,000     2 ครั้ง/ 
2 วัน/
40 คน 

30,000   
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ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
9 การปฐมพยาบาลเบื้องต๎นและการชํวยชีวิต  1ครั้ง/1วัน/40คน 10,000   1ครั้ง/1

วัน/40
คน 

10,000     

10 การปูองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต๎น 1ครั้ง/1วัน/50คน 30,000   1ครั้ง/1
วัน/50

คน 

30,000     

11 การอบรมหลักสตูรระยะสั้น การแกะสลักผัก
และผลไม๎  

1ครั้ง/2วัน/40คน 30,000   1ครั้ง/2
วัน/40

คน 

30,000     

12 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช๎งาน
โปรแกรม Photoshop และ PHP 

1ครั้ง/4วัน/30คน 35,000   1ครั้ง/4
วัน/30

คน 

35,000     

13 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
ประยุกต์ใช๎งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  

1ครั้ง/5วัน/30คน 30,000   1ครั้ง/5
วัน/30

คน 

30,000     

14 การสร๎างสิ่งประดิษฐ์และการสํงเขา๎ประกวด
แขํงขัน  

1ครั้ง/2วัน/30คน 20,000   1ครั้ง/2
วัน/30

คน 

20,000     

15 กิจกรรมจดัสมัมนาทางวิชาการ เรือ่ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยากับ
อาเซียน  

1ครั้ง/1วัน/ 
200คน 

75,000       1ครั้ง/1
วัน/ 

200คน 

75,000 

16 กิจกรรม อบรมเกียรติบตัรการวิจยัทาง
ประวัติศาสตร์  

1ครั้ง/2วัน/30คน 35,000   1ครั้ง/2
วัน/30

คน 

35,000     

17 กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้นงานศิลป์
ถิน่กรุงเกํา  

4ครั้ง/4วัน/       
160คน 

100,000 1 ครั้ง/  
1 วัน/       
40 คน 

25,000 1 ครั้ง/  
1 วัน/       
40 คน 

25,000 1 ครั้ง/  
1 วัน/       
40 คน 

25,000 1 ครั้ง/   
1 วัน/       
40 คน 

25,000 
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ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
18 กิจกรรม มาเลํนกีฬาวู๎ดบอลกันเถอะ 

  
1ครั้ง/  3วัน/ 60

คน 
24,000 1ครั้ง/  

3วัน/ 
60คน 

24,000       

19 การเพาะเห็ดในขวดพลาสติก 1ครั้ง/  1วัน/  40 
คน 

20,000   1ครั้ง/  
1วัน/  
40 คน 

20,000     

20 การอบรมความรู๎ทางกฎหมายแกํเจ๎าหน๎าที่
ในองค์กรปกคลองสํวนท๎องถิ่น 

1ครั้ง/  1วัน/ 40 
คน 

30,000   ครั้ง/ 1
วัน/ 40 

คน 

30,000     

21 การใช๎ประโยชน์จากจุลินทรยี์  1ครั้ง / 1วัน/ 40 
คน 

30,000   1ครั้ง / 
1วัน/ 
40 คน 

30,000     

22 สํงเสริมความรู๎ภมูิปัญญาท๎องถิ่นและการ
สร๎างเครือขํายกลุมํอาชีพ  

1ครั้ง/  2วัน/ 30
คน 

40,000   1ครั้ง/  
2วัน/ 
30คน 

40,000     

รวมท้ังสิ้น  734,000  49,000  440,000  145,000  100,000 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมการออกก าลังกายแบบ

ต่าง ๆ เช่น กระบองกลองยาว 
โยคะ แอโรบิคยางยืด ลีลาศ วู้ด
บอล ฯลฯ 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 

 
3 คนๆละ 17 ชม.ๆละ 300 บาท 15,300  

 ค่าวัสดุ          
 คําวัสดุ อุปกรณ์กีฬา 1 ครั้ง   14,700 บาท 14,700  
2 Guitar Workshop       15,000  
 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 5 คนๆ ละ 4 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 12,000  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท  1,250  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ   1,750 บาท 1,750  
3 กิจกรรมสมัมนาดนตรี-นาฏศลิป ์       45,000  
 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 6 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 21,600  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 60 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 6,000  
 คําแสตมป ์ 100 ดวงละ 1 ดวงละ 3 บาท 300  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ   17,100 บาท 17,100  
4 การถวายความรู้แด่พระสงฆ์เพ่ือ

การอนุรักษ์โบราณสถานและ
โบราณวัตถุภายในวัด 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 5 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 18,000  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,500  
 คําอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท      2,500  
 ค่าวัสดุ          
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ   7,000 บาท 7,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
5 อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและ

เขียนภาษาไทยเพ่ือชุมชน 
      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 3,000  
 คําอาหารกลางวัน 60 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 3,000  
 คํายานพาหนะ 1 ครั้งๆ ละ   3,000 บาท 3,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ   6,600 บาท 6,600  
6 กิจกรรมภาคสนามภูมิศาสตร์ป่า

ชายเลน กับการพัฒนาพ้ืนที่
ชายฝ่ัง 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 10,800  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 4,000  
 คําอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท 4,000  
 คํายานพาหนะ 1 ครั้งๆ ละ   9,500 บาท 9,500  
 ค่าวัสด ุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ   1,700 บาท 1,700  
7 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียนสาน" 
      15,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 500 บาท 6,000  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 25 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,500  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ   6,500 บาท 6,500  
8 การจัดท าบัญชีส าหรับธุรกิจ

ชุมชน 
      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 4,000  
 คําจ๎างท าปูาย 1 ครั้งๆ ละ 2 ผืนๆ ละ 500 บาท 1,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 คําจ๎างท ารูปเลํมเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 40 เลํมๆ ละ 150 บาท 6,000  
 คําจัดท ารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ   4,300 บาท 4,300  
9 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ

การช่วยชีวิต 
      10,000  

 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวําง    40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําเอกสารประกอบการอบรม 40 คนๆละ 1 ชุดๆละ 50 บาท 2,000  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ   5,000 บาท 5,000  
 คําปูายไวนลิ 1 ปูายๆละ   1,000 บาท 1,000  

10 การป้องกันและระงับอัคคภีัย
เบ้ืองต้น 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําวิทยากร 3 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 10,800  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวําง    50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,500  
 ค่าวัสดุ         
 คําเอกสารประกอบการอบรม 50 คนๆละ 1 ชุดๆละ 40 บาท 2,000  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ   13,700 บาท 13,700  
 คําปูายไวนลิ 1 ปูายๆละ   1,000 บาท 1,000  

11 อบรมหลักสูตรระยะสัน้ : การ
แกะสลักผักและผลไม ้

      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร    2 คนๆ ละ 12 ชม.ๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวําง 40 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 4,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสดุและจดัท าเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ   11,600 บาท 11,600  

12 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้
งานโปรแกรม Photoshop และ 
PHP 

      35,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร  1  คนๆละ 28 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 16,800  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1  คนๆละ 28 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 8,400  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 คําวัสด ุ         
 คําเอกสารอบรม   30 เลํมๆละ   9,800  

13 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําวิทยากร 5 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 18,000  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม    30 คนๆละ 10 มื้อๆ ละ 25 บาท 7,500  
 ค่าวัสดุ         
 คําจัดท ารูปเลํมรายงานโครงวการ 1 ครั้งๆละ 3 เลํมๆละ 200 บาท 600  
 คําจ๎างท ารูปเลํมเอกสาร 1 ครั้งๆละ 30 เลํมๆละ 20 บาท 600  
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆละ    บาท 3,300  

14 การสร้างสิ่งประดิษฐ์และการส่ง
เข้าประกวดแข่งขนั 

      20,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร  1  คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 คําวัสด ุ         
 คําวัสดุ อุปกรณ์               1 ครั้งๆละ   11,800 บาท   11,800  
 คําปูายไวนลิ                                                      1 ครั้งๆ ละ 1 ปูายๆ ละ 1,000 บาท    1,000   

15 กิจกรรมจัดสัมมนาทางวิชาการ 
เร่ืองประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมอยุธยากับอาเซียน  

            75,000 
 

 ค่าตอบแทน                
 คําวิทยากรบรรยาย 6 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 21,600  
 ค่าใช้สอย                
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 200 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 10,000  
 คําปูายประชาสัมพันธ ์     4 ผืนๆละ 800 บาท 3,200  
 คําจ๎างออกแบบและจดัท ากระดาน

นิทรรศการ 
1 ครั้งๆละ 12 

กระดาน ๆ 
ละ 

800 บาท 9,600 
 

 คําจัดท าเอกสารประกอบการ
อบรม 

1 ครั้งๆละ 200 ชุดๆละ 100 บาท 20,000 
 

 ค่าวัสดุ                
 คําวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน 1 ครั้งๆละ     6,000 บาท 6,000  
 คําจ๎างบันทึกและตดัตํอวีดิทัศน ์ 1 รายการ     3,000 บาท 3,000  
 

คําดอกไมต๎กแตํงสถานท่ี 1 รายการ 4 กอๆละ 400 บาท 1,600 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
16 อบรมเกียรติบัตรการวิจัยทาง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
            35,000 

 

 ค่าตอบแทน                
 คําวิทยากรบรรยาย 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย                
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 3,000  
 คําปูายประชาสัมพันธ ์     2 ผืนๆละ 800 บาท 1,600  
 คําจัดท าเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆละ 30 ชุดๆละ 110 บาท 3,300 

 

 คําดอกไมต๎กแตํงสถานท่ี 1 รายการ 3 กอๆละ 400 บาท 1,200  
 คําจ๎างบันทึกและตดัตํอ 

วีดิทัศน์ 
1 รายการ     3,000  บาท 3,000 

 

 ค่าวัสดุ                
 คําวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน 1-10 รายการ     8,100 บาท 8,100  
 คําถํายเอกสาร 1 รายการ 1000 แผํน ๆ ละ 0.40 บาท 400  

17 อบรมหลักสูตรระยะสัน้             100,000  
 งานศิลป์ถิน่กรุงเก่า               
 ค่าตอบแทน                
 คําตอบแทนวิทยากร (4 ครั้ง) 8 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆละ 600 บาท 28,800  
 ค่าใช้สอย                
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  

(4 ครั้ง) 40 คนๆละ 2 มื้อ ๆละ 25 บาท 8,000 
 

 คําท าปูายประชาสัมพันธ ์ 4 ครั้ง ๆละ 2 ผืน 800 บาท 6,400  
 คําจัดท าเอกสารประกอบการ

อบรม 4 ครั้ง ๆละ 40 ชุด ๆละ 100 บาท 16,000 
 

 คําจัดท าวุฒิบัตร 4 ครั้ง ๆละ 40 ใบ ๆละ 20 บาท 3,200  
 คําจัดท ารูปเลํมรายงานโครงการ 4 ครั้ง ๆละ 1 ชุด ๆละ 200 บาท 800  
 ค่าวัสดุ                
 คําวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม 4 ครั้ง ๆละ     36,800  

18 กิจกรรม มาเล่นกีฬาวู้ดบอลกนั
เถอะ       24,000 

 

 ค่าตอบแทน         
 -คําวิทยากร 2 คนๆละ 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 8,400  
 ค่าวัสดุ         
 -คําวัสดุอุปกรณ์กีฬาว๎ูดบอล 10 ชุดๆละ   1,500 บาท 15,000  
 -คําถํายเอกสาร 60 ชุดๆละ 10 บาท   600  
19 การเพาะเห็ดในขวดพลาสติก              20,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าตอบแทน               
 คําวิทยากรบรรยาย 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 คํตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 300 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย               
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,000  
 คําปูายประชาสัมพันธ ์     2 ผืนๆละ 500 บาท 1,000  
 คําจัดท าเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆละ 40 ชุดๆละ 25 บาท 1,000 

 

 ค่าวัสดุ         
 คําวัสดุการเกษตร 1 งานๆละ 1 งาน 4,800 บาท 4,800  
 คําวัสด ุ 1 งานๆละ 1 งาน 4,000 บาท 4,000  

20 การอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่
เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกคลองส่วน
ท้องถิ่น        30,000 

 

 ค่าตอบแทน                
 คําตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 10,800  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 300 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย                
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,000  
 คําอาหาร 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 2,000  
 คําปูายประชาสัมพันธ ์     2 ผืนๆละ 500 บาท 1,000  
 คําจ๎างท าเลํมโครงการ 3 เลํมๆละ   100 บาท 300  
 คําจ๎างท าเลํมเอกสารประกอบการ

อบรม 
40 คนๆ ละ 1 ชุดๆละ 20 บาท 800  

 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆ ละ 9,500 บาท 9,500  

21 การใช้ประโยชน์จากจุลนิทรีย ์       30,000  
 ค่าตอบแทน               
 คําตอบแทนวิทยากรบรรยาย 3 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 10,800  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 300 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย                
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,000  
 คําอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 2,000  
 คําปูายประชาสัมพันธ ์ 2 ผืนๆละ   500 บาท 1,000  
 คําจ๎างท าเลํมโครงการ 3 เลํมๆ ละ   100 บาท 300  
 คําจ๎างท าเอกสารประกอบการ

อบรม 
40 คนๆ ละ 1 ชุดๆละ 20 บาท 800 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งาน 9,500 บาท 9,500  

22 ส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชพี  

      40,000  

 1)สํงเสริมความรูภ๎ูมิปญัญาท๎องถิน่       25,000  
 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 1,500  
 คําจ๎างท าปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 คําจัดท ารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 200 บาท 600  
 คําเสื่อมรถตู ๎ 1 คันๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 500  
 คําน้ ามัน 1 คันๆละ 1  วันๆละ 1,500  1,500  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 งานๆละ 1 งาน 5,500 บาท 5,500  
 2)การสร๎างเครือขํายกลุมํอาชีพ       15,000  
 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 1,000  
 คําเสื่อมรถตู ๎ 2 คันๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 1,000  
 คําน้ ามัน 2 คันๆละ 1  วันๆละ 2,500 บาท 5,000  
 คําเบื้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 480  
 คําทางดํวน 2 คันๆละ   160 บาท 320  
          

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 734,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.กิจกรรมการออกก าลังกายแบบตํางๆ 
เชํน กระบอง กลองยาว โยคะ แอโรบิค
ยางยืด ลลีาศ ว๎ูดบอล ฯลฯ 

        
30,000 

 
30,000 

2.Guiter Workshop          15,000  15,000 
3.กิจกรรมสัมมนาดนตรี – นาฏศลิป์          45,000  45,000 
4.การถวายความรู๎แดํพระสงฆเ์พื่อการ
อนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุ  

        
30,000 

 
30,000 

5.อบรมเชิงปฏิบัติการอํานและเขยีน
ภาษาไทยเพื่อชุมชน  

        
30,000 

 
30,000 

6.กิจกรรมภาคสนามภมูิศาสตร์ปุาชายเลน 
กับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่ง  

        
30,000 

 
30,000 

7.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ปลาตะเพียนสาน”  

        
15,000 

 
15,000 

8.การจัดท าบัญชสี าหรับธรุกิจชุมชน          30,000  30,000 
9.การปฐมพยาบาลเบื้องต๎นและการ
ชํวยชีวิต  

        
10,000 

 
10,000 

10.การปูองกันและระงับอัคคภีัยเบื้องต๎น         30,000  30,000 
11.การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การ
แกะสลักผักและผลไม๎  

        30,000  
30,000 

12.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช๎
งานโปรแกรม Photoshop และ PHP 

        
35,000 

 
35,000 

13.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
ประยุกต์ใช๎งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ

        
30,000 

 
30,000 
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พัฒนาการเรียนการสอน  
14.การสร๎างสิ่งประดิษฐ์และการสงํเข๎า
ประกวดแขํงขัน  

        
20,000 

 
20,000 

15.กิจกรรมจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยากับ
อาเซียน  

        
75,000 

 
75,000 

16.กิจกรรม อบรมเกียรติบัตรการวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์  

        
35,000 

 
35,000 

17.กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้นงาน
ศิลป์ถิน่กรุงเกํา  

        
100,000 

 
100,000 

18.กิจกรรม มาเลํนกีฬาวู๎ดบอลกนัเถอะ         24,000  24,000 
19.การเพาะเหด็ในขวดพลาสติก         20,000  20,000 
20.การอบรมความรู๎ทางกฎหมายแกํ
เจ๎าหน๎าท่ีในองค์กรปกคลองสํวนท๎องถิ่น 

        
30,000 

 
30,000 

21.การใช๎ประโยชน์จากจลุินทรีย์          30,000  30,000 
22.สํงเสริมความรูภ๎ูมิปญัญาท๎องถิน่และ
การสร๎างเครือขํายกลุํมอาชีพ  

        
40,000 

 
40,000 

รวม         734,000  734,000 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141435204301 1. กิจกรรมการออกก าลังกายแบบตํางๆ เชํน 
กระบอง กลองยาว โยคะ แอโรบคิยางยืด 
ลีลาศ ว๎ูดบอล ฯลฯ 

1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   

141435204302 2. Guiter Workshop  1060000 1502 5704010100 งบเงินอดุหนุน  15,000   
141435204303 3. กิจกรรมสัมมนาดนตรี – นาฏศลิป์  1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน   45,000  
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รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141435204304 4. การถวายความรู๎แดํพระสงฆ์เพือ่การ
อนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุ  

1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน   30,000  

141435204305 5. อบรมเชิงปฏิบัติการอํานและเขยีน
ภาษาไทยเพื่อชุมชน  

1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   

141435204306 6. กิจกรรมภาคสนามภูมศิาสตร์ปาุชายเลน 
กับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่ง  

1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   

141435204307 7. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ปลาตะเพียนสาน”  

1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน   15,000  

141435204308 8. การจัดท าบัญชีส าหรับธรุกิจชุมชน  1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน   30,000  
141435204309 9. การปฐมพยาบาลเบื้องต๎นและการชํวยชีวิต  1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน  10,000   
141435204310 10. การปูองกันและระงับอัคคภีัยเบื้องต๎น 1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   
141435204311 11. การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การแกะสลัก

ผักและผลไม๎  
1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   

141435204312 12. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช๎งาน
โปรแกรม Photoshop และ PHP 

1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน  35,000   

141435204313 13. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
ประยุกต์ใช๎งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  

1060000 1502 5704010100 งบเงนิอุดหนุน  30,000   

141435204314 14. การสร๎างสิ่งประดิษฐ์และการสํงเข๎า
ประกวดแขํงขัน  

1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน  20,000   

141435204315 15. กิจกรรมจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยากับ
อาเซียน  

1060000 1502 5704010100 งบเงนิอุดหนุน    75,000 

141435204316 16. กิจกรรม อบรมเกียรติบัตรการวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์  

1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน  35,000   
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รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141435204317 17. กิจกรรม อบรมหลักสตูรระยะสั้นงานศิลป์
ถิน่กรุงเกํา  

1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน 25,000 25,000 25,000 25,000 

141435204318 18. กิจกรรม มาเลํนกีฬาวู๎ดบอลกนัเถอะ 1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน 24,000    
141435204319 19. การเพาะเห็ดในขวดพลาสติก 1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน  20,000   
141435204320 20. การอบรมความรู๎ทางกฎหมายแกํ

เจ๎าหน๎าท่ีในองค์กรปกคลองสํวนท๎องถิ่น 
1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   

141435204321 21. การใช๎ประโยชน์จากจุลินทรีย ์ 1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   
141435204322 22. สํงเสริมความรูภ๎ูมิปญัญาท๎องถิ่นและการ

สร๎างเครือขํายกลุมํอาชีพ  
1060000 1502 5704010100 งบเงินอุดหนุน  40,000   

รวมท้ังสิ้น 49,000 440,000 145,000 100,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  

1. สังคม ชุมชน ประเทศชาติ มคีวามเข๎มแข็ง 
2. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบให๎มีความเป็นอยูํที่ดีขึน้ 
3. ประชาชนมีความรู๎ในด๎านตํางๆที่เป็นประโยชน์ตํอการสร๎างงาน สร๎างรายได ๎

 

11. การประเมินผลการด าเนินงาน 
11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี

11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
11.2.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
11.2.3 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
  

12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  12.1.1  นโยบายที่ 3: สังคมและคณุภาพชีวิต    
  12.1.2  นโยบายที่.4.: ให๎บริการวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแขง็เป็นที่พ่ึงของสังคมและท๎องถิ่น 

12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
 12.2.1 ยุทธศาสตร์ที ่3 ให๎บริการวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พ่ึงของท๎องถิ่นและสังคม 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

12.3.1 มาตรฐานที ่3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกสํังคม 
ตัวบํงช้ีที่ 3.1 : ระดับความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อท๎องถิ่นและสังคมชุมชน 
ตัวบํงช้ีที ่3.2 : ระดับความส าเร็จในการนาความรู๎และประสบการณจ์ากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการ 
    พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 
ตัวบํงช้ีที ่3.3 : ระดับความส าเร็จของการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 12.4 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 
 12.4.1  มิติที ่1:  ประสิทธิผล 
   ตัวช้ีวัดที่. 3:ระดับความส าเร็จของร๎อยละเฉลีย่ถํวงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ประกอบด๎วยตัวช้ีวัดอิสระที่สะท๎อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  ตัวช้ีวัดที ่3.2: ระดับความส าเร็จของแผนการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม 

12.5 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 12.5.1  มาตรฐานที่1: ผลการจัดการศึกษาและการจดัการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเป็นส าคัญ 
  ตัวบํงช้ีที่  8    การน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจยั 
 ตัวบํงช้ีที ่ 9    ผลการเรยีนรู๎และเสริมสร๎างความเข็มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141435204400  โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับการศึกษาและการเรียนรูต๎ลอดชีวิตที่มาตรฐาน คุณภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม๎คีวามรู๎ความสามารถ 

ในการพัฒนาตนเองเพื่อศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให๎บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎เข๎ารับบริการ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแกํสังคม 
3. จ านวนครู/ผู๎บรหิารที่เข๎ารับการพฒันา 
4. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริหาร 
5. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผํนดิน  งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:      321,500 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู๎รับผิดชอบ : ผู๎อ านวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นสํวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มี
หน๎าท่ีบริหารจัดการงานบริการวิชาการให๎กับชุมชนโดยเน๎นพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอํางทอง การด าเนินงานบริการ
วิชาการปี พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาใช๎ข๎อมูลจากการเชิญองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โรงเรียน และสํวนราชการภายใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอํางทอง มาเปิดเวทีเพื่อเสนอความต๎องการในการพัฒนา และเง่ือนไขที่จะด าเนินการรํวมกับ
หนํวยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งข๎อมูลจากการสอบถามผู๎เข๎ารับบริการวิชาการทุกครั้ง เพื่อใช๎เป็น
ข๎อมูลในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นให๎สมกับปรัชญาของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา “สร๎างสรรค์ปัญญา รํวมพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อความยั่งยืน” และสอดคล๎องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“คุณภาพ คุณธรรม น าการพัฒนาท๎องถิ่น” 

โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย ควรเป็นกิจกรรมที่สามารถเช่ือมโยงความรู๎ที่ใช๎สอน
ผํานนักศึกษา หรือผํานกิจกรรมประจ ารายวิชาตําง และต๎องเป็นการเช่ือมโยง ผลการวิจัยที่คณะหรือสาขาวิชามีไปสูํการใช๎ประโยชน์ 
หรือเป็นการน าความรู๎ ประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาพัฒยาตํอยอดเป็นงานวิจัยตํอไป ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎รํวมมือ
กับคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อด าเนินงานโครงการพัฒนา
การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย มีกิจกรรมหลัก 9 กิจกรรม ได๎แกํ  1) ทักษะการสืบค๎นสารสนเทศ 2) 
อยุธยากับความเป็นสังคมนานาชาติ3) อบรมเชิงปฏิบัติการ "จิตรกรรมไทยสมัยอยุธยา เพื่อการอนุรักษ์และสร๎างสรรค์" 4) จัดอบรม
การใช๎โปรแกรม Microsoft Office 2010 5) การฝึกอบรมการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร๎อมเพื่อพัฒนาธุรกิจสูํประชาคมอาเซียน 6) 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช๎เช้ือราปฏิปักษ์ Trihoderma spp. เพื่อควบคุมโรคข๎าวในการผลิตข๎าว GAP 7) อบรมเชิง
ปฏิบัติการฟิสิกส์และคณิตศาสตร์เบื้องต๎นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน 8) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความหลากหลายของ
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พันธุ์ไม๎ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 9) การบริหารจัดการพื้นที่และโบราณสถาน ที่มีคุณคําทางประวัติศาสตร์ ภายใต๎
ยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืน 

การบริหารจัดการงานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎กระจายให๎สํวนราชการภายในมีสํวนรํวมด าเนินการโดย
มอบหมายให๎สาขาวิชาและหนํวยงานภายในเป็นผู๎ด าเนินการตั้งแตํการจัดซื้อจัดจ๎างจนกระทั้งการประเมินผลโครงการ ทั้งนี้เพื่อให๎
โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยสอดคล๎องกับศักยภาพของบุคลากรแตํละหนํวยงาน และเป็นการ
พัฒนาตามศาสตร์ของแตํละคณะ โดยผลของโครงการจะต๎องตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการอยํางแท๎จริง 

2. วัตถุประสงค ์
1.เพื่อให๎สาขาวิชาและหนํวยงานราชการภายในมหาวิทยาลัยใช๎ศักยภาพในด๎านวิชาการและการวิจยัในการให๎บริการวิชาการแกํท๎องถิ่น
และหนํวยงานภายนอก 
2.เพื่อให๎สาขาวิชาและหนํวยงานราชการภายในมหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการและการเรียนการสอน 
และเกดินวัตกรรมใหมํ ๆ  
3.เพื่อให๎ผู๎รับบริการได๎รับประโยชน์สูงสุด 
 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวิชาชีพตํอสังคม 9 กิจกรรม 
1.2 จ านวนผู๎รับบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพตํอสังคม 320 คน/รุํน 
1.3 จ านวนโครงการที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ความเข๎าใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
2.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ85 
2.3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถน าความรู๎ไปใช๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1  ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 31 กันยายน 2557 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ทักษะสืบค๎นสาระสนเทศ (ผู้รับผิดชอบ นางทัศนี 

ทองมาก) คมศ. 
            

2 อยุธยากับความเป็นสังคมนานาชาติ (ผู้รับผิดชอบ 
นางสาววิราวรรณ สมพงษ์เจริญ) คมศ. 

            

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตรกรรมไทยสมัยอยุธยา เพื่อ
การอนุรักษ์และสร๎างสรรค์ (ผู้รับผิดชอบ นางสาวอร
พิมพ์ สุขสุวรรณ) คมส. 

            

4 จัดอบรมการใช๎โปรแกรม Microsoft Office 2013(
ผู้รับผิดชอบ นางสาวชุติมา นิ่มนวล) ควจ. 

            

5 การฝึกอบรมการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร๎อมเพื่อ             
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ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
พัฒนาธุรกิจสูํประชาคมอาเซียน (ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวแสงจิตต์ ไต่แสง) ควจ. 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช๎เชื้อรา
ปฏิปักษ์ Trihoderma spp. เพื่อควบคุมโรคข๎าวใน
การผลิตข๎าวGAP (ผู้รับผิดชอบ นางสาวสิริวรรณ 
สมิทธิอาภรณ์) ควท. 

            

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการฟสิิกส์และคณติศาสตร์
และคณิตศาสตร์เบื้องต๎น ระดับมธัยมศึกษาตอน
ปลายในโรงเรียน (ผู้รับผิดชอบ ดร.ภัททิรา 
หอมหวน /อ.รุ่งรัตน์ สมานหมู่) ควท. 

            

8 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความหลากหลายของพันธุ์
ไม๎ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(ผู้รับผิดชอบ นางสุชดา ยงยืน/ นางพัชรี สินธุ
นาวา/ นางชุติมา แก้วกระจาย/ นายชนะพล มูล
จันทร์) ควท. 

            

9 การบริหารจัดการพื้นท่ีและโบราณ ท่ีมีคุณคําทาง
ประวัติศาสตร์ ภายใต๎ยุทธศาสตรท์ี่ยั่งยืน (กลุม่งาน
บริการวิชาการ สวพ.) 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 

รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ 
งบประมา

ณ 

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมา

ณ 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 ทักษะสืบค๎นสาระสนเทศ  1ครั้ง/1วัน/
50คน 

30,000       1ครั้ง/1
วัน/50คน 

30,000 

2 อยุธยากับความเป็นสังคมนานาชาติ  1ครั้ง/1
วัน/ 120

คน 

30,000   1ครั้ง/1
วัน/ 120

คน 

30,000     

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตรกรรมไทยสมัยอยุธยา เพื่อการ
อนุรักษ์และสร๎างสรรค์  

1ครั้ง/1
วัน/50คน 

21,500 1ครั้ง/1
วัน/50

คน 

21,500       

4 จัดอบรมการใช๎โปรแกรม Microsoft Office 2013 2ครั้ง/2วัน/
50คน 

30,000     2ครั้ง/2
วัน/50คน 

30,000   

5 การฝึกอบรมการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร๎อมเพื่อพัฒนา
ธุรกิจสูํประชาคมอาเซียน 

1ครั้ง/1วัน/
40คน 

30,000   1ครั้ง/1วัน/
40คน 

30,000     

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช๎เชื้อราปฏิปักษ์ 
Trihoderma spp. เพื่อควบคุมโรคข๎าวในการผลติข๎าวGAP 

1ครั้ง/1
วัน/30คน 

30,000   1ครั้ง/1
วัน/40คน 

30,000     

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการฟสิิกส์และคณติศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เบื้องต๎น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียน  

10ครั้ง/10
วัน/9

โรงเรียน 

80,000 5ครั้ง/5
วัน/5

โรงเรียน 

40,000 5ครั้ง/5
วัน/4

โรงเรียน 

40,000     

8 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความหลากหลายของพันธุ์ไม๎ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  

1ครั้ง 50,000   1ครั้ง 50,000     
 

9 การบริหารจัดการพื้นท่ีและโบราณ ท่ีมีคุณคําทาง
ประวัติศาสตร์ ภายใต๎ยุทธศาสตรท์ี่ยั่งยืน  

1ครั้ง/1
วัน/30คน 

20,000   1ครั้ง/1
วัน/30คน 

20,000     

รวมท้ังสิ้น  321,500  61,500  230,000  0  30,000 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 ทักษะการสืบคน้สารสนเทศ       30,000  
 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,500  
 คําห๎องปฏิบัติการ 1 ครั้งๆ ละ 1 ห๎องๆ ละ 3,000 บาท 3,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 17,300 บาท 17,300  
2 อยุธยากับความเป็นสังคม

นานาชาติ 
      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 4 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 9,600  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 120 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 6,000  
 คําพาหนะ 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 13,400 บาท 13,400  
3 อบรมเชิงปฏิบัติการ "จิตรกรรม

ไทยสมัยอยุธยา เพ่ือการอนุรักษ์
และสร้างสรรค์" 

      21,500  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 10,800  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,500  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 8,200 บาท 8,200  
4 จัดอบรมการใช้โปรแกรม 

Microsoft Office 2013 
      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 6 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 21,600  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 5,000  
 คําจ๎างท ารูปเลํมเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 50 เลํมๆ ละ 50 บาท 2,500  
 คําจัดท ารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 600 บาท 600  
5 การฝึกอบรมการสื่อสารเพ่ือ

เตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนา
ธุรกิจสู่ประชาคมอาเซียน 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,000  
 คําจ๎างท าปูาย 1 ครั้งๆ ละ 2 ผืนๆ ละ 500 บาท 1,000  
 คําจ๎างท ารูปเลํมเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 40 เลํมๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คําจัดท ารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 8,300 บาท 8,300  
6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ

ประยุกต์ใช้เชื้อราปฏิปักษ์ 
Trihoderma spp. เพ่ือควบคุม
โรคข้าวในการผลิตข้าวGAP 

       
 

30,000 

 

 ค่าใช้สอย         
 คําจ๎างพิมพ์เอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 200 หน๎า ๆ ละ 15 บาท 3,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสดุอบรม 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 27,000 บาท 27,000  
7 อบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์และ

คณิตศาสตร์เบ้ืองต้น 
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียน 

      80,000  

 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารกลางวัน 90 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 4,500  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 90 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,250  
 คําน้ ามันเชื้อเพลิง 10 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 5,000  
 ค่าวัสดุ         
 เทนเจนท์กัลป์วานอมเิตอร ์ 1 ครั้งๆละ 10 เครื่องๆละ 1,200 บาท 12,000  
 ฐานปลํอยจรวดขวดน้ า 1 ครั้งๆละ 5 เครื่องๆละ 2,800 บาท 14,000  
 ชุดทดลองความหนืด 1 ครั้งๆละ 10 เครื่องๆละ 310 บาท 3,100  
 ชุดทดลองการหมุนของวัตถ ุ 1 ครั้งๆละ 10 เครื่องๆละ 410 บาท 4,100  
 คําถํายเอกสาร 1 ครั้งๆละ     35,050  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
8 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ความ

หลากหลายของพันธุ์ไม้ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

      50,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย         
 คําจ๎างเหมาตรวจสอบพันธุ์ไม ๎ 3 วัน ๆ ละ 3 คนๆละ 300  บาท 2,700  
 คําจัดท าแผํนปาูยพันธ์ุไม ๎ 1 วันๆ ละ  100 อันๆละ 200 บาท 20,000  
 คําเหมาจาํยตดิปูายชื่อต๎นไม ๎ 5 วันๆ ละ 3 คนๆ ละ 300 บาท 4,500  
 คําจัดท ารูปเลํมโครงการ 1 ครั้งๆละ 3 เลํมๆ ละ 200 บาท 600  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ   18,600 

 
บาท 18,600  

9 การบริหารจัดการพ้ืนที่และ
โบราณ ที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ภายใต้ยุทธศาสตร์
ที่ย่ังยืน  

      20,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 3,600  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยาการ 2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 1,500  
 คําจ๎างท าปูาย 1 ครั้งๆ ละ 2 ผืนๆ ละ 500 บาท 1,000  
 คําสถานท่ี 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 1,500 บาท 1,500  
 คําจ๎างท ารูปเลํมเอกสาร 30 คนๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 50 บาท 1,500  
 คําจัดท ารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 200 บาท 600  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ      1      งานๆ ละ 6,700 บาท 6,700  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 321,500  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. ทักษะการสืบค๎นสารสนเทศ         30,000  30,000 
2.อยุธยากับความเป็นสังคม
นานาชาติ 

        30,000  30,000 

3.อบรมเชิงปฏิบัติการ 
"จิตรกรรมไทยสมยัอยุธยา 
เพื่อการอนุรักษ์และ
สร๎างสรรค์" 

        21,500  21,500 

4.จัดอบรมการใช๎โปรแกรม 
Microsoft Office 2013 

        30,000  30,000 

5.การฝึกอบรมการสื่อสารเพื่อ
เตรียมความพร๎อมเพื่อพัฒนา
ธุรกิจสูํประชาคมอาเซียน 

        30,000  30,000 

6.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การประยุกต์ใช๎เชื้อราปฏิปักษ์ 
Trihoderma spp. เพื่อ
ควบคุมโรคข๎าวในการผลิตข๎าว
GAP 

        30,000  30,000 

7.อบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์
และคณิตศาสตร์เบื้องต๎น 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียน 

        80,000  80,000 



แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจําย(งบแผํนดิน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 | 362 

 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

8.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ความหลากหลายของพันธุ์ไม๎
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

        50,000  50,000 

9.การบริหารจัดการพื้นท่ีและ
โบราณ ท่ีมีคุณคําทาง
ประวัติศาสตร์ ภายใต๎
ยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืน  

        20,000  20,000 

รวม         321,500  321,500 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141435204401 1. ทักษะการสืบค๎นสารสนเทศ 1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน    30,000 
141435204402 2.อยุธยากับความเป็นสังคมนานาชาติ 1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   
141435204403 3.อบรมเชิงปฏิบัติการ "จิตรกรรมไทย

สมัยอยุธยา เพื่อการอนุรักษ์และ
สร๎างสรรค์" 

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน 21,500    

141435204404 4.จัดอบรมการใช๎โปรแกรม 
Microsoft Office 2013 

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน   30,000  

141435204405 5.การฝึกอบรมการสื่อสารเพื่อเตรยีม
ความพร๎อมเพื่อพัฒนาธุรกจิสูํ
ประชาคมอาเซียน 

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   
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141435204406 6.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ประยุกต์ใช๎เชื้อราปฏิปักษ์ 
Trihoderma spp. เพื่อควบคุมโรค
ข๎าวในการผลติข๎าวGAP 

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   

141435204407 7.อบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์และ
คณิตศาสตร์เบื้องต๎น 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียน 

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน 40,000 40,000   

141435204408 8.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความ
หลากหลายของพันธุ์ไม๎ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  50,000   

141435204409 9.การบริหารจัดการพื้นท่ีและโบราณ 
ที่มีคุณคําทางประวัติศาสตร์ ภายใต๎
ยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืน  

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  20,000   

รวมท้ังสิ้น 61,500 230,000 0 30,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎น างานวิจัยมาพัฒนาให๎ควบคูํไปกบัการเรยีนการสอนเพื่อให๎เกิดนวัตกรรม 

ใหมํ ๆ แกํผู๎เรียน 
 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
11.2.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
11.2.3 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
                   12.1.1 นโยบายที่  4:  สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายยํอยท่ี   4.1 : การศึกษา 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
                 12.2.1 นโบยายที่  3 : สนับสนุนรํวมมือและขยายการให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข็มแข็งเป็นที่พ่ึงของ
ท๎องถิ่นและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นแหลํงจดัการความรู๎ ท๎องถิ่น มรดกโลกท่ีสรา๎งความเข็มแข็งให๎สังคม 
 กลยุทธ์ท่ี 3 ขยายการให๎บริการวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข็มแข็งเป็นที่พ่ึงของท๎องถิ่นและสังคม 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  12.3.1 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสํังคม 
     ตัวบํงช้ี 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
     ตัวบํงช้ี 5.2กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสงัคม 
 12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
                  12.4.1 มาตรฐานที1่: ผลการจดัการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเป็นส าคัญ 
 ตัวบํงช้ีที ่ 8    การน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวจิัย 
 ตัวบํงช้ีที ่ 9    ผลการเรยีนรู๎และเสริมสร๎างความเข็มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141435204500  โครงการตามพระราชด าริ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับการศึกษาและการเรียนรูต๎ลอดชีวิตที่มาตรฐาน คุณภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม๎คีวามรู๎ความสามารถ 

ในการพัฒนาตนเองเพื่อศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให๎บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎เข๎ารับบริการ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแกํสังคม 
3. จ านวนครู/ผู๎บรหิารที่เข๎ารับการพฒันา 
4. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริหาร 
5. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผํนดิน งบเงินอุดหนนุ 
วงเงินงบประมาณ: 463,000 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู๎รับผิดชอบ : ผู๎อ านวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นสํวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มี
หน๎าท่ีบริหารจัดการงานบริการวิชาการให๎กับชุมชนโดยเน๎นพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอํางทอง การด าเนินงานบริการ
วิชาการปี พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎ใช๎ข๎อมูลจากการเชิญองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โรงเรียน และสํวนราชการภายใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอํางทอง มาเปิดเวทีเพื่อเสนอความต๎องการในการพัฒนา  

ผลจากการเปิดเวทีข๎างต๎นมี4 หนํวยงานที่จัดกิจกรรมตามโครงการพระราชด าริ โดยมี 2 หนํวยงานที่สนับสนุนโครงการตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คือ คณะครุศาสตร์ ซึ่งมีภารกิจส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกิจกรรมหลักคือการพัฒนาบุคลากรในการใช๎ eDLTV ชํวยพัฒนาการเรียนการสอน โดยทั้งสองหนํวยงานได๎
กิจกรรมมาอยํางตํอเนื่องและมีผลการพัฒนาที่เห็นอยํางชัดเจน มีการท าบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอก และยัง
สามารถตอบตัวช้ีวัดในด๎านการให๎บริการวิชาการที่รับใช๎สังคมอีกด๎วย 

 ในสํวนของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นภารกิจหลักในด๎านบริการวิชาการ ซึ่งแตํละ
หนํวยงานเน๎นการจัดกิจกรรมตามศาสตร์ ท้ัง 4 หนํวยงานมีจ านวนท้ังสิ้น 10 กิจกรรม ดังน้ี คือ 1)อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรับตัว
ในชํวงฤดูน้ าหลากตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2) กิจกรรมจัดอบรมเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสการเปลี่ยนแปลง 3)พัฒนาห๎องสมุด
โรงเรียนและจัดหาหนังสือเข๎าห๎องสมุดเพื่อสํงเสริมการอําน 4)ผลิตสื่อส าเร็จรูป/จัดหาสื่อต๎นแบบและวัสดุอุปกรณ์การศึกษา 5)การ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูรํวมพัฒนาและจัดคํายวิชาการ 6)อบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 7)
รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 8)การเสริมสร๎างความรู๎และทักษะเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการกิน 9)การเสริมสร๎างความรู๎และทักษะใน 
การอนุรักษ์สมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 10)การน า eDLTV ไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน 11)ศิลปกรรมเกําเลําเรื่อง 12)
การสัมมนาและประมวลผลการใช๎ eDLTV 13)อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง 
  การบริหารจัดการงานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎กระจายให๎สํวนราชการภายในมีสํวนรํวมด าเนินการโดย
มอบหมายให๎สาขาวิชาและหนํวยงานภายในเป็นผู๎ด าเนินการตั้งแตํการจัดซื้อจัดจ๎างจน   กระทั้งการประเมินผลโครงการ ทั้งนี้เพื่อให๎
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โครงการพระราชด าริสอดคล๎องกับศักยภาพของบุคลากรแตํละหนํวยงาน และเป็นการพัฒนาตามศาสตร์ของแตํละคณะ โดยผลของ
โครงการจะต๎องตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการอยํางแท๎จริง   
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสํงเสรมิ สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามโครงการพระราชด าริอันเกีย่วเนื่องกับการศึกษาทางไกล 
2. เพื่อสํงเสรมิ สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎และเสริมสร๎างทักษะแกํนักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน 
3. เพื่อสํงเสรมิ สนับสนุน ใหเ๎ยาวชนมีความรู๎ มีความรัก และหวงแหน ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากเหงา๎ของสังคมไทย

ตลอดจนสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นของตนเอง 
4. เพื่อสํงเสรมิ สนับสนุน ใหเ๎ยาวชนได๎มีความรู๎และสามารถน าหลักการเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช๎ได๎ทั้งในสภาพปกติและในชํวง

วิกฤตตํางๆ 
 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวิชาชีพตํอสังคม 13 กิจกรรม 
1.2 จ านวนผู๎รับบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพตํอสังคม 700 คน/รุํน 
1.3 จ านวนโครงการที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 2.1 ครูบุคลากรทางการศึกษา/นักเรยีน มีความรู๎ความเข๎าใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
 2.2 ครูบุคลากรทางการศึกษา/นักเรยีน มีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
 2.3 ครูบุคลากรทางการศึกษา/นักเรยีน มีความสามารถน าความรูไ๎ปใช๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 3.1โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 3.2การเบิกจํายเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน  2557 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ผู้รับผิดชอบ     
นายคมลักษณ์ ไชยยะ) คมศ. 

            

2 กิจกรรมจดัอบรมเศรษฐกิจพอเพยีงในกระแสการ
เปลี่ยนแปลง (ผู้รับผิดชอบ นางสาวสายรุ้ง กล่ า
เพชร) สยศ. 

            

3 พัฒนาห๎องสมุดโรงเรียนและจดัหาหนังสือเข๎า
ห๎องสมุดเพื่อสํงเสริมการอําน (ผู้รับผิดชอบ ดร.ประ
วิทย์ ประมาณ) คคศ. 

            

4 ผลิตสื่อส าเร็จรูป/จัดหาสื่อต๎นแบบและวัสดุอุปกรณ์
การศึกษา (ผู้รับผิดชอบ ดร.ประวิทย์ ประมาณ) คค
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ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

5 การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู/ติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการฯ/
รํวมประชุม/น านักศึกษารํวมพัฒนาและจดัคําย
วิชาการ (ผู้รับผิดชอบ ดร.ประวิทย์ ประมาณ) คคศ. 

            

6 อบรมครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 
(ผู้รับผิดชอบ ดร.ประวิทย์ ประมาณ) คคศ. 

            

7 รับเสด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ (ผู้รับผิดชอบ ดร.
ประวิทย์ ประมาณ) คคศ. 

            

8 การเสริมสร๎างความรู๎และทักษะเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
การกิน(กลุ่มงานบริการวิชาการ สวพ.) 

            

9 การเสริมสร๎างความรู๎และทักษะในการอนุรักษ์สมดุล
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (กลุ่มงานบริการวิชาการ 
สวพ.) 

            

10 การน า eDLTV ไปใช๎ในการพัฒนาการเรยีนการสอน 
(กลุ่มงานบริการวิชาการ สวพ.) 

            

11 ศิลปกรรมเกําเลําเรื่อง (กลุ่มงานบริการวิชาการ 
สวพ.) 

            

12 การสัมมนาและประมวลผลการใช๎ eDLTV  (กลุ่มงาน
บริการวิชาการ สวพ.) 

            

13 อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง  (กลุ่มงาน
บริการวิชาการ สวพ.) 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรับตวัในชํวงฤดูน้ าหลากตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
1ครั้ง/1
วัน/50

คน 

30,000       1ครั้ง/1
วัน/50

คน 

30,000 

2 กิจกรรมจดัอบรมเศรษฐกิจพอเพยีงในกระแสการ
เปลี่ยนแปลง  

1ครั้ง/1
วัน/40

คน 

30,000 1ครั้ง/1
วัน/40

คน 

30,000       

3 พัฒนาห๎องสมุดโรงเรียนและจดัหาหนังสือเข๎าห๎องสมดุเพื่อ
สํงเสริมการอําน  

2ครั้ง 16,200   1ครั้ง 8,100   1ครั้ง 8,100 

4 ผลิตสื่อส าเร็จรูป/จัดหาสื่อต๎นแบบและวัสดุอุปกรณ์
การศึกษา  

2ครั้ง 55,000   1ครั้ง 27,500   1ครั้ง 27,500 

5 การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู/ตดิตามผลการด าเนินงานตามโครงการฯ/รํวมประชุม/
น านักศึกษารํวมพัฒนาและจัดคาํยวิชาการ  

8ครั้ง 64,900   2ครั้ง 12,700 2ครั้ง 26,800 4ครั้ง 25,400 

6 อบรมครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน  1ครั้ง/
20คน 

53,900     1ครั้ง/
20คน 

53,900   

7 รับเสด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  1ครั้ง 10,000       1ครั้ง  10,000 
8 การเสริมสร๎างความรู๎และทักษะเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการ

กิน 
2ครั้ง/1
วัน/30

คน 

30,000   28
ครั้ง/1
วัน/30

คน 

30,000     

9 การเสริมสร๎างความรู๎และทักษะในการอนุรักษ์สมดุล
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

1ครั้ง/2
วัน/40

คน 

43,000   1ครั้ง/2
วัน/40

คน 

43,000     

10 การน า eDLTV ไปใช๎ในการพัฒนาการเรยีนการสอน 1ครั้ง/2
วัน/30

26,000     1ครั้ง/2
วัน/30

26,000   
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ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
คน คน 

11 ศิลปกรรมเกําเลําเรื่อง 2ครั้ง/1
วัน/30

คน 

34,000   2ครั้ง/1
วัน/30

คน 

34,000     

12 การสัมมนาและประมวลผลการใช๎ eDLTV  1ครั้ง/1
วัน/40

คน 

20,000     1ครั้ง/1
วัน/40

คน 

20,000   

13 อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง  1ครั้ง/2
วัน/30

คน 

50,000   1ครั้ง/2
วัน/30

คน 

50,000     

รวมท้ังสิ้น  463,000  30,000  205,300  126,700  101,000 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ

ปรับตัวในช่วงฤดูน้ าหลากตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท      2,500  
 คําจ๎างท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 10,000 บาท 10,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,100 บาท 3,100  
2 จัดอบรมเศรษฐกิจพอเพียงใน

กระแสการเปลี่ยนแปลง 
      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําวิทยากรบรรยาย 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,000  
 คําปูายประชาสัมพันธ ์   3 ผืนๆละ 800 บาท 2,400  
 คําจัดท าเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆละ 50 ชุดๆละ 100 บาท 5,000  

 คําดอกไมต๎กแตํงสถานท่ี 1 รายการ 2 กอๆละ 500 บาท 1,000  
 คําเสื่อมรถมหาวิทยาลัย/คําน้ ามัน 1 ครั้งๆละ   5,500 บาท 5,500  
 ค่าวัสดุ          
 คําวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน 1-10 รายการ   6,900 บาท 6,900  
3 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพ่ือเป็น

แหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการอ่าน
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน                      

      16,200  

 ค่าวัสดุ          
 ซื้อวัสดุในการพัฒนาห๎องสมุด 2 ครั้งๆละ   8,100 บาท 16,200  
4 ผลิตสื่อส าเร็จรูป/สื่อต้นแบบและ

วัสดุอุปกรณ์การศึกษา 
      55,000  

 ค่าวัสดุ          
 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา 2 ครั้งๆละ   27,500 บาท 55,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
5 การปฏิบัติการสอนของนักศกึษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/
ติดตามผลการด าเนินงานตาม
โครงการฯ/ร่วมประชุม/น า
นักศึกษาร่วมพัฒนาและจัดค่าย
วิชาการ 

      64,900  

 ค่าใช้สอย         
 คําเบี้ยเลี้ยง อาจารย์ /เจ๎าหน๎าท่ี /

นักศึกษา /พนักงานขับรถ 
8 ครั้ง     19,200  

 
 คําสึกหรอรถ 5 ครั้งๆละ   1,000 บาท 5,000  
 คําที่พักอาจารย์ /เจ๎าหน๎าที่ /

นักศึกษา /พนักงานขับรถ 
3 ครั้ง     15,700  

 ค่าวัสดุ         
 ซื้อวัสดุ/วสัดุน้ ามัน 8 ครั้ง     25,000  
6 อบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน 
      53,900  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 4 วันๆละ 8 ช.ม.ๆละ 600 บาท 19,200  
 ค่าใช้สอย         
 คําเบี้ยเลี้ยง 6 คนๆละ 4 วันๆละ 240 บาท 5,760  
 คําที่พัก       15,000  
 คําสึกหรอรถ 1 ครั้งๆละ   1,000 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสดุในการจัดการอบรม/ 

คําเอกสารประกอบการอบรม/
วัสดุน้ ามัน 

1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 12,940 บาท 12,940  

7 รับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

      10,000  

 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 10,000 บาท 10,000  
8 การเสริมสร้างความรู้และทักษะ

เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการกิน 
           30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารกลางวัน 60 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 3,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 3,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 คําเชําสถานท่ี 2 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 2,000  
 คําท าเลํมเอกสาร 60 คนๆละ 1 เลํมๆละ 30 บาท 1,800  
 คําเสื่อมรถตู๎มหาวิทยาลยั 2 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 500 บาท 1,000  
 คําน้ ามันรถ 2 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 700 บาท 1,400  
 ค่าวัสดุ         
 วัสดุในการอบรม 2 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 3,500 บาท 7,000  
9 การเสริมสร้างความรู้และทักษะ

ในการอนุรักษ์สมดลุธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

      43,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 14,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 4,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 4,000  
 คําเชําสถานท่ี 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000  
 คําท าเลํมเอกสาร 40 คนๆละ 1 เลํมๆละ 30 บาท 1,200  
 คําเสื่อมรถตู๎มหาวิทยาลยั 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 500 บาท 500  
 คําเสื่อมรถบัสมหาวิทยาลัย 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 1,500 บาท 1,500  
 คําน้ ามันรถ 1 ครั้งๆละ 2 คันๆละ 2,000 บาท 4,000  
 ค่าวัสดุ         
 วัสดุในการอบรม 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 5,200 บาท 5,200  

10 การน า eDLTV ไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

      26,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 3,000  
 คําเชําสถานท่ี 1 ครั้งๆละ 2 วันๆละ 1,000 บาท 2,000  
 คําเสื่อมรถตู๎มหาวิทยาลยั 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 500 บาท 500  
 คําน้ ามันรถยนต ์ 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆละ 2,500 บาท 2,500  
 คําท าเลํมเอกสาร 30 คนๆละ 1 ชุดๆละ 100 บาท 3,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสดุในในการจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 4,200 บาท 4,200  

11 ศิลปกรรมเก่าเล่าเร่ือง       34,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 รุ่นที่ 1       17,000  
 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 3,600  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 1,800  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 1,500  
 คําอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 1,500  
 คําพาหนะ 1 ครั้ง ๆละ 1 วัน ๆละ 1,500 บาท 1,500  
 คําน้ ามันรถยนต ์ 1 ครั้งๆ ละ 1 วันๆละ 2,000 บาท 2,000  
 คําท าเลํมเอกสาร 30 คนๆละ 1 ชุดๆละ 50 บาท 1,500  
 ค่าวัสดุ         
 คําวสัดุในในการจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,600 บาท 3,600  
 รุ่นที่ 2       17,000  
 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 3,600  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 1,800  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 1,500  
 คําอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 1,500  
 คําพาหนะ 1 ครั้ง ๆละ 1 วัน ๆละ 1,500 บาท 1,500  
 คําน้ ามันรถยนต ์ 1 ครั้งๆ ละ 1 วันๆละ 2,000 บาท 2,000  
 คําท าเลํมเอกสาร 30 คนๆละ 1 ชุดๆละ 50 บาท 1,500  
 ค่าวัสด ุ         
 คําวัสดุในในการจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,600 บาท 3,600  

12 การสัมมนาและประเมินผลการ
ใช้ eDLTV ไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

      20,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวทิยากร 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,000  
 คําเชําสถานท่ี 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 1,500 บาท 1,500  
 คําท าเลํมเอกสาร 40 คนๆละ 1 ชุดๆละ 50 บาท 2,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสดุในในการจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,700 บาท 3,700  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
13 อบรมเชิงปฏิบัติการ เศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

      50,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 9 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 10,800  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆละ 9 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 5,400  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 3,000  
 คําอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 3,000  
 คําอาหารเย็น 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท        1,500  
 คําเสื่อมรถบัสมหาวิทยาลัย 1 ครั้ง ๆละ 2 วัน  1,500 บาท 1,500  
 คําน้ ามันรถยนต ์ 1 ครั้งๆ ละ 2 วันๆละ 2,500 บาท 5,000  
 คําท าเลํมเอกสาร 30 คนๆละ 1 ชุดๆละ 50 บาท 1,500  
 คําสถานท่ี 1 ครั้ง ๆละ 2 วัน  1,500 บาท 3,000  
 คําที่พัก 40 คนๆละ 1 คืนๆละ 300 บาท 12,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสดุในในการจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,300 บาท 3,300  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 463,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
ปรับตัวในชํวงฤดูน้ าหลากตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

        30,000  30,000 

2.กิจกรรมจดัอบรมเศรษฐกิจ
พอเพียงในกระแสการ
เปลี่ยนแปลง  

        30,000  30,000 

3.พัฒนาห๎องสมุดโรงเรียนและ
จัดหาหนังสือเข๎าห๎องสมุดเพื่อ
สํงเสริมการอําน  

        16,200  16,200 

4.ผลิตสื่อส าเร็จรูป/จัดหาสื่อ
ต๎นแบบและวสัดุอุปกรณ์
การศึกษา  

        55,000  55,000 

5.การปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู/ตดิตามผลการด าเนินงานตาม
โครงการฯ/รํวมประชุม/น า
นักศึกษารํวมพัฒนาและจัดคําย
วิชาการ  

        64,900  64,900 

6.อบรมครูโรงเรยีนต ารวจ
ตระเวนชายแดน  

        53,900  53,900 

7.รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          10,000  10,000 
8.การเสริมสร๎างความรู๎และ
ทักษะเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการ

        30,000  30,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

กิน 
9.การเสริมสร๎างความรู๎และ
ทักษะในการอนุรักษ์สมดุล
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

        43,000  43,000 

10.การน า eDLTV ไปใช๎ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

        26,000  26,000 

11.ศิลปกรรมเกําเลําเรื่อง         34,000  34,000 
12.การสัมมนาและประมวลผล
การใช๎ eDLTV  

        20,000  20,000 

13.อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจ
พอเพียง  

        50,000  50,000 

รวม         463,000  463,000 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141435204501 1.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรบัตัว
ในชํวงฤดูน้ าหลากตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  

1060000 1504 5704010100 งบเงินอุดหนุน    30,000 

141435204502 2.กิจกรรมจดัอบรมเศรษฐกิจพอเพียงใน
กระแสการเปลี่ยนแปลง  

1060000 1504 5704010100 งบเงินอุดหนุน 30,000    

141435204503 3.พัฒนาห๎องสมุดโรงเรียนและจดัหา
หนังสือเข๎าห๎องสมดุเพื่อสํงเสริมการอําน  

1060000 1504 5704010100 งบเงินอุดหนุน  8,100  8,100 
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141435204504 4.ผลิตสื่อส าเร็จรูป/จัดหาสื่อต๎นแบบ
และวัสดุอุปกรณ์การศึกษา  

1060000 1504 5704010100 งบเงินอุดหนุน  27,500  27,500 

141435204505 5.การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู/ตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ/รํวมประชุม/
น านักศึกษารํวมพัฒนาและจัดคาํย
วิชาการ  

1060000 1504 5704010100 งบเงินอุดหนุน  12,700 26,800 25,400 

141435204506 6.อบรมครูโรงเรยีนต ารวจตระเวน
ชายแดน  

1060000 1504 5704010100 งบเงินอดุหนุน   53,900  

141435204507 7.รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  1060000 1504 5704010100 งบเงินอุดหนุน    10,000 
141435204508 8.การเสริมสร๎างความรู๎และทักษะเพื่อ

พัฒนาพฤติกรรมการกิน 
1060000 1504 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   

141435204509 9.การเสริมสร๎างความรู๎และทักษะในการ
อนุรักษ์สมดลุธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

1060000 1504 5704010100 งบเงินอุดหนุน  43,000   

141435204510 10.การน า eDLTV ไปใช๎ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

1060000 1504 5704010100 งบเงินอุดหนุน   26,000  

141435204511 11.ศิลปกรรมเกําเลําเรื่อง 1060000 1504 5704010100 งบเงินอุดหนุน  34,000   
141435204512 12.การสัมมนาและประมวลผลการใช๎ 

eDLTV  
1060000 1504 5704010100 งบเงินอุดหนุน   20,000  

141435204513 13.อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจ
พอเพียง  

1060000 1504 5704010100 งบเงินอุดหนุน  50,000   

รวมท้ังสิ้น 30,000 205,300 126,700 101,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครู/บุคลากรได๎รับการพัฒนาศกัยภาพตามโครงการพระราชด ารอิันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทางไกล 

2. นักเรียนได๎รับการพัฒนาทักษะการเรยีนรู๎มากข้ึน 
3. กระตุ๎นให๎เยาวชนมีความรู๎ มคีวามรัก และหวงแหน ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง๎าของสังคมไทย 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
11.2.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
11.2.3 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
                  12.1.1  นโยบายที่  4:  สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายยํอยท่ี   4.1 : การศึกษา 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
                 12.2.1  นโบยายที่  3 : สนับสนุนรํวมมือและขยายการให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข็มแข็งเป็นที่พ่ึงของ
ท๎องถิ่นและสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  การเป็นแหลํงจดัการความรู๎ ท๎องถิ่น มรดกโลกท่ีสร๎างความเข็มแข็งให๎สังคม 
  กลยทุธ์ท่ี  3  ขยายการให๎บรกิารวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข็มแข็งเปน็ที่พ่ึงของท๎องถิ่นและสังคม 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
               12.3.1 องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสํังคม 
 ตัวบํงช้ี 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
ตัวบํงช้ี 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม 
 12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
                 12.4.1 มาตรฐานที1่: ผลการจดัการศึกษาและการจดัการเรยีนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเปน็ส าคัญ 
ตัวบํงช้ีที ่8 การน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ตัวบํงช้ีที ่9 ผลการเรยีนรู๎และเสรมิสร๎างความเข็มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141435204600  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับการศึกษาและการเรียนรูต๎ลอดชีวิตที่มาตรฐาน คุณภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม๎คีวามรู๎ความสามารถ 

ในการพัฒนาตนเองเพื่อศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให๎บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎เข๎ารับบริการ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแกํสังคม 
3. จ านวนครู/ผู๎บรหิารที่เข๎ารับการพฒันา 
4. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริหาร 
5. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผํนดิน, งบเงินอุดหนนุ 
วงเงินงบประมาณ: 576,900 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนาผู๎รับผิดชอบ : ผู๎อ านวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นสํวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มี
หน๎าท่ีบริหารจัดการงานบริการวิชาการให๎กับชุมชนโดยเน๎นพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอํางทอง การด าเนินงานบริการ
วิชาการปี พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎ใช๎ข๎อมูลจากการเชิญองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โรงเรียน และสํวนราชการภายใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอํางทอง มาเปิดเวทีเพื่อเสนอความต๎องการในการพัฒนา  

ผลจากการเปิดเวทีข๎างต๎น 5 หนํวยงานได๎จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ได๎แกํ  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอยุธยาศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 15 กิจกรรม ดังนี้ 
คือ 1)เสริมสร๎างศักยภาพการเตรียมพร๎อมของการบริหารงานภาครัฐสูํอาเซียนส าหรับเด็กและเยาวชน 2) การอบรมเยาวชนรู๎เทําทัน
สื่อ 3) เสริมสร๎างทักษะความเป็นผู๎น าให๎กับนักเรียนช้ันมัธยมปลาย 4)ปั้นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สูํการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง 
5)การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เพศศึกษานํารู๎ส าหรับเยาวชน”  6) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิทยาศาสตร์ของอาหาร” 
การศึกษาสมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในระดับมัธยมศึกษา 7) กิจกรรมเคมีรักษ์โลก 8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เปิด
โลกจุลินทรีย์”   9) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  10) คํายเยาวชนอาสาน าเที่ยว 11)ยุววิจัย
ประวัติศาสตร์ 12)ยุวจิตอาสา13)การพัฒนาทักษะและการสร๎างจิตส านึกการฟัง 14)การพัฒนาทักษะชีวิต 15) การพัฒนาลักษณะผู๎น า
เยาวชน  

การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎กระจายให๎สํวนราชการภายในมีสํวนรํวมด าเนินการโดย
มอบหมายให๎สาขาวิชาและหนํวยงานภายในเป็นผู๎ด าเนินการตั้งแตํการจัดซื้อจัดจ๎างจน   ถึงการประเมินผลโครงการ ทั้งนี้เพื่อให๎
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสอดคล๎องกับศักยภาพของบุคลากร เป็นการพัฒนาตามศาสตร์ รวมทั้งสอดคล๎องตามตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข๎อง
ของแตํละหนํวยงาน โดยผลของโครงการจะต๎องตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการอยํางแท๎จริง 
 
 



แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจําย(งบแผํนดิน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 | 380 

 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสํงเสรมิ สนับสนุนใหเ๎ด็กและเยาวชนรู๎เทําทันความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทางดา๎นวิทยาการตํางๆ 
2. เพื่อสํงเสรมิ สนับสนุน ใหเ๎ด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู๎ทักษะทีจ่ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
3. เพื่อสํงเสรมิ สนับสนุนให๎นักเรยีน นักศึกษา เกิดการเรียนรู๎กระบวนการในการให๎บริการวิชาการ 

 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวิชาชีพตํอสังคม 15 กิจกรรม 
1.2 จ านวนผู๎รับบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพตํอสังคม 1,500 คน/รุํน 
1.3 จ านวนโครงการที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. นักเรียน /นักศึกษา มคีวามรูค๎วามเข๎าใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
2.2. นักเรียน /นักศึกษา มคีวามพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ85 
2.3. นักเรียน / นักศึกษา มีความสามารถน าความรูไ๎ปใช๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1  ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

การบริหารงานภาครัฐสูํอาเซียนส าหรับเด็กและ
เยาวชน (นางสาวณิศรา ประดิษฐ์ด้วง) คมศ. 

            

2 การอบรมเยาวชนรู๎เทําทันสื่อ (นางสาวสุกัลยา 
คงประดิษฐ์) คมศ. 

            

3 เสรมิสร๎างทักษะความเป็นผู๎น าใหก๎ับนักเรียนช้ัน
มัธยมปลาย (นางสาวกันทิมา มั่งประเสริฐ)  
ควจ. 

            

4 ปั้นนักโลจสิติกส์มืออาชีพ สูํการพฒันาองค์ความรู๎
อยํางตํอเนื่อง (นายพิเชษฐ เนตรสว่าง) ควจ. 

            

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เพศศึกษานํารู๎
ส าหรับเยาวชน”  ดร.วีรภัทร ภัทรกุล) ควท. 

            

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิทยาศาสตร์ของ
อาหาร” การศึกษาสมบัติของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนในระดับมัธยมศึกษา (ผศ.
พวงชมพู หงษ์ชัย) ควท. 

            

7 กิจกรรมเคมรีักษ์โลก (ผศ.ชัชฎาพร องอาจ) 
ควท. 

            

8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เปิดโลกจลุินทรยี์” 
(ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง) ควท. 

            

9 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ (นายสุรพงษ์ วงค์เพ็ชร) ควท. 

            

10 กิจกรรมคาํยเยาวชนอาสาน าเที่ยว (นายอายุวัฒน์ 
ค้าผล) สอส. 

            

11 ยุววิจัยประวตัิศาสตร์  (กลุม่งานบริการวิชาการ 
สวพ.) 

            

12 ยุวจิตอาสา (กลุ่มงานบริการวิชาการ สวพ.)             
13 การพัฒนาทักษะและการสร๎างจิตส านึกการฟัง     

(กลุ่มงานบริการวิชาการ สวพ.) 
            

14 การพัฒนาทักษะชีวิต(กลุ่มงานบริการวิชาการ 
สวพ.) 

            

15 การพัฒนาลักษณะ ผู๎น าเยาวชน(กลุ่มงานบริการ
วิชาการ สวพ.) 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมเสริมสร๎างศักยภาพการเตรียมพร๎อมของการ

บริหารงานภาครัฐสูํอาเซียนส าหรบัเด็กและเยาวชน  
1 ครั้ง/1 
วัน/50

คน 

30,000   1 ครั้ง/1 
วัน/50

คน 

30,000     

2 การอบรมเยาวชนรู๎เทําทันสื่อ  4 ครั่ง/4
วัน/100 

คน 

30,000   4 ครั่ง/4
วัน/100 

คน 

30,000     

3 เสรมิสร๎างทักษะความเป็นผู๎น าใหก๎ับนักเรียนช้ันมัธยม
ปลาย  

1 ครั้ง/1 
วัน /40 

คน 

30,000   1 ครั้ง/1 
วัน /40 

คน 

30,000     

4 ปั้นนักโลจสิติกส์มืออาชีพ สูํการพฒันาองค์ความรู๎อยําง
ตํอเนื่อง  

1 ครั้ง/1 
วัน / 

40 คน 

30,000   1 ครั้ง/1 
วัน / 

40 คน 

30,000     

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เพศศึกษานํารู๎ส าหรับ
เยาวชน”  

1 ครั้ง  
2 วัน/ 
50 คน 

30,000   1 ครั้ง  
2 วัน/ 
50 คน 

30,000     

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิทยาศาสตร์ของอาหาร” 
การศึกษาสมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในระดับ
มัธยมศึกษา  

4 
โรงเรียน
/1 วัน 

30,000 4 
โรงเรียน
/1 วัน 

30,000       

7 กิจกรรมเคมรีักษ์โลก  10 ครั้ง/
1 วัน/
31 คน 

50,000   10 ครั้ง/
1 วัน/
31 คน 

50,000     

8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เปิดโลกจลุินทรยี์”  2 ครั้ง/1 
โรงเรียน
/30 คน 

 

40,000   2 ครั้ง/1 
โรงเรียน
/30 คน 

40,000     
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ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 
1 ครั้ง/  
2 วัน/ 
50 คน 

40,000 1 ครั้ง/  
2 วัน/ 
50 คน 

40,000       

10 
กิจกรรมคาํยเยาวชนอาสาน าเที่ยว  1 ครั้ง/ 

2 วัน/
30 คน 

65,000   1 ครั้ง/ 
2 วัน/
30 คน 

65,000     

11 
ยุววิจัยประวตัิศาสตร์   2 ครั้ง/ 

2 วัน/ 
 30 คน 

40,000   2 ครั้ง/ 
2 วัน/ 
 30 คน 

40,000     

12 
ยุวจิตอาสา  1 ครั้ง/2 

วัน/30 
คน 

40,000   1 ครั้ง/2 
วัน/30 

คน 

40,000     

13 
การพัฒนาทักษะและการสร๎างจิตส านึกการฟัง  2 ครั้ง/1 

วัน/30 
คน 

30,000   2 ครั้ง/1 
วัน/30 
คน 

30,000     

14 
การพัฒนาทักษะชีวิต 3 ครั้ง/1 

วัน/30 
คน 

39,900 3 ครั้ง/1 
วัน/30 

คน 

39,900       

15 
การพัฒนาลักษณะ ผู๎น าเยาวชน 1 ครั้ง/2 

วัน/ 
80 คน 

52,000 1 ครั้ง/2 
วัน/ 

80 คน 

52,000       

รวมท้ังสิ้น  576,900  161,900  415,000     
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
ล า 
ดั
บ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการ

เตรียมพร้อมของการบริหารงาน
ภาครัฐสู่อาเซียนส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,500  
 คําอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 2,500  
 คํายานพาหนะ 1 ครั้งๆ ละ   500 บาท 500  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 10,100 บาท 10,100  
2 การอบรมเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ       30,000  
 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย          
 คํายานพาหนะ/น้ ามัน/เบี้ยเลี้ยง 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,120 บาท 5,120  
 คําจ๎างท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 10,000 บาท 10,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 480 บาท 480  
3 เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้น า

ให้กับนักเรียนชัน้มัธยมปลาย 
      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 5 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 18,000  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,000  
 คําอาหารกลางวัน (เด็ก) 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 2,000  
 คําจ๎างท าปูาย 1 ครั้งๆ ละ 2 ผืนๆ ละ 500 บาท 1,000  
 คําจัดท ารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 คําบ ารุงรักษารถ 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 500 บาท 500  
 คําน้ ามัน 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,200 บาท 5,200  
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ล า 
ดั
บ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
4 ปั้นนักโลจิสตกิส์มืออาชีพ สู่การ

พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,000  
 คําอาหารกลางวัน (เด็ก) 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 2,000  
 คําจ๎างท าปูาย 1 ครั้งๆ ละ 3 ผืนๆ ละ 500 บาท 1,500  
 คําจ๎างท ารูปเลํมเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 40 เลํมๆ ละ 100 บาท 4,000  
 คําจัดท ารูปเลํมรายงานโครงการ 1 ครั้งๆ ละ 3 เลํมๆ ละ 100 บาท 300  
 ค่าวัสด ุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,800 บาท 5,800  
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“เพศศึกษาน่ารู้ส าหรับเยาวชน” 
      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 21,600  
 ค่าใช้สอย         
  คําอาหารวําง 50 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 5,000  
 ค่าวัสดุ          
 คําวัสดุประกอบการอบรม 2 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 1,700 บาท 3,400  
6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“วิทยาศาสตร์ของอาหาร” 
      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 8 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 4,800  
 ค่าใช้สอย         
 คําจ๎างวิเคราะห์การประเมินผล 1 ครั้งๆละ   1,000 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําเลํมเอกสารประกอบการอบรม    1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 3,000 บาท 3,000  
 วัสดุประกอบการอบรม 4 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 5,300 บาท 21,200  
7 เคมีรักษ์โลก       50,000  
 ค่าตอบแทน         
 คําเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถและ

อาจารย ์
10 ครั้งละ 3 คน 240 บาท 7,200  

 ค่าใช้สอย         
 เอกสารประกอบการอบรม   

1 
 

ครั้งๆละ 
 

300 
 

ชุดๆละ 
 

30 
 

บาท 
 

9,000 
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ล า 
ดั
บ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 

 ค่าวัสดุ         
 คําปูายไวนลิ 10 ปูายละ 1 ปูายๆละ 800 บาท 8,000  
 คําวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคม ี 1 ครั้งๆละ 1 รายการละ   15,800  
 คําน้ ามันรถ 10 ครั้งๆละ   500 บาท 5,000  
 คําเสื่อมรถมหาวิทยาลัย 10 ครั้งๆละ   500 บาท 5,000  
8 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง เปิดโลก

จุลินทรีย ์
      40,000  

 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวําง 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 3,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสดุประกอบการอบรม 2 ครั้งๆละ   18,500 บาท 37,000  
9 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง โลก 

ดาราศาสตร์และอวกาศ 
      40,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 10 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 12,000  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวาํงและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 5,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสดุประกอบการอบรม 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 23,000 บาท 23,000  

10 ค่ายเยาวชนอาสาน าเท่ียวทาง
วัฒนธรรม 

      65,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 

(วันแรก) 
3 คนๆละ 9 ชม.ๆละ 600 บาท 16,200  

 คําตอบแทนวิทยากร (วันท่ี 2) 3 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 10,800  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 

(2 วัน) 
4 คนๆละ 15 ชม.ๆละ 300 บาท 18,000  

 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม(2วัน) 30 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 3,000  
 คําปูายประชาสัมพันธ ์   3 ผนืๆละ 800 บาท 2,400  
 คําจัดท าเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆละ 30 ชุดๆละ 100 บาท 3,000  

 คําเสื่อมรถบัสมหาวิทยาลัย/คํา
น้ ามันรถ 

1 ครั้ง   4,500 บาท 4,500  

 ค่าวัสดุ          
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ล า 
ดั
บ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 คําวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 7,100 บาท 7,100  

11 การอบรมเชิงปฏิบัติการยุววิจัย
ประวัติศาสตร์ 

      40,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 300 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารกลางวัน 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 6,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 60 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 6,000  
 คําสถานท่ีจัดอบรม 2 ครั้งๆละ 2 วันๆละ  1,000 บาท 4,000  
 คําเสื่อมรถตู๎มหาวิทยาลยั 2 ครั้งๆ ละ 1 คันๆละ 500 บาท 1,000  
 คําน้ ามันรถยนต ์ 2 ครั้งๆ ละ 2 วันๆละ 1,000 บาท 4,000  
 คําท าเลํมเอกสาร 60 คนๆละ 1 ชุดๆละ 30 บาท 1,800  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสดุในในการจดัอบรม 2 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,200 บาท 6,400  

12 ยุวจิตอาสา                           40,000  
 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 9 ชม.ๆละ 600 บาท 10,800  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆละ 9 ชม.ๆละ 300 บาท 5,400  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 3,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 3,000  
 คําอาหารเย็น 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 1,500  
 คําเสื่อมรถบัสมหาวิทยาลัย 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆละ 1,500 บาท 1,500  
 คําน้ ามันบัส 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆละ 4,000 บาท 4,000  
 คําท าเลํมเอกสาร 30 คนๆละ 1 ชุดๆละ 50 บาท 1,500  
 คําสถานท่ีจัดอบรม 1 ครั้งๆละ 2 วันๆละ  1,000 บาท 2,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 7,300 บาท 7,300  

13 การพัฒนาทักษะและการสร้าง
จิตส านึกการฟัง      

      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 300 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารกลางวัน 60 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 3,000  
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ล า 
ดั
บ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 3,000  
 คําสถานท่ีจัดอบรม 2 ครั้งๆละ 1 วันๆละ  1,000 บาท 2,000  
 คําเสื่อมรถตู๎มหาวิทยาลยั 2 ครั้งๆ ละ 1 คันๆละ 500 บาท 1,000  
 คําน้ ามันรถยนต ์ 2 ครั้งๆ ละ 1 คันๆละ 1,000 บาท 2,000  
 คําท าเลํมเอกสาร 60 คนๆละ 1 ชุดๆละ 30 บาท 1,800  
 ค่าวัสดุ          6,400    
 คําวัสด ุ 2 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 3,200 บาท 6,400  

14 การพัฒนาทักษะชีวิต               39,900  
 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 18 ชม.ๆละ 600 บาท 10,800  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆละ 18 ชม.ๆละ 300 บาท 5,400  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารกลางวัน 90 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 4,500  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 90 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 4,500  
 คําสถานท่ีจัดอบรม 3 ครั้งๆละ 1 วันๆละ  1,000 บาท 3,000  
 คําเสื่อมรถตู๎มหาวิทยาลยั 3 ครั้งๆ ละ 1 คันๆละ 500 บาท 1,500  
 คําน้ ามันรถยนต ์ 3 ครั้งๆ ละ 1 คันๆละ 1,000 บาท 3,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 3 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 2,400 บาท 7,200  

15 การพัฒนาลักษณะ ผู้น าเยาวชน       52,000  
 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 15 ชม.ๆละ 600 บาท 18,000  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆละ 15 ชม.ๆละ 300 บาท 4,500  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารกลางวัน 80 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 8,000  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 80 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 8,000  
 คําอาหารเย็น 80 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 4,000  
 คําสถานท่ีจัดอบรม 1 ครั้งๆละ 2 วันๆละ  1,000 บาท 2,000  
 คําเสื่อมรถตู๎มหาวิทยาลยั 1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆละ 500 บาท 500  
 คําน้ ามันรถยนต ์ 1 ครั้งๆ ละ 2 วันๆละ 1,000 บาท 2,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,000 บาท 5,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 576,900  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. กิจกรรมเสรมิสร๎างศักยภาพการ
เตรียมพร๎อมของการบริหารงาน
ภาครัฐสูํอาเซียนส าหรับเด็กและ
เยาวชน  

        

30,000 

 

30,000 

2. การอบรมเยาวชนรู๎เทําทันสื่อ          30,000  30,000 
3. เสริมสร๎างทักษะความเป็นผู๎น า
ให๎กับนักเรียนช้ันมัธยมปลาย  

        
30,000 

 
30,000 

4. ปั้นนักโลจิสติกสม์ืออาชีพ สูํการ
พัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง  

        
30,000 

 
30,000 

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“เพศศึกษานํารู๎ส าหรับเยาวชน”  

        
30,000 

 
30,000 

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“วิทยาศาสตร์ของอาหาร” 
การศึกษาสมบัติของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนในระดับมัธยมศึกษา  

        

30,000 

 

30,000 

7. กิจกรรมเคมีรักษ์โลก          50,000  50,000 
8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“เปิดโลกจุลินทรยี์ควท. 

        
40,000 

 
40,000 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โลก 
ดาราศาสตร์และอวกาศ 

        
40,000 

 
40,000 

10. กิจกรรมคํายเยาวชนอาสาน า
เที่ยว 

        
65,000 

 
65,000 

11. ยุววิจัยประวัติศาสตร์           40,000  40,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

12. ยุวจิตอาสา          40,000  40,000 
13. การพัฒนาทักษะและการสร๎าง
จิตส านึกการฟัง      

        
30,000 

 
30,000 

14. การพัฒนาทักษะชีวิต         39,900  39,900 
15. การพัฒนาลักษณะ ผู๎น า
เยาวชน 

        
52,000 

 
52,000 

รวม         576,900  576,900 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141435204601 1. กิจกรรมเสรมิสร๎างศักยภาพการ
เตรียมพร๎อมของการบริหารงานภาครัฐสูํ
อาเซียนส าหรับเด็กและเยาวชน  

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   

141435204602 2. การอบรมเยาวชนรู๎เทําทันสื่อ  1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   
141435204603 3. เสริมสร๎างทักษะความเป็นผู๎น าให๎กับ

นักเรียนช้ันมัธยมปลาย  
1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   

141435204604 4. ปั้นนักโลจิสติกสม์ืออาชีพ สูํการพัฒนา
องค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง  

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   

141435204605 5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“เพศศึกษานํารู๎ส าหรับเยาวชน”  

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   

141435204606 6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“วิทยาศาสตร์ของอาหาร” การศกึษา

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน 30,000    
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สมบัติของสารประกอบไฮโดรคารบ์อนใน
ระดับมัธยมศึกษา  

141435204607 7. กิจกรรมเคมีรักษ์โลก  1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  50,000   
141435204608 8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เปิด

โลกจลุินทรีย์ควท. 
1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  40,000   

141435204609 9. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โลก ดารา
ศาสตร์และอวกาศ 

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน 40,000    

141435204610 10. กิจกรรมคํายเยาวชนอาสาน าเที่ยว 1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  65,000   
141435204611 11. ยุววิจัยประวัติศาสตร์   1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  40,000   
141435204612 12. ยุวจิตอาสา  1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  40,000   
141435204613 13. การพัฒนาทักษะและการสร๎าง

จิตส านึกการฟัง      
1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   

141435204614 14. การพัฒนาทักษะชีวิต 1060000  5704010100 งบเงินอุดหนุน 39,900    
141435204615 15. การพัฒนาลักษณะ ผู๎น าเยาวชน 1060000  5704010100 งบเงินอุดหนุน 52,000    

รวมท้ังสิ้น 161,900 415,000   
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กและเยาวชนมีความรู๎เทําทันความเปลีย่นแปลง และมีพัฒนาการทางด๎านวิทยาการตํางๆ 

2. เด็กและเยาวชนเกิดการเรยีนรูท๎ักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
3. นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรยีนรู๎ในกระบวนการให๎บริการวิชาการ 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
11.2.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
11.2.3 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
  

12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
12.1.1   นโยบายที่  4:  สังคมและคุณภาพชีวิต 

   นโยบายยํอยท่ี   4.1 : การศึกษา 
  

12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

12.2.1   นโยบายที่  3 : สนับสนุนรํวมมือและขยายการให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสรมิสร๎างความเขม็แข็ง  เป็นที่พ่ึง
ของท๎องถิ่นและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การเป็นแหลํงจดัการความรู๎ ท๎องถิ่น มรดกโลกท่ีสร๎างความเข็มแข็งให๎สังคม 
   กลยุทธ์ที่  3  ขยายการให๎บริการวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข็มแข็งเป็นที่พ่ึงของท๎องถิ่น 
  
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  12.3.1  องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกํสังคม 
   ตัวบํงช้ี 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
   ตัวบํงช้ี 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม 
 12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
  12.4.1  มาตรฐานท่ี1: ผลการจัดการศึกษาและการจดัการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเป็นส าคัญ 
  ตัวบํงช้ีที่  8    การน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการ 
  พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 
  ตัวบํงช้ีที่  9    ผลการเรยีนรู๎และเสริมสร๎างความเข็มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141435204700  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับการศึกษาและการเรียนรูต๎ลอดชีวิตที่มาตรฐาน คุณภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม๎คีวามรู๎ความสามารถ 

ในการพัฒนาตนเองเพื่อศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให๎บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎เข๎ารับบริการ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแกํสังคม 
3. จ านวนครู/ผู๎บรหิารที่เข๎ารับการพฒันา 
4. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 
5. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริหาร 
7. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผํนดิน, งบเงินอุดหนนุ 
วงเงินงบประมาณ: 629,600 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาผู๎รับผิดชอบ : ผู๎อ านวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นสํวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มี
หน๎าท่ีบริหารจัดการงานบริการวิชาการให๎กับชุมชนโดยเน๎นพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอํางทอง การด าเนินงานบริการ
วิชาการปี พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎ใช๎ข๎อมูลจากการเชิญองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โรงเรียน และสํวนราชการภายใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอํางทอง มาเปิดเวทีเพื่อเสนอความต๎องการในการพัฒนา  

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาถือวําเป็นภารกิจหลักท่ีส าคัญของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความเข๎มแข็ง
ทางวิชาการ มีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถ ตลอดจนมีศิษย์เกําที่มีอาชีพครูอาจารย์จ านวนมาก ท าให๎โครงการนี้มีการจัดอยําง
ตํอเนื่อง และมหาวิทยาลัยมีหนํวยงานภายในทั้งคณะวิชา สถาบัน และส านักที่ท าหน๎าที่ให๎ความรู๎และพัฒนาครูอยํางสม่ าเสมอ 4 
หนํวยงาน ดังนี้ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส านักวิทยบริการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มีจ านวนกิจกรรม
ทั้งหมด 19 กิจกรรม ดังน้ี 1)อบรมให๎ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายในช้ันเรียน  2)อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสื่อห๎องสมุดแนวใหมํ...
เรียนรู๎สูํอาเซียน รุํน 1 3)อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสื่อห๎องสมดุแนวใหมํ...เรียนรู๎สูํอาเซียน  รุํน 2 4)กิจกรรมพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน 
เพื่อการศึกษาในห๎องถิ่น 5)การติดตั้งและใช๎งานเว็บไซต์ CMS รุํน 1 6)การติดตั้งและใช๎งานเว็บไซต์ CMS รุํน 2 7)การซํอมบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์เบื้องต๎นรุํน 1 8)การซํอมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต๎น รุํน 2 9)อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนโครงงานคณิตศาสตร์ 
10)อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัยส าหรับครูปฐมวัย 11)อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การน าระบบ RTI มาให๎ความชํวยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู๎ (LD) ในช้ันเรียน 12)อบรมครูผู๎สอนกลุํมสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มเติมความรู๎
ด๎านประวัติศาสตร์ “ประวัติศาสตร์คูํครูไทย” 13)อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ด๎วยคอมพิวเตอร์ส าหรับครู
วิทยาศาสตร์ 14)อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและเสริมสร๎างทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 15)
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสื่อแอนิเมช่ันและมัลติมีเดียส าหรับครู  16)อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสอนภาษาไทยในระดับ
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มัธยม” 17)อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือเปลี่ยนแปลงการเรียนรู๎ส าหรับครูยุตศตวรรษที่  21 18)การพัฒนาการสอนแบบผําน
ประสบการณ์ 19)การเขียนผลงานวิชาการอยํางไรไมํให๎ละเมิดลิขสิทธิ์ 20)การซํอมบ ารุงไฟฟูาเบื้องต๎นภายในอาคาร 21)การพัฒนาต ารา
วิชาการเพื่อเข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการ 

การบริหารจัดการงานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎กระจายให๎สํวนราชการภายในมีสํวนรํวมด าเนินการโดย
มอบหมายให๎สาขาวิชาและหนํวยงานภายในเป็นผู๎ด าเนินการตั้งแตํการจัดซื้อจัดจ๎างจน   กระทั่งการประเมินผลโครงการ ทั้งนี้เพื่อให๎
โครงการพระราชด าริสอดคล๎องกับศักยภาพของบุคลากรแตํละหนํวยงาน และเป็นการพัฒนาตามศาสตร์ของแตํละคณะ โดยผลของ
โครงการจะต๎องตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการอยํางแท๎จริง 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาให๎เป็นที่ยอมรับของสังคม 
2. เพื่อให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับองค์ความรู๎และทักษะเพิม่มากขึ้น  
3. เพื่อเตรียมความพร๎อมในการสอนในรายวิชาตํางๆด๎วยสื่อและเครื่องมือท่ีทันสมัย 

 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวิชาชีพตํอสังคม 21 กิจกรรม 
1.2 จ านวนผู๎รับบริการจากกิจกรรม/โครงการและวิชาชีพตํอสังคม 800 คน/รุํน 
1.3 จ านวนโครงการที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ความเข๎าใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
2.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
2.3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถน าความรู๎ไปใช๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3.2. การเบิกจํายเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน  2557 
 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

(ผู้รับผิดชอบ นายธาตรี มหันตรัตน์) คมศ. 
            

2 อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสื่อห๎องสมุดแนว
ใหมํ...เรยีนรูส๎ูํอาเซียน รุํนที่ 1 (ผู้รับผิดชอบ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ)  

            

3 อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสื่อห๎องสมุดแนว
ใหมํ...เรยีนรูส๎ูํอาเซียน รุํนที่ 2 (ผู้รับผิดชอบ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

            

4 กิจกรรมพัฒนาห๎องสมุดโรงเรยีน เพื่อการศึกษาใน             
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ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ท๎องถิ่น (ผู้รับผิดชอบ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

5 การติดตั้งและใช๎งานเว็บไซต์ CMS รุํนที่ 1 
(ผู้รับผิดชอบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

            

6 การติดตั้งและใช๎งานเว็บไซต์ CMS รุํนที่ 2 
(ผู้รับผิดชอบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

            

7 การซํอมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต๎น รุํนที่ 1 
(ผู้รับผิดชอบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

            

8 การซํอมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต๎น รุํนที่ 2 
(ผู้รับผิดชอบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

            

9 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนโครงงาน
คณิตศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบ คณะครุศาสตร์) 

            

10 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัยส าหรับครู
ปฐมวัย(ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ภัทราวรรณ จันทร์
เนตร์) คคศ. 

            

11 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การน าระบบ RTI มาให๎
ความชํวยเหลือนักเรียนที่มีปญัหาทางการเรียนรู๎ 
(LD) ในช้ันเรียน (ผู้รับผิดชอบ ดร.วริสรา จุ้ย
ดอนกลอย) คคศ.   

            

12 อบรมครผูู๎สอนกลุํมสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมเพิ่มเติมความรูด๎๎านประวัติศาสตร์ 
“ประวัติศาสตร์คูํครไูทย” (ผู้รับผิดชอบ 
อาจารย์ปิยะ มีอนันต์) คคศ. 

            

13 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสื่อ
วิทยาศาสตร์ด๎วยคอมพิวเตอรส์ าหรับครู
วิทยาศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบ ดร.ชมพูนุท สุข
หวาน/อาจารย์พัชรภร พูลบุญ)คคศ. 

            

14 อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจดัการเรียนรูเ๎พื่อ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรยีนและเสริมสรา๎งทักษะแหํง
ศตวรรษที่ 21 (ผู้รับผิดชอบ ดร.ปิยภรณ์ พุ่ม
แก้ว/ ดร.พรเทพ รู้แผน/ อาจารย์จิราภรณ์ มี
สง่า/ อาจารย์อัจฉราพรรณ กันสยุะ) คคศ. 

            

15 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น
และมลัติมเีดียส าหรับครู (ผู้รับผิดชอบ ผศ.สุวิทย์ 
ไวยกุล/ ดร.สุวนิชย์ รุ่งราตรี) คคศ. 

            

16 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสอนภาษาไทยใน
ระดับมัธยม” (ผู้รับผิดชอบ อ.ดร.อมรรัตน์ สนั่น
เสียง/ อ.จันจิรา หาวิชา/ อ.หนึ่งฤทัย ชวนะลิ
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ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

17 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือเปลี่ยนแปลง
การเรยีนรู๎ส าหรับครู ยุคศตวรรษที่ 21 
(ผู้รับผิดชอบ ดร.สุภัทรา คงเรือง) คคศ. 

            
 
 

 18 การพัฒนาการสอนแบบผํานประสบการณ์ 
(ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริการวิชาการ สวพ.) 

            

19 การเขียนผลงานวิชาการอยํางไรไมํให๎ละเมิด
ลิขสิทธิ์ (ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริการวิชาการ 
สวพ.) 

            

20 การซํอมบ ารุงไฟฟูาเบื้องต๎นภายในอาคาร
(ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริการวิชาการ สวพ.) 

            

21 การพัฒนาต าราวิชาการเพื่อเข๎าสูตํ าแหนํงทาง
วิชาการ(ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริการวิชาการ 
สวพ). 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ 
งบ 

ประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 อบรมให๎ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายในช้ันเรียน  

 
 

1 ครั้ง/   
3 วัน/    
50 คน 

30,000     1 ครั้ง/   
3 วัน/    
50 คน 

30,000   

2 อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสื่อห๎องสมุดแนวใหมํ...
เรียนรูส๎ูํอาเซยีน รุํนท่ี 1  
 

1 ครั้ง/2 
วัน/40 

คน 

20,000     1 ครั้ง/2 
วัน/40 

คน 

20,000   

3 อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสื่อห๎องสมุดแนวใหมํ...
เรียนรูส๎ูํอาเซยีน รุํนท่ี 2  
 

1 ครั้ง/2 
วัน/40 

คน 

20,000     1 ครั้ง/2 
วัน/40 

คน 

20,000   

4 กิจกรรมพัฒนาห๎องสมุดโรงเรยีน เพื่อการศึกษาในท๎องถิ่น 6 ครั้ง 50,000     6 ครั้ง 50,000   
5 การติดตั้งและใช๎งานเว็บไซต์ CMS รุํนที่ 1  

 
1 ครั้ง/  

3 วัน/40 
คน 

25,000     1 ครั้ง/  
3 วัน/40 

คน 

25,000  
 
 

 

6 การติดตั้งและใช๎งานเว็บไซต์ CMS รุํนที่ 2  
 
 

1 ครั้ง/  
3 วัน/40 

คน 

25,000     1 ครั้ง/  
3 วัน/40 

คน 

25,000   

7 การซํอมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต๎น รุํนที่ 1 
 
 

1 ครั้ง/2 
วัน/30 

คน 

17,500     1 ครั้ง/2 
วัน/30 

คน 

17,500   

8 การซํอมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต๎น รุํนที่ 2  
 
 

1 ครั้ง/2 
วัน/30 

คน 

17,500     1 ครั้ง/2 
วัน/30 

คน 

17,500   

9 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนโครงงานคณติศาสตร์  
 

1 ครั้ง/ 
30 คน 

30,000     1 ครั้ง/ 
30 คน 

30,000   
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ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ 
งบ 

ประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
 

10 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัยส าหรับครูปฐมวัย 
 

1 ครั้ง/  
1 วัน /  
50 คน 

30,000   1 ครั้ง/  
1 วัน /  
50 คน 

30,000     

11 การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การน าระบบ RTI มาให๎
ความชํวยเหลือนักเรียนที่มีปญัหาทางการเรียนรู๎ (LD) ใน
ช้ันเรียน   

2 วัน/   
60 คน 

30,000   2วัน/   
60 คน 

30,000     

12 อบรมครผูู๎สอนกลุํมสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเพิ่มเติมความรูด๎๎านประวัติศาสตร์ 
“ประวัติศาสตร์คูํครไูทย” 

1 ครั้ง/  
2 วัน/    
90 คน 

30,000 1 ครั้ง/  
2 วัน/    
90 คน 

30,000       

13 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสื่อวิทยาศาสตรด์๎วย
คอมพิวเตอรส์ าหรับครูวิทยาศาสตร์  
 

1 ครั้ง/  
4 วัน/         
30 คน 

30,000     1 ครั้ง/  
4 วัน/         
30 คน 

30,000   

14 อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจดัการเรียนรูเ๎พื่อพัฒนา
คุณภาพผู๎เรยีนและเสริมสร๎างทักษะแหํงศตวรรษที่ 21  
 

1 ครั้ง/  
2 วัน/  
50 คน 

30,000     1 ครั้ง/  
2 วัน/  
50 คน 

30,000   

15 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นและ
มัลตมิีเดยีส าหรับครู  
 

1 ครั้ง/   
4 วัน/   
30 คน 

30,000     1 ครั้ง/   
4 วัน/   
30 คน 

30,000   

16 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสอนภาษาไทยในระดับ
มัธยม”  
 

1 ครั้ง/          
2 วัน/          
60 คน 

30,000     1 ครั้ง/          
2 วัน/          
60 คน 

30,000   

17 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือเปลี่ยนแปลงการ
เรียนรูส๎ าหรับครู ยคุศตวรรษที่ 21  
 

1 ครั้ง/  
2 วัน / 
30 คน 

30,000     1 ครั้ง/  
2 วัน / 
30 คน 

30,000   

 18 การพัฒนาการสอนแบบผํานประสบการณ ์
 

1 ครั้ง/            
3 วัน/         

40,000 1 ครั้ง/            
3 วัน/         

40,000       
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ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ 
งบ 

ประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
 50 คน 50 คน 

19 การเขียนผลงานวิชาการอยํางไรไมํให๎ละเมิดลิขสิทธิ ์ 1 ครั้ง/   
1 วัน/    
50 คน 

30,000 1 ครั้ง/   
1 วัน/    
50 คน 

30,000       

20 การซํอมบ ารุงไฟฟูาเบื้องต๎นภายในอาคาร 2 ครั้ง/   
2 วัน/    
50 คน 

40,000     2 ครั้ง/   
2 วัน/    
50 คน 

40,000   

21 การพัฒนาต าราวิชาการเพื่อเข๎าสูตํ าแหนํงทางวิชาการ 1 ครั้ง/   
2 วัน/    
50 คน 

44,600     1 ครั้ง/   
2 วัน/    
50 คน 

44,600   

รวมท้ังสิ้น  629,600  100,000  60,000  469,600   
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
ล า 
ดั
บ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 อบรมให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

กฎหมายในชัน้เรียน 
 

 
     30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 10,800  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 25 บาท 7,500  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 11,700 บาท 11,700  
2 อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ

สื่อห้องสมุดแนวใหม่...เรียนรู้สู่
อาเซียนรุ่นที่ 1 

      20,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 12 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 1,800  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 4,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 7,000 บาท 7,000  
3 อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ

สื่อห้องสมุดแนวใหม่...เรียนรู้สู่
อาเซียน  รุ่นที่ 2 

      20,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ ละ 12 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 7,200  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 1,800  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 4,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 7,000 บาท 7,000  
4 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด

โรงเรียน เพ่ือการศึกษาใน
ท้องถิ่น 

      50,000  

 ค่าใช้สอย         
 คําบ ารุงรักษารถยนต ์ 6 ครั้งๆ ละ   500 บาท 3,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสดสุ าหรับจัดงาน 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 20,400 บาท 20,400  
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ล า 
ดั
บ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 คําหนังสือ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 20,000 บาท 20,000  
 คําปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ปูายๆละ 600 บาท 600  
 คําน้ ามันเชื้อเพลิง 6 ครั้งๆ ละ   1,000 บาท 6,000  
5 การติดต้ังและใช้งานเว็บไซต์  

CMS รุ่นที่ 1 
      25,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 18 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 10,800  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 8 ช่ัวโมง ๆ ละ 300 บาท 2,400  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 25 บาท 6,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,800 บาท 5,800  
6 การติดต้ังและใช้งานเว็บไซต์  

CMS รุ่นที่ 2 
      25,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 18 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 10,800  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 8 ช่ัวโมง ๆ ละ 300 บาท 2,400  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 25 บาท 6,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,800 บาท 5,800  
7 การซ่อมบ ารุงรักษา

คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น รุ่น 1 
      17,500  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 12 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 7,200  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 300 บาท 1,800  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 3,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,500 บาท 5,500  
8 การซ่อมบ ารุงรักษา

คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น รุ่น 2 
      17,500  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 12 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 7,200  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 300 บาท 1,800  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 3,000  
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ล า 
ดั
บ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 5,500 บาท 5,500  

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง
การเขียนโครงงานคณิตศาสตร์ 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร  2 คนๆละ 12 ช.ม.ๆละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 3,000  
 ค่าวัสดุ         
 วัสดุ/กระดาษ แฟูม/คําถําย

เอกสาร 
1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 12,600 บาท 12,600  

10 การพัฒนางานวิจัยส าหรับครู
ปฐมวยั 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 3 คน 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 10,800  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 2,500  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด/ุกระดาษ ปากกา สี กาว 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 10,700 บาท 10,700  
 คําถํายเอกสาร 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 6,000 บาท 6,000  

 
11 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

“การน าระบบ RTI มาให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ (LD) ในชั้น
เรียน” 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 60 คนๆ ละ 4  มื้อๆ ละ 25  บาท 6,000  
 ค่าวัสดุ         
 วัสดุ/กระดาษ แฟูม  

คําถํายเอกสาร 
1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 9,600 บาท 9,600  

12 อบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเพ่ิมเติมความรู้ด้าน

      30,000  
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ล า 
ดั
บ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
ประวัติศาสตร์ “ประวัติศาสตร์
คู่ครูไทย” 

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอย         
 อาหารวํางและเครื่องดืม่ 90 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 9,000  
 ค่าวัสดุ         
 วัสดุ/เอกสาร/แฟูม/ซีด/ีของที่

ระลึก 
1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 6,600 บาท 6,600  

13 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการ 
พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ด้วย
คอมพิวเตอร์ส าหรับครู 
วิทยาศาสตร์ 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คน 24 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 14,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คน 24 ช่ัวโมง ๆ ละ 300 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ 8 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 6,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสดุ /อุปกรณ/์กระดาษ 

ปากกา ดินสอ /คําถํายเอกสาร
ประกอบการอบรม 

1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 2,400 บาท 2,400  

14 อบรมเชิงปฏิบัติการ: เทคนิค
การจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600   บาท 7,200  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 3 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 10,800  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 5,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด/ุ แฟูม/ปากกา/CD 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 4,600 บาท 4,600  
 คําท าเอกสาร 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 2,400 บาท 2,400  

15 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การ       30,000  
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ล า 
ดั
บ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
พัฒนาสื่อแอนิเมชัน่และ
มัลติมีเดียส าหรับครู 

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คน 24 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 14,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 1 คน 24 ช่ัวโมง ๆ ละ 300 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ 8 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 6,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสดุ /อุปกรณ/์กระดาษ 

ปากกา ดินสอ /คําถํายเอกสาร 
1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 2,400 บาท 2,400  

16 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
“อบรมการสอนภาษาไทยใน
ระดับมัธยม” 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 คําผู๎ชํวยวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 60 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 6,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสดุแฟูม/ปากกา/CD 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 2,200 บาท 2,200  
 คําท าเอกสาร 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 11,000 บาท 11,000  

17 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
เคร่ืองมือเปลี่ยนแปลงการ
เรียนรู้ส าหรับครูยุคศตวรรษ 
ที่ 21 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 12 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 14,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆละ 12 ช่ัวโมง ๆ ละ 300 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 3,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด/ุแฟูม/แผํนCD /คําถําย

เอกสาร  
1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 5,400 บาท 5,400  

18 การพัฒนาการสอนแบบผ่าน
ประสบการณ์  

      40,000  

 ค่าตอบแทน         
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ล า 
ดั
บ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 15 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 9,000  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆละ 15 ช่ัวโมง ๆ ละ 300 บาท 9,000  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 3 มื้อๆละ 50 บาท 7,500  
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 5 มื้อๆละ 25 บาท 6,250  
 คําท าเลํมเอกสาร 50 คนๆละ 1 ชุดๆละ 20 บาท 1,000  
 คําจ๎างท าวุฒิบัตร 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 1,000 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ         
 คําวัสดุในในการจดัอบรม 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 6,250 บาท 6,250  

19 การเขียนผลงานวิชาการ
อย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ ์

      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 7,200  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 300 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,500  
 คําจ๎างท าปาูย 2 ผืนๆ ละ   500 บาท 1,000  
 คําจ๎างท าเลํมโครงการ 3 เลํมๆ ละ   100 บาท 300  
 คําจ๎างท าเลํมเอกสาร

ประกอบการอบรม 
50 คนๆ ละ 1 ชุดๆละ 55 บาท 2,750  

 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 12,650 บาท 12,650  

20 การซ่อมบ ารุงไฟฟ้าเบื้องต้น
ภายในอาคาร 

      40,000  

 คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 12 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 14,400  
 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆละ 12 ช่ัวโมง ๆ ละ 300 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 5,000  
 คําจ๎างท าปูาย 4 ผืนๆ ละ   500 บาท 2,000  
 คําจ๎างท าเลํมโครงการ 3 เลํมๆ ละ   100 บาท 300  
 คําจ๎างท าเลํมเอกสาร

ประกอบการอบรม 
50 คนๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 50 บาท 2,500  

 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 8,600 บาท 8,600  

21 การพัฒนาต าราวิชาการเพ่ือ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

      44,600  

 คําตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 12 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 21,600  
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ล า 
ดั
บ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าใช้สอย         
 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 5,000  
 คําจ๎างท าเลํมโครงการ 3 เลํมๆ ละ   100 บาท 300  
 คําจ๎างท าเลํมเอกสาร

ประกอบการอบรม 
50 คนๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 80 บาท 4,000  

 ค่าวัสดุ         
 คําวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ 1 งานๆละ 13,700 บาท 13,700  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 629,600  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.อบรมให๎ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมายในช้ันเรยีน  

        30,000  30,000 

2.อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ
สื่อห๎องสมุดแนวใหมํ...เรียนรูส๎ูํ
อาเซียน รุํนที่ 1  

        20,000  20,000 

3.อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ
สื่อห๎องสมุดแนวใหมํ...เรียนรูส๎ูํ
อาเซียน รุํนที่ 2  

        20,000  20,000 

4.กิจกรรมพัฒนาห๎องสมุด
โรงเรียน เพื่อการศึกษาในท๎องถิ่น 

        50,000  50,000 

5.การติดตั้งและใช๎งานเว็บไซต์ 
CMS รุํนที่ 1  

        25,000  25,000 

6.การติดตั้งและใช๎งานเว็บไซต์ 
CMS รุํนที่ 2  

        25,000  25,000 

7.การซํอมบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น  
รุํนที่ 1 

        17,500  17,500 

8.การซํอมบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น  
รุํนที่ 2  

        17,500  17,500 

9.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
เขียนโครงงานคณิตศาสตร์  

        30,000  30,000 

10.อบรมเชิงปฏิบัติการ การ         30,000  30,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

พัฒนางานวิจัยส าหรับครูปฐมวยั 
11.การอบรมเชิงปฏิบัคิการ เรื่อง 
การน าระบบ RTI มาให๎ความ
ชํวยเหลือนักเรยีนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู๎ (LD) ในช้ันเรียน 

        30,000  30,000 

12.อบรมครูผูส๎อนกลุมํสาระวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเพิ่มเติมความรูด๎๎าน
ประวัติศาสตร์ “ประวตัิศาสตร์คูํ
ครูไทย” 

        30,000  30,000 

13.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ด๎วย
คอมพิวเตอรส์ าหรับครู
วิทยาศาสตร ์

        30,000  30,000 

14.อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค
การจัดการเรยีนรู๎เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู๎เรยีนและเสริมสร๎าง
ทักษะแหํงศตวรรษที่ 21  

        30,000  30,000 

15.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
พัฒนาสื่อแอนิเมชั่นและ
มัลตมิีเดยีส าหรับครู  

        30,000  30,000 

16.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การสอนภาษาไทยในระดับ
มัธยม”  

        30,000  30,000 

17.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เครื่องมือเปลี่ยนแปลงการเรยีนรู๎

        30,000  30,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ส าหรับครูยุคศตวรรษที่ 21  
18.การพัฒนาการสอนแบบผําน
ประสบการณ ์

        40,000  40,000 

19.การเขียนผลงานวิชาการ
อยํางไรไมํให๎ละเมดิลิขสิทธ์ิ 

        30,000  30,000 

20.การซํอมบ ารุงไฟฟูาเบื้องต๎น
ภายในอาคาร 

        40,000  40,000 

21.การพัฒนาต าราวิชาการเพื่อ
เข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการ 

        44,600    44,600 

รวม         629,600  629,600 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141435204701 1.อบรมให๎ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมายในช้ันเรยีน  

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน   30,000  

141435204702 2.อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสือ่
ห๎องสมุดแนวใหมํ...เรียนรู๎สูํอาเซียน 
รุํนที่ 1  

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน   20,000  

141435204703 3.อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสือ่
ห๎องสมุดแนวใหมํ...เรียนรู๎สูํอาเซียน 
รุํนที่ 2  

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน   20,000  

141435204704 4.กิจกรรมพัฒนาห๎องสมุดโรงเรยีน 1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน   50,000  
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เพื่อการศึกษาในท๎องถิ่น 
141435204705 5.การติดตั้งและใช๎งานเว็บไซต์ CMS 

รุํนที่ 1  
1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน   25,000  

141435204706 6.การติดตั้งและใช๎งานเว็บไซต์ CMS 
รุํนที่ 2  

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน   25,000  

141435204707 7.การซํอมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์
เบื้องต๎น รุํนที่ 1 

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน   17,500  

141435204708 8.การซํอมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์
เบื้องต๎น รุํนที่ 2  

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน   17,500  

141435204709 9.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขยีน
โครงงานคณติศาสตร์  

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน   30,000  

141435204710 10.อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
งานวิจัยส าหรบัครูปฐมวยั 

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   

141435204711 11.การอบรมเชิงปฏิบัคิการ เรื่อง การ
น าระบบ RTI มาให๎ความชํวยเหลอื
นักเรียนท่ีมีปญัหาทางการเรียนรู๎ (LD) 
ในช้ันเรียน 

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   

141435204712 12.อบรมครูผูส๎อนกลุมํสาระวิชาสงัคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มเติม
ความรู๎ด๎านประวตัิศาสตร์ 
“ประวัติศาสตร์คูํครไูทย” 

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน 30,000    

141435204713 13.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ด๎วย
คอมพิวเตอรส์ าหรับครูวิทยาศาสตร ์

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน   30,000  

141435204714 14.อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการ
จัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรยีนและเสริมสร๎างทักษะแหํง
ศตวรรษที่ 21  

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน   30,000  

141435204715 15.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
พัฒนาสื่อแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย

1060000 1404 5704010100 งบเงินอดุหนุน   30,000  
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ส าหรับครู  
141435204716 16.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ

สอนภาษาไทยในระดบัมัธยม”  
1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน   30,000  

141435204717 17.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เครื่องมือเปลี่ยนแปลงการเรยีนรู๎
ส าหรับครูยุคศตวรรษที่ 21  

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน   30,000  

141435204718 18.การพัฒนาการสอนแบบผําน
ประสบการณ ์

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน 40,000    

141435204719 19.การเขียนผลงานวิชาการอยํางไร
ไมํให๎ละเมดิลิขสิทธ์ิ 

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน 30,000    

141435204720 20.การซํอมบ ารุงไฟฟูาเบื้องต๎นภายใน
อาคาร 

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน   40,000  

141435204721 21.การพัฒนาต าราวิชาการเพื่อเขา๎สูํ
ต าแหนํงทางวิชาการ 

1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน   44,600  

รวมท้ังสิ้น 100,000 60,000 469,600  
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.ครูและบคุลากรทางการศึกษาได๎มีการพัฒนาการท างานในด๎านทางการศึกษาให๎เป็นที่ยอมรับของสงัคม 

 2.ครูและบคุลากรทางการศึกษาได๎รับองค์ความรู๎และทักษะเพิ่มมากข้ึน  
  
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
11.2.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
11.2.3 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

12.1    ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 12.1.1. นโยบายที่  4:  สังคมและคุณภาพชีวิต 
  นโยบายยํอยที ่  4.1 : การศึกษา 

12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
 12.2.1  นโบยายที่  3 : สนับสนุนรํวมมือและขยายการให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสรมิสร๎างความเข็มแข็งเป็นที่
พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  การเป็นแหลํงจดัการความรู๎ ท๎องถิ่น มรดกโลกท่ีสร๎างความเข็มแข็งให๎สังคม 
  กลยุทธ์ที่  3  ขยายการให๎บริการวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข็มแข็งเป็นที่พ่ึงของท๎องถิ่นและสังคม 

12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
  12.3.1 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกํสังคม 
    ตัวบํงช้ี 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
   ตัวบํงช้ี 5.2กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม 
 

12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 12.4.1  มาตรฐานท่ี1: ผลการจัดการศึกษาและการจดัการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเป็นส าคัญ 
  ตัวบํงช้ีที่  8    การน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจยั 
  ตัวบํงช้ีที่  9    ผลการเรยีนรู๎และเสริมสร๎างความเข็มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก 
 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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1020000  คณะครุศาสตร์ 
141435204800  งานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับการศึกษาและการเรียนรูต๎ลอดชีวิตที่มาตรฐาน คุณภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม๎คีวามรู๎ความสามารถ 

ในการพัฒนาตนเองเพื่อศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให๎บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู๎เข๎ารับบริการ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแกํสังคม 
3. จ านวนครู/ผู๎บรหิารที่เข๎ารับการพฒันา 
4. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการให๎บริหาร 
5. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบรายจํายอื่น 
วงเงินงบประมาณ: 4,000,000  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร ์
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.2547 นั้นได๎ก าหนดวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ที่ส าคัญประการหนึ่งคือผลิตครูและสํงเสริมวิทยฐานะครูโดยก าหนดภาระหน๎าที่ตามมาตรา 8 (5) คือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพ
ครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูงดังน้ันจึงถือได๎วําการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูเป็นภาระหน๎าที่อันส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด๎วยโดยเฉพาะ บุคลากรทาง
การศึกษาในท๎องถิ่นที่เป็นเขตบริการของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้นโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ให๎เรํงปฏิรูปการเรียนรู๎ทั้งระบบให๎สัมพันธ์เช่ือมโยงกัน เพื่อให๎ผู๎เรียน
สามารถคิดวิเคราะห์แก๎ปัญหาและเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องโดยปฏิรูปให๎มีความเช่ือมโยงกันทั้งหลักฐานและการเรียนการสอน
ให๎ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงและสอดคล๎องกับการเรียนรู๎ยุคใหมํ  การพัฒนาครูและการพัฒนาระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผล
ที่ได๎มาตรฐานและเช่ือมโยงกับหลักฐานการเรียนการสอน และการพัฒนาผู๎เรียน  ประกอบกับการก๎าวสูํประชาคมอาเซียน ในปี      
พ.ศ.2558  การศึกษานั้นจัดอยูํในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญที่จะสํงเสริมให๎ประชาคมด๎านอื่นๆมีความ
เข๎มแข็ง 

ดังนั้นการพฒันาครูและผู๎บริหารสถานศึกษา นับวํามีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังระบบโดยมุํงเน๎น
ให๎ผู๎บริหารได๎รับการพัฒนาการศึกษาด๎านภาษาและ ICT ครูสามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในฐานะที่เป็นหนํวยงานทางการศึกษาในท๎องถิ่นจึงพิจารณาถึงความจ าเป็นที่
ต๎องด าเนินการให๎บริการทางการศึกษากับบุคลากรทางการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยและ
สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในด๎านการศึกษาที่ต๎องเสริมสร๎างศักยภาพของผู๎เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลตํอไป 
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2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพเชิงวิชาการของผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษาให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์และองค์ความรู๎ของผู๎บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นผู๎มีสมรรถนะสูงใน
การปฏิบัตหิน๎าท่ีได๎อยํางมืออาชีพ 

3. เพื่อเสริมสร๎างสัมพันธภาพระหวํางผู๎เข๎ารับการพัฒนา ซึ่งจะน าไปสูํการสร๎างเครือขําย 
 

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 มีผู๎บรหิาร ครแูละบคุลากรทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนา/การศึกษาเรียนรู ๎ 690 คน 
1.2 มีหลักสูตร/กิจกรรมการพัฒนา/ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางครนูักศึกษาและ

คณาจารย ์
10 กิจกรรม 

2.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผู๎บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาผํานการพัฒนาและได๎รบัความรูไ๎มํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
2.2 ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ใช๎ครูมีความพึงพอใจในการพัฒนา

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
2.3 ผู๎บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข๎ารับการพัฒนาน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ประโยชน์ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 การจัดการพัฒนาเสร็จสิ้นตามเวลาที่ก าหนดร๎อยละ 85 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
ก.
พ. 

มี.ค. 
เม.
ย. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุมชี้แจงคณาจารย์และผู๎เกี่ยวข๎อง             
2. แตํงตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน             
3. ด าเนินการพัฒนาหลักสตูร             
4. จัดการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา             
4.1 พัฒนาศักยภาพในการบรหิารสถานศึกษาส าหรับ

ผู๎บริหารสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษา 

            

4.2 - การเตรยีมความพร๎อมผู๎บริหารครูและบคุลากร
ทางการศึกษาสูํประชาคมอาเซยีนกับ
ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนและ ICT 

            

4.3 -กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
ส าหรับคร ู

            

4.4 -กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ การออกแบบเรียนรู๎
แบบบูรณาการที่เน๎นผู๎เรยีนเป็นส าคัญและทักษะ
แหํงศตวรรษที่ 21 

            

4.5 -ยกระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา             
4.6 -การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวดั

ประเมินผลของคณาจารย ์
            

4.7 -ประชุมสมัมนาอาเซยีนแลกเปลี่ยนองค์ความรู๎
ระหวํางครูและบุคลากรทางการศกึษาในกลุํม
ประชาคมอาเซียน 

            

4.8 -พัฒนาครูและผู๎บริหารโรงเรียนเครือขํายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

            

4.9 -พัฒนาทักษะวิชาการวิชาชีพคณาจารย ์             
4.10 -พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา             

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1. ประชุมช้ีแจงคณาจารย์และผู๎เกี่ยวข๎อง 1 ครั้ง 1        
2. แตํงตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน 1 ครั้ง 1        
3. ด าเนินการพัฒนาหลักสตูรการพฒันา 1 ครั้ง 1        
4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศกึษา 690 คน   190  370  130  
4.1 พัฒนาศักยภาพในการบรหิารสถานศึกษาส าหรับผู๎บริหาร

สังกัดโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
1 ครั้ง   1 102,400     

4.2 การเตรียมความพร๎อมผู๎บริหารครแูละบุคลากรทางการศึกษา
สูํประชาคมอาเซียนกับภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนและ ICT 

11 กิจกรรม   2 368,500 7 651,800 2 183,200 

4.3 การพัฒนาศักยภาพการเรยีนการสอนส าหรับคร ู 1      1 195,000   
4.4 การพัฒนาศักยภาพการออกแบบเรียนรู๎แบบบรูณาการที่เน๎น

ผู๎เรยีนเป็นส าคัญและทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 
1      1 278,400   

4.5 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 10    4 151,360 5 186,450 1 77,190 
4.6 การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนและการวดัประเมินผลของ

คณาจารย ์
2    2 345,500     

4.7 ประชุมสมัมนาอาเซียนแลกเปลีย่นองค์ความรู๎ระหวํางครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในกลุํมประชาคมอาเซียน 

1        1 647,000 

4.8 พัฒนาครูและผู๎บรหิารโรงเรยีนเครือขํายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1        1 108,400 

4.9 พัฒนาทักษะวิชาการวิชาชีพคณาจารย ์ 1      1 96,800   
4.10 พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 1      1 608,000   

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 1 ครั้ง       1  
รวมท้ังสิ้น      967,760  2,016,450  1,015,790 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1. พัฒนาศักยภาพในการบริหาร

สถานศึกษาส าหรับผู้บริหาร
สังกัดโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

      102,400  

 ค่าตอบแทน       48,000  
 -คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 24 ชม.ๆละ 600  บาท 28,800  
 -คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 2 คนๆละ 24 ชม.ๆละ 400  บาท 19,200  
 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ       54,400  
 -คําจ๎างพิมพ์เอกสารเผยแพร/ํ

ประกอบการพัฒนา 
      15,000  

 -คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 8 มื้อๆละ 25 บาท 10,000  
 -คําเดินทางไปราชการ   3 ห๎องๆละ 800 บาท 2,400  
 -คําวัสดุการศึกษา/ถํายเอกสาร 30 รายการ     20,000  
 -วัสดุน้ ามัน       7,000  
2. การเตรียมความพร้อมผู้บริหาร

ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียนกับ
ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน
และ ICT 

      1,203,500  

 ค่าตอบแทน       679,200  
 -คําตอบแทนวิทยากร   940 ชม.ๆละ 600  บาท 564,000  
 -คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร   288 ชม.ๆละ 400  บาท 115,200  
 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ       524,300  
 -คําจ๎างพิมพ์เอกสารเผยแพร/ํ

ประกอบการพัฒนา 
      70,000  

 -คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 31 มื้อๆละ 25 บาท 77,500  
 -คําเดินทางไปราชการ   4 ครั้งๆละ 23,300 บาท 93,200  
 -คําวัสดุการศึกษา/คําเอกสาร 60 รายการ     251,100  
 -คําวัสดุน้ ามัน       32,500  
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ

เรียนการสอนส าหรับครู 
      195,000  

 ค่าตอบแทน       28,800  
 -คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 24 ชม.ๆละ 600 บาท 28,800  
 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ       166,200  
 -คําจ๎างพิมพ์เอกสารเผยแพร/ํ

ประกอบการพัฒนา 
      60,000  

 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 150 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 15,000  
 -คําพาหนะ (วิทยากร)   3 ห๎องๆละ 1,600 บาท 4,800  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 -คําวัสดุการศึกษา/คําเอกสาร 30 รายการ     40,000  
 -คําวัสดุน้ ามัน       8,400  
 -คําเชํารถ       38,000  
4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ                   

การออกแบบเรียนรู้แบบบูรณา
การที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

      278,400  

 ค่าตอบแทน       38,400  
 -คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 16 ชม.ๆละ 600 บาท 19,200  
 -คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 3 คนๆละ 16 ชม.ๆละ 400 บาท 19,200  
 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ       240,000  
 -คําจ๎างพิมพ์เอกสารเผยแพร/ํ

ประกอบการพัฒนา 
      50,000  

 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 100 คนๆละ 20 มื้อๆละ 25 บาท 50,000  
 -คําเบี้ยเลี้ยง       38,400  
 -คําที่พัก 11 ห๎อง 2 คืน 1,200 บาท 26,400  
 -คําวัสดุการศึกษา/คําเอกสาร 30 รายการ     40,000  
 -คําวัสดุน้ ามัน       35,200  
5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 
      415,000  

 ค่าตอบแทน       106,000  
 -คําตอบแทนวิทยากร 10 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 72,000  
 -คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 10 คนๆละ 8.5 ชม.ๆละ 400 บาท 34,000  
 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ       309,000  
 -คําจ๎างพิมพ์เอกสารเผยแพร/ํ

ประกอบการพัฒนา 
      55,000  

 -คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 5,000  
 -คําใช๎จํายเดินทางไปราชการ       40,000  
 -คําวัสดุการศึกษา/คําถําย

เอกสาร 
30 รายการ     189,000  

 -คําวัสดุน้ ามัน       20,000  
6. การพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนและการวัดประเมินผล
งานวิจัยของคณาจารย ์

      345,500  

 ค่าตอบแทน       58,800  
 -คําตอบแทนวิทยากร   66 ชม.ๆละ 600 บาท 39,600  
 -คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร   48 ชม.ๆละ 400 บาท 19,200  
 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ       286,700  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 100 คนๆละ 24 มื้อๆละ 25 บาท 60,000  
 -คําเดินทางไปราชการ   4 ครั้งๆละ 25,000 บาท 100,000  
 -คําจ๎างพิมพ์เอกสารเผยแพร/ํ       12,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
ประกอบการพัฒนา 

 -คําวัสดุการศึกษา/คําเอกสาร 30 รายการ     39,700  
 -คําวัสดุน้ ามัน       75,000  
7. ประชุมสมัมนาอาเซียน

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

      647,000  

 ค่าตอบแทน       100,000  
 -คําตอบแทนวิทยากร   100 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 60,000  
 -คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร   100 ช่ัวโมงๆละ 400 บาท 40,000  
 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ       547,000  
 -คําจ๎างพิมพ์เอกสารเผยแพร/ํ

ประกอบการพัฒนา 
      95,000  

 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 100 คนๆละ 12 มื้อๆละ 25 บาท 30,000  
 -คําใช๎จํายเดินทางไปราชการ   10 ครั้งๆละ 20,200 บาท 202,000  
 -คําวัสดุการศึกษา/คําเอกสาร 30 รายการ     180,000  
 -คําวัสดุน้ ามัน       20,000  
 -คําของที่ระลึก       20,000  
8. พัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียน

เครือข่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

      129,400  

 ค่าตอบแทน       38,400  
 -คําตอบแทนวิทยากร   32 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 19,200  
 -คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร   48 ช่ัวโมงๆละ 400 บาท 19,200  
 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ       91,000  
 -คํากระเป๋า 200 ใบ   300 บาท 61,000  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 100 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 10,000  
 -คําวัสดุการศึกษา/คําเอกสาร 30 รายการ     20,000  
9. พัฒนาทักษะวิชาการวิชาชีพ

คณาจารย์ 
      105,800 

 
 

 ค่าตอบแทน       46,800  
 -คําตอบแทนวิทยากร   54 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 32,400  
 -คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร   36 ช่ัวโมงๆละ 400 บาท 14,400  
 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ       59,000  
 -คําจ๎างพิมพ์เอกสารเผยแพร/ํ

ประกอบการพัฒนา 
      3,000  

 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 80 คนๆละ 8 มื้อๆละ 25 บาท 16,000  
 -คําวัสดุการศึกษา/คําเอกสาร 30 รายการ     40,000  
10
. 

พัฒนาครุและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

      578,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าตอบแทน       27,000  
 -คําตอบแทนวิทยากร   45 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 27,000  
 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ       551,000  
 -คําจ๎างพิมพ์เอกสารเผยแพร/ํ

ประกอบการพัฒนา 
      50,000  

 -คําอาหารวํางและเครื่องดืม่  
(อบรมในสถานท่ีของเอกชน) 

100 คนๆละ 4 มื้อๆละ 50 บาท 20,000  

 -คําอาหารกลางวัน  
(อบรมในสถานท่ีของเอกชน) 

70 คนๆละ 2 มื้อๆละ 250 บาท 35,000  

 -คําอาหารเย็น  
(อบรมในสถานท่ีของเอกชน) 

70 คนๆละ 2 มื้อๆละ 300 บาท 42,000  

 -คําใช๎จํายเดินทางไปราชการ 60 คน     158,000  
 -คําวัสดุการศึกษา/คําเอกสาร 30 รายการ     55,000  
 -คําที่พัก 35 ห๎อง 2 คืน 1,600 บาท 112,000  
 -คําเชํารถ       50,000  
 -คําห๎องประชุม   2 วัน 4,500 บาท 9,000  
 -คําวัสดุน้ ามัน       20,000  
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและ

วัสดุ 
ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง 

จัดการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

           

- พัฒนาศักยภาพในการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับผู๎บริหารสังกัด
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

         102,400 
 

102,400 
 

- การเตรยีมความพร๎อมผู๎บริหารครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสูํประชาคม
อาเซียนกับภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน
และ ICT 

         1,203,500 1,203,500 

-การพัฒนาศักยภาพการเรยีนการสอน
ส าหรับคร ู

         195,000 195,000 

-การพัฒนาศักยภาพ การออกแบบ
เรียนรู๎แบบบูรณาการทีเ่น๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญและทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 

         278,400 278,400 

-ยกระดับคณุภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

         415,000 415,000 

การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนและ
การวัดประเมินผลของคณาจารย ์

         345,500 345,500 

- ประชุมสัมมนาอาเซยีนแลกเปลีย่น
องค์ความรู๎ระหวํางครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในกลุํมประชาคมอาเซียน 

         647,000 647,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม 
เงินเดือน

และ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้

สอยและ
วัสดุ 

ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

-พัฒนาครูและผู๎บริหารโรงเรียน
เครือขํายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

         129,400 129,400 

-พัฒนาทักษะวิชาการวิชาชีพคณาจารย ์          105,800 105,800 
-พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา          578,000 578,000 

รวม          4,000,000 4,000,000 

 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141435204801 - พัฒนาศักยภาพในการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับผู๎บริหารสังกัด
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

1020000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  102,400    

141435204802 - การเตรยีมความพร๎อมผู๎บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูํ
ประชาคมอาเซียนกับ
ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนและ 
ICT 

1020000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  368,500 651,800 183,200 

141435204803 -การพัฒนาศักยภาพการเรยีนการ
สอนส าหรับคร ู

1020000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน   195,000  

141435204804 -การพัฒนาศักยภาพ การ
ออกแบบเรียนรู๎แบบบรูณาการที่

1020000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน   278,400  
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เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญและทักษะ
แหํงศตวรรษท่ี 21 

141435204805 -ยกระดับคณุภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1020000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  151,360 186,450 77,190 

141435204806 การพัฒนาการจดัการเรียนการ
สอนและการวัดประเมินผลของ
คณาจารย ์

1020000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  345,500   

141435204807 - ประชุมสัมมนาอาเซยีน
แลกเปลีย่นองค์ความรูร๎ะหวํางครู
และบุคลากรทางการศึกษาในกลุํม
ประชาคมอาเซียน 

1020000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน    647,000 

141435204808 -พัฒนาครูและผู๎บริหารโรงเรียน
เครือขํายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1020000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน    108,400 

141435204809 - พัฒนาทักษะวิชาการวิชาชีพ
คณาจารย์ใหม ํ

1020000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน   96,800  

141435204810 - พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1020000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน   608,000  

รวมทั้งสิ้น  967,760 2,016,450 1,015,790 



แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจําย(งบแผํนดิน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 | 424 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูผู๎สอนที่เข๎ารับการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.ครูผูส๎อนมีศักยภาพและมีความก๎าวหน๎าที่วิชาชีพสูงข้ึน 
3.มีการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาส าหรับครูผูส๎อนที่มีความสอดคล๎องกับความต๎องการของครูและท๎องถิ่นมากขึ้น 

11. การประเมินผลการด าเนินงาน 
11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวาํด ี

11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวดัและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
11.2.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
11.2.3 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 

12.1.1 นโยบายที4่ สังคมและคณุภาพชีวติ 
นโยบายยํอยที่ 4  คนไทยทุกกลุํมทุกวัยมีโอกาสไดร๎ับการศึกษาและการเรยีนรูต๎ลอดชีวิตอยาํงทั่วถึงเป็นธรรม 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

12.2.1นโยบายที3่ สนับสนุนรํวมมือและขยายการให๎บริการเพื่อเสรมิสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พ่ึงของท๎องถิ่นและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่2 การเป็นแหลํงจัดการความรู๎ ท๎องถิ่น มรดกโลก ทีส่รา๎งความเข๎มแข็งให๎สังคม 

   กลยุทธ์ที่3 การให๎บริการทางวิชาการที่เสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พ่ึงของท๎องถิ่นและสังคม 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

12.3.1 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกํสังคม 
ตัวบํงช้ีที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
ตัวบํงช้ีที่ 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม 

 12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
12.4.1 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่วําด๎วยผลการจัดการศกึษาในแตํละระดับและประเภทการศึกษา 

ตัวบํงช้ีที่ 8  ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 

ตัวบํงช้ีที่ 9  ผลการเรยีนรู๎และเสรมิสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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ผลผลิตที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา  
1. งานจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
1020109  โรงเรียนสาธิตมัธยม 
14143104900  โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตระดับมัธยมศึกษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได๎รบัเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  

(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาท่ีเหมาะสมตามหลักสตูรสํงเสริมการเรยีนรูอ๎ยํางมีคุณภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ได๎รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่

สํงเสริมการเรียนรู๎อยํางเหมาะสมและตามหลักสูตร 
ผลผลิต: โครงการจดัการเรียนการสอนโดยใช๎คอมพิวเตอร์พกพา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได๎รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)  

เพือ่การศึกษา 
2. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ท่ีได๎รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)  

ได๎รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น 
งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน,งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 489,600 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :  โรงเรียนสาธิตมัธยม             ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.สุวัฒน ์  ทับทิมเจือ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตมัธยม ด าเนินนโยบายเรํงพัฒนาการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให๎เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพ  
และกระจายโอกาสทางการศึกษาให๎มีระบบการเรียนการสอนด๎วยระบบอีเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ของการเรียนรู๎โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญและเอื้อให๎เกิดการเรียนรู๎ตลอดชีพ ภายใต๎การศึกษาในยุคปฏิรูปการด าเนินนโยบายดังกลําว 
เป็นการเตรียมการรองรับความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยีตํางๆที่มีพัฒนาการอยํางตํอเนื่องและนับวันจะเกี่ยวข๎ องสัมพันธ์กับ
ชีวิตความเป็นอยูํของคนในสังคมมากขึ้น  ในขณะเดียวกันประเทศไทยเราก าลังจะก๎าวเข๎าสูํความเป็นประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบใน
ปี 2558  จึงนับได๎วําโรงเรียนได๎ด าเนินการในชํวงเวลาที่เหมาะสมโครงการศึกษาด๎วยคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)นี้มิใชํเป็นเพียง
เครื่องมือให๎กับนักเรียนใช๎เรียนแทนหนังสือเรียนเทํานั้น  แตํความเป็นจริงแล๎วแท็บเล็ตยังสามารถท าอะไรได๎อยํางมากมายขึ้นอยูํกับ
ครู  ผู๎บริหารและผู๎ปกครองจะน าเครื่องมือนี้ไปใช๎อยํางไรให๎เกิดประโยชน์สูงสุดอยํางไรก็ตามการเข๎าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํง
ความรู๎ตําง ๆเป็นการสร๎างความตื่นตัวให๎กับเด็กเยาวชนและประชาชนทุกระดับจึงนับได๎วํามีความส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งในการ
กระตุ๎นให๎เกิดรูปแบบการเรียนรู๎รํวมกันอยํางใกล๎ชิดระหวํางนักเรียนกับพํอแมํผู๎ปกครองได๎ศึกษาค๎นคว๎าเรื่องราวตําง ๆในโลกกว๎าง
สร๎างโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยใช๎สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถใช๎ได๎ในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการการเรียนรู๎รายบุคคล  และสามารถสร๎างสิ่งที่ดีให๎กับตนเองและสังคมได๎ในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให๎นักเรียนใช๎ระบบการเรียนการสอนด๎วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ 
2. เพื่อสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจและการพัฒนา ปรับปรุงอุปกรณ์เครือขํายอินเตอร์เน็ตที่มีอยูํในเกิดประโยชน์สูงสุดจน

สามารถรองรับ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการใช๎คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
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3. เพื่อสํงเสริม สนับสนุน ชํวยเหลือแนะน า ก ากับ ติดตาม วัดประเมินผลการด าเนินงานการสร๎างโอกาสและความเทํา
เทียมกันทางการศึกษา 
 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได๎รบัการสํงเสริม สนับสนุนใหม๎ีความรู๎และทักษะ
ความพร๎อมในการใช๎คอมพิวเตอรพ์กพา (แท็บเล็ต) ให๎เกิดประสิทธิภาพ 

124 คน 

1.2 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ไดร๎ับการยกระดับการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการด๎วยคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)  

124 เครื่อง 

1.3 
ครูไดร๎ับการยกระดับความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด๎วย
คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเลต็)  

5 คน 

1.4 
สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนดว๎ยคอมพิวเตอร์พกพาโดยการจัดซือ้โทรทัศน์สี
จอไมํต่ ากวํา 46” พร๎อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการคอมพิวเตอร์พกพา 
(แท็บเล็ต) พร๎อมระบบ 2 ชุด  

1 เครื่อง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได๎รับการสํงเสริม สนับสนุน แนะน าชํวยเหลือให๎มีความรู๎ ความสามารถ ความเข๎าใจ

และทักษะความพร๎อมในการใช๎คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2.2 นักเรียนได๎รับการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจและการพัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ ระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ตที่

โรงเรียนมีอยูํให๎เกิดประโยชน์สูงสุด จนสามารถรองรับ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการใช๎
คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได๎รับเครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาท่ีสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม
ตามหลักสูตร 

2.4 นักเรียนได๎รับการสํงเสริมการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด๎วยโทรทัศน์สีจอไมํต่ ากวํา   
 46”พร๎อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร๎อมระบบ 2 ชุด 

2.5 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ได๎รับการยกระดับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู๎สูงขึ้นและได๎มาตรฐานร๎อยละ 80 
 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 นักเรียนส าเรจ็การศึกษาและจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา  12   เดือน วันท่ี  1    เดือน  ตุลาคม  ปี 2556ถงึ วันท่ี 30 เดือน กันยายน ปี 2557 
 
5.  ปฏิทินการปฏิบตัิงาน 
 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุมผู๎บริหารพิจารณาโครงการ             
2 เสนอโครงการ             
3 จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเลต็)             
4 จัดการเรียนการสอนด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพก 

(แท็บเล็ต) 
            

5 ครุภณัฑ์โทรทัศนจ์อไมตํ่ ากวํา 46 น้ิว พร๎อมอุปกรณฯ์             
6 ประเมินผลการเรียนรู ๎             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเลต็) 1 ครั้ง 362,100   1 ครั้ง 362,100     
2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเลต็)ส าหรับคร ู 1 ครั้ง 37,500   1 ครั้ง 37,500     
3 จัดซื้อโทรทัศน์สีจอไมํต่ ากวํา 46” พร๎อมอุปกรณ์ควบคมุ 

(แท็บเล็ต) พร๎อมระบบ 2 ชุด 
1 ครั้ง 90,000   1 ครั้ง 90,000     

รวมท้ังสิ้น  489,600    489,600     
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)พร้อมโทรทัศน์สีจอไม่ต่ ากว่า 46” พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 489,600  
 1.1 งบด าเนินการ         
 จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บ

เล็ต) ส าหรับนักเรียน 
1 ปีการศึกษา 1 ครั้ง    362,100  

 1.2 งบลงทุน         
 -  จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา

(แท็บเล็ต) ส าหรับคร ู
5 คน 1 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท 37,500  

 - จัดซื้อโทรทัศน์สจีอไมตํ่ ากวํา  
46” พร๎อมอุปกรณ์ควบคุม
(แท็บเล็ต) พร๎อมระบบ 2 ชุด 

1 รายการ 1 เครื่องๆ ละ 90,000 บาท 90,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 489,600  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. แผนการใช้จ่ายเงิน(จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บ
เล็ต) ส าหรับนักเรียน 

    362,100      362,100 

2.จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บ
เล็ต) ส าหรับคร ู

      37,500    37,500 

3.จัดซื้อโทรทัศน์สีจอไมตํ่ า กวํา 
46” พร๎อมอุปกรณ์ควบคุม (แท็บ
เล็ต) พร๎อมระบบ 2 ชุด 

      90,000    90,000 

รวม     362,100  127,500    489,600 
 
9. แผนการใช้จ่าย (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัสเงินทุน 
รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

14143104901 1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ส าหรับนักเรียน 

1020109 1202 5702020100 คําใช๎สอยและวสัด ุ  362,100   362,100 

14143104902 2.จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา 
(แท็บเล็ต) ส าหรับคร ู

1020109 1203 8329001100 ครุภณัฑ ์  37,500   37,500 

14143104903 3.จัดซื้อโทรทัศน์สีจอไมตํ่ า 
กวํา 46” พร๎อมอุปกรณ์
ควบคุม (แท็บเล็ต) พร๎อม
ระบบ 2 ชุด 

1020109 1203 8322011100 ครุภณัฑ ์  90,000   90,000 

รวมท้ังสิ้น  489,600   489,600 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะความพร๎อมในการใช๎คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 

รํวมกับเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบเครือขํายอินเตอรเ์น็ตที่มีอยูไํด๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2. ครูผูส๎อนและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช๎คอมพิวเตอร์พกพา 

(แท็บเล็ต) ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ พร๎อมการสร๎างสรรคส์ื่อเพื่อการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกบัสภาพบรบิทภายใน
ช้ันเรียนเพื่อเป็นสํวนหน่ึงของการใช๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สามารถศึกษาเรยีนรู๎และใช๎ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)เพื่อการเรยีนรู๎ได๎
อยํางไมํจ ากัดเวลาและสถานท่ี และสนุกกับการจัดกิจกรรมเรียนการสอนอยํางเทําเทียมและทั่วถึง 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
      1.1  บรรลุผลตามเปูาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ ร๎อยละ 90 

1.2  บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร๎อยละ 90 
1.3  บรรลผุลตามเปูาหมายเขิงเวลาทกุรายการ ร๎อยละ 90 

2. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
2.1  ส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557ที่ได๎รับคอมพิวเตอร์ 

พกพา (แท็บเล็ต) 
2.2  ส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบรายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอน  2 ภาคเรียน 
2.3  ส ารวจข๎อมลูจากการจัดอบรมการใช๎คอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) และสังเกตจากการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนในการออกตดิตาม แนะน า ชํวยเหลือนักเรยีน 
2.4  ส ารวจข๎อมลูจากการประชุมผู๎ปกครอง  

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายที่ 4 :  สังคมและคุณภาพการศึกษา 
   นโยบายยํอยท่ี 4.1 : การศึกษา 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
นโบยายที่ 4.1 :  การศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
 กลยุทธ์ที ่1 :  เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐาน และยกระดับสูคํวามเป็น
เลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ   
            12.3 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลติของส านักงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2556 (สงป.) 

ตัวช้ีวัดที่ 24 :   จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได๎รับคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)  120 คน 
 ตัวช้ีวัดที่ 25 :   นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได๎รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  
            (แท็บเล็ต) ได๎รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้นร๎อยละ 100 
             12.4   ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 องค์ประกอบท่ี 5 :  การบริการวิชาการแกํสังคม 
            ตัวบํงช้ีที่ 1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
   ตัวบํงช้ีที่ 2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม 
 องค์ประกอบท่ี 8 : การเงินและงบประมาณ 
   ตัวบํงที่ช้ีที่ 1 :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
             12.5  ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2556  (ก.พ.ร.) 
 มิติที่ 1 : มีติด๎านประสิทธิผล 
  ตัวช้ีวัดที่ 1 :  ระดับความส าเรจ็ของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ าหนักในการบรรลเุปูาหมายตาม 
        แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
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 มิติที่ 3 :  มิติด๎านประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการ 
  ตัวช้ีวัดที่ 6 :  ร๎อยละของการเบิกจํายเงินงบประมาณตามแผน 
               12.6  ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 มาตรฐานที ่1 :  ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
  ด๎านที่ 3 :  การบริการวิชาการแกสํังคม 
  ตัวบํงช้ีที่ 8 :  ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวชิาการมาใช๎ในการพัฒนา 
                   การเรียนการสอนและการวจิัย  
 มาตรฐานที่ 2 :  การบริหารจดัการศึกษา 
  ด๎านที่ 5 :  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบํงช้ีที่ 13 :  การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าท่ีของผู๎บริหารสถาบัน 
                 12.7  ความสอดคลอ๎งกับตัวบํงช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 
  ตัวบํงช้ีที่ 8 :  อาจารย์ใหมํทุกคนได๎รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด๎านการจดัการเรียนการสอน 
  ตัวบํงช้ีที่ 9 :  อาจารย์ประจ าทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง  
        
13 ความพร๎อมของโครงการ  

สามารถด าเนินการได๎ทันที 
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1020108  โรงเรียนประถม 
14143105000  โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ระดับประถมศึกษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ไดร๎ับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  

(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาท่ีเหมาะสมตามหลักสตูรสํงเสริมการเรยีนรูอ๎ยํางมีคุณภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ได๎รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหา

ที่สํงเสรมิการเรียนรู๎อยํางเหมาะสมและตามหลักสตูร 
ผลผลิต: โครงการจดัการเรียนการสอนโดยใช๎คอมพิวเตอร์พกพา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 ท่ีได๎รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 

   เพื่อการศึกษา 
2. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได๎รับเครื่องคอมพิวเตอรพ์กพา (แท็บเล็ต)  

   ได๎รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น 
งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน,งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:       353,600    บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:      หนํวยงาน : โรงเรียนประถมสาธิต                    ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.ศิรพร  เหลําเมือง 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

 เพื่อน าประเทศไทยไปสูํการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 อยํางสมบูรณ์ โดยสร๎างความพร๎อมและความเข๎มแข็งทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง รัฐบาลจึงก าหนดนโยบาย 1.นโยบายเรํงดํวนที่เริ่มด าเนินการในปีแรก ข๎อ 
1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ให๎กับโรงเรียนโดยการจัดให๎นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนได๎รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)เพื่อเป็นการสนับสนุนให๎นักเรียนได๎พัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู๎สูงขึ้นตามสิทธิที่ก าหนดไว๎ 

 โรงเรียนประถมสาธิต เป็นโรงเรียนที่สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปิดการเรียนการสอน
ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ตั้งแตํปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนจึงมุํงหวังให๎การจัดการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพ 
สามารถเข๎าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงความรู๎ตํางๆ รวมทั้งกระตุ๎นการเรียนรู๎ การศึกษาค๎นคว๎าเรื่องราวตํางๆในโลกกว๎าง
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยใช๎สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยเน๎นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยํางสมบูรณ์  
มีความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกเพื่อก๎าวสูํประชาคมอาเซียนอยํางสมบูรณ์ 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสํงเสรมิให๎นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 
  2. เพื่อสํงเสริมครูผูส๎อนได๎พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนที่สูงข้ึน 
3. เพื่อสํงเสรมิให๎นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี1  ไดร๎ับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเลต็) และมีเนื้อหาท่ีสํงเสริมการ

เรียนรู๎อยํางเหมะสมตามหลักสตูร 
4. เพื่อสํงเสรมิให๎นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ได๎รบัการพฒันาศักยภาพทางการเรียนรูส๎ูงขึน้ได๎มาตรฐาน 
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3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 75 คน 
1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ไดร๎ับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) และมี

เนื้อหาท่ีสํงเสริมการเรยีนรู๎อยํางเหมาะสมตามหลักสูตร 
75 คน 

1.3 ครูผูส๎อนไดร๎ับเครื่องคอมพิวเตอรพ์กพา (แท็บเล็ต) ใช๎ในพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

5 เครื่อง 

1.4 จัดซื้อโทรทัศนส์ีขนาดจอภาพไมตํ่ ากวํา 46” พร๎อมอุปกรณ์ควบคุมและบรหิาร
จัดการคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร๎อมระบบ 3 ชุด 

1 เครื่อง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 
2. ครูผูส๎อนไดร๎ับการพัฒนาศักยภาพการใช๎คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเลต็) เพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคนได๎รบัการสํงเสริมด๎านการเรียนการสอนโดยใช๎เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)และ

มีเนื้อหาที่สํงเสรมิการเรียนรู๎อยํางเหมาะสมตามหลักสตูร 
4. นักเรียนมโีทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไมํต่ ากวํา 46” พร๎อมอุปกรณ์ควบคุม (แท็บเล็ต) 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.2 ด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 
4. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุมผู๎บริหารพิจารณาโครงการ             
2 เสนอโครงการ             
3 จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเลต็)             
4 จัดการเรียนการสอนด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 

(แท็บเล็ต) 
            

5 จัดซื้อครภุัณฑโ์ทรทัศน์ขนาดจอภาพไมํต่ ากวํา 46 น้ิว 
พร๎อมอุปกรณค์วบคุมฯ 

            

6 ประเมินผลการเรียนรู ๎             
 

ระยะเวลา....12....เดือน วันท่ี..1...เดือน..ตลุาคม...ปี..2556....ถึง วันท่ี..30..เดือน.กันยายน..ปี.2557. 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเลต็) 1 ครั้ง 218,600.-   1 ครั้ง 218,600.-     
2 จัดซื้อครภุัณฑโ์ทรทัศน์ขนาดจอภาพไมํต่ ากวํา 46 น้ิว 

พร๎อมอุปกรณค์วบคุมฯ 
1 ครั้ง 135,000.-   1 ครั้ง 135,000.-     

            
            
            

รวมท้ังสิ้น  353,600.-    353,600.-     
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ 

อัตราตํอหนํวย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหต ุ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย 
 งบด าเนินงาน         

1.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเลต็) 
ส าหรับนักเรียนช้ัน ป.1 

75 เครื่อง 1 เครื่องๆละ 2,720 บาท 204,000.-  

1.2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
(แท็บเล็ต) ส าหรับครู  

5 เครื่อง 1 เครื่องๆละ 2,920 บาท 14,600.-  

 งบลงทุน         
1.3 จัดซื้อครภุัณฑโ์ทรทัศน์ขนาดจอภาพ

ไมํต่ ากวํา 46 น้ิว พร๎อมอุปกรณ์
ควบคุมฯ 

1 รายการ 1 เครื่องๆละ 135,000 บาท 135,000.-  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 353,600.-  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. แผนการใช้จ่ายเงิน(จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา 
(แท็บเล็ต) 

    218,600.-      218,600.- 

2.จัดซื้อครุภณัฑโ์ทรทัศน์ขนาด
จอภาพไมตํ่ ากวํา 46 น้ิว 
พร๎อมอุปกรณค์วบคุมฯ 

      135,000.    135,000.- 

รวม     218,600.-  135,000.    353,600.- 
 
9. แผนการใช้จ่าย (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

14143105001 จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา 
(แท็บเล็ต) 

1020108 1202 5702020100 คําใช๎จํายด าเนินงาน  218,600.-   218,600 

14143105002 จัดซื้อครภุัณฑโ์ทรทัศน์ขนาด
จอภาพไมตํ่ ากวํา 46 น้ิว 
พร๎อมอุปกรณค์วบคุมฯ 

1020108 1203 8322011100 ครุภณัฑ ์  135,000.-   135,000 

รวมท้ังสิ้น  353,600.-   353,600 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ได๎รับการสนบัสนุนตามโครงการ 
2. ครูผู๎สอนไดร๎ับการพัฒนาศักยภาพการใช๎คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคนได๎รับการสํงเสรมิด๎านการเรยีนการสอนโดยใช๎เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 

และมเีนื้อหาท่ีสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางเหมาะสมตามหลักสตูร 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย ์
11.2.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
11.2.3 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 นโยบายที่ 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
  นโยบายยํอยท่ี 4.1 :  การศึกษา 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
 นโยบายยํอยท่ี 4.1 : การศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1: เสรมิสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
         กลยุทธ์ที่ 1 : เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความ
เป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

 องค์ประกอบท่ี 5 : การบริการวิชาการแกํสังคม   
       ตัวบํงช้ีที่ 1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
 ตัวบํงช้ีที่ 2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม 

 12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 มาตรฐานที่ 1: ผลการจดัการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเป็นส าคัญ 
 ด๎านที่ 3:  การบริการวิชาการแกสํงัคม 
 ตัวบํงช้ีที่ 8: ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
 มาตรฐานที่ 2: การบริหารจัดการศึกษา 
 ด๎านที่ 5: การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

 ตัวบํงช้ีที่ 13: การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าท่ีของผู๎บริหารสถาบัน 
 12.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

      มติที่ 1 : มิติด๎านประสิทธิผล 
      ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ าหนักในการบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
      มติที่ 3  :  มิติด๎านประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการ 
      ตัวชิวัดที่ 6  : ร๎อยละของการเบิกจํายเงินงบประมาณตามแผน 

 12.6 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒ (มคอ.) 
 ตัวบํงช้ีที่  8 :  อาจารย์ใหมํทุกคนได๎รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าด๎านการจดัการเรียนการสอน 
 ตัวบํงช้ีที่  9 :  อาจารย์ประจ าทุกคนได๎รบัการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยํางน๎อยปีละหนึง่ครั้ง 

 12.7 ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ) 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนนุการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
1. งานจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
1020109  โรงเรียนสาธิตมัธยม 
141422105100  งานพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศกึษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.1 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่ก าหนด 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว ๎
ผลผลิต: โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายการจดัการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักเรียนท่ีได๎รับการสนบัสนุนตามโครงการ 
 2. ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ไดร๎ับการสนับสนุน 
 3. ผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎งานท าหรือศกึษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
 4. ผู๎ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 5. ผู๎ส าเร็จการศึกษาตามาตรฐานหลกัสูตร 
 6. จ านวนนักเรียนท่ีเข๎าใหมํและจ านวนนักเรียนคงอยู ํ
งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 4,199,700   บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :  โรงเรียนสาธิตมัธยม                                 ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.สุวัฒน์   ทับทิมเจือ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตมัธยม สังกัดคณะครุศาสตร์ หาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของหนํวยงานราชการ  โรงเรียนสาธิตมัธยม จึงได๎ด า เนินการจัดท าแผนการปฏิบัติราชการ เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานของโรงเรียนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อแสดงความรับผิดชอบตํอการ
บริหารราชการของโรงเรียนสาธิตมัธยม โดยมุํงเน๎นให๎การสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพื้นฐานชํวงช้ันที่ 
3 และ 4 เพื่อประชาชนและนักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิ  ที่ก าหนดไว๎ให๎สอดคล๎องกับพันธกิจของโรงเรียน 4 
พันธกิจ คือ จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับช้ันมัธยมศึกษาให๎มีคุณภาพสูงขึ้น นักเรียนส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด เป็นสถานท่ีค๎นคว๎าวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให๎เป็นแบบอยํางแกํนักศึกษา และเป็นสวัสดิการแกํ บุตร-ธิดา ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยให๎
ความส าคัญกับการสร๎างสวัสดิการพื้นฐานท่ีเทําเทียมกัน เชํน การสร๎างความมั่นคงด๎านรายได๎และจัดหา สิ่งอ านวยความสะดวกให๎แกํ
เยาวชน การสร๎างความเชื่อมั่นและการกระตุ๎นเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งให๎ความส าคัญกับการสร๎างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต การขยายโอกาสทางการศึกษาให๎โอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอยํางมีคุณภาพและทั่วถึงสนับสนุนให๎
เยาวชนได๎รับการพัฒนาความเข๎มแข็งทางวิชาการโดยการจัดจ๎างอาจารย์พิเศษ ที่มีความรู๎ความสามารถและมีมาตรฐาน สํงเสริมให๎
นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎และเลือกรับสื่อในเชิงสร๎างสรรค์ควบคูํกับการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีเหตุผล มี
ความพอประมาณ และมีภูมิคุ๎มกัน โดยอาศัยหลักวิชาการ ความรู๎ควบคูํกับการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม จิตส านึกและการ
แสดงออกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบตํอสังคม เสริมสร๎างสุขภาพ การปูองกันโรคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด๎านสุขภาพ การปูองกัน
แก๎ไขปัญหายาเสพติด และสร๎างโอกาสให๎เยาวชนได๎พัฒนาศักยภาพให๎สูงขึ้น มีการพัฒนาและแก๎ ไขปัญหาตําง ๆ ในลักษณะยั่งยืน 
ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามตามสิทธ์ิที่ก าหนดไว๎ โดยมีกลไกของมหาวิทยาลัยเป็นผู๎ให๎การสนับสนุน 
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2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อนักเรียนที่เข๎าใหมไํดร๎ับการสนบัสนุนตามโครงการ 
2. เพื่อนักเรียนที่คงอยูํได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 
3. เพื่อผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามโครงการ 
4. เพื่อให๎นักเรียนส าเรจ็การศึกษาและศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา 
5. เพื่อให๎นักเรียนจบหลักสตูรและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
6. เพื่อให๎นักเรียนมี คณุธรรม จรยิธรรม  คํานิยม  จิตส านึกและการแสดงออกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบตํอสังคม    
7. เพื่อเสรมิสร๎างสุขภาพ  การปูองกนัโรค  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด๎านสุขภาพ  การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพตดิ 

 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 

1.1 
นักเรียนท่ีเข๎าใหมไํดร๎ับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสยีคําใช๎จําย 15 ปี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

120 คน 

1.2 
นักเรียนท่ีคงอยูํได๎รับการสนับสนนุการจัดการศึกษาโดยไมํเสยีคําใช๎จําย 15 ปี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

120 คน 

1.3 
นักเรียนท่ีคงอยูํได๎รับการสนับสนนุการจัดการศึกษาโดยไมํเสยีคําใช๎จําย 15 ปี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

114 คน 

1.4 
นักเรียนท่ีเข๎าใหมไํดร๎ับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสยีคําใช๎จําย 15 ปี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

90 คน 

1.5 
นักเรียนท่ีคงอยูํได๎รับการสนับสนนุการจัดการศึกษาโดยไมํเสยีคําใช๎จําย 15 ปี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

120 คน 

1.6 
นักเรียนท่ีคงอยูํได๎รับการสนับสนนุการจัดการศึกษาโดยไมํเสยีคําใช๎จําย 15 ปี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

90 คน 

1.7 จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนให๎กับนักเรียน 4 กิจกรรม 
1.9 จ านวนนักเรียนท่ีส าเรจ็การศึกษาตามโครงการที่ได๎รับการสนับสนุน 2 ระดับชั้น 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักเรียนได๎รับการยกระดับการศึกษาตามโครงการ ร๎อยละ 100 
2.2 ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ไดร๎ับการสนับสนุน ร๎อยละ 100 
2.3 โรงเรียนไดร๎ับการพัฒนาและยกระดับความเข๎มแข็งทางด๎านวิชาการร๎อยละ 100 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.3 นักเรียนส าเรจ็การศึกษาและจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา  12   เดือน วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม ปี 2556ถึง วันท่ี 30  เดือน กันยายน ปี 2557 
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กิจกรรมที่ 1  บริหารจัดการ             
 งบอุดหนุน             
 งบด าเนินงาน             

1.1 คําใช๎สอย             
1.2 คําวัสด ุ             
1.3 พัฒนาการเรียนการสอน             

 - ประชุมอาจารยผ์ู๎เกี่ยวข๎อง จัดกจิกรรมพัฒนา
หลักสตูร พัฒนาเรื่องการวัดผลและการวิจัยในช้ัน
เรียน 

            

 - วางแผนการด าเนินงาน             
 - ติดตามประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนรู๎             
 - สรุปและรายงานผลการด าเนินการ             
 - คําตอบแทนจ๎างสอน             
2 กิจกรรมที่ 2  บริหารจัดการงบประมาณเรียนฟรี 

15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
            

2.1 คําอุปกรณ์การเรียน             
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น             
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย             

2.2 คําเครื่องแบบนักเรียน             
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น             
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย             

2.3 คําหนังสือเรยีนและแบบฝึกหดั             
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น             
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย             

2.4 คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน             
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น             
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ 12 เดือน 2,355,400         
 งบอุดหนุน           
 1.1  งบด าเนินงาน 12 เดือน 1,085,400         
 1.1.1  คําใช๎สอย  350,000 3 เดือน 50,000 3 เดือน 120,000 3 เดือน 120,000 3 เดือน 60,000 
 1.1.2  คําวัสดุ  735,400 3 เดือน 100,000 3 เดือน 250,000 3 เดือน 250,000 3 เดือน 135,400 
 1.1.3  พัฒนาการเรียนการสอน 6,350 ชม./200 

บาท/ ป ี
1,270,000 1,550 

ชม. 
310,000 1,500 

ชม. 
300,000 1,160 

ชม. 
232,000 2,140 

ชม. 
428,000 

2 กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการงบประมาณเรียนฟรี 
15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

12 เดือน 1,844,300         

 2.1  ค่าอุปกรณ์การเรียน 2 ภาคเรียน 283,900         
 - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น   1ครั้ง 70,560   1ครั้ง 74,060   
 - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   1ครั้ง 70,280   1ครั้ง 69,000   
 2.2 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 1 ภาคเรียน 309,300         
 - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น       1ครั้ง 159,300   
 - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย       1ครั้ง 150,000   
 2.3 ค่าหนังสือเรียน 1 ภาคเรียน 660,400         
 -คําหนังสือ     1ครั้ง 295,810     

 -คําหนังสือ     1ครั้ง 364,590     

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

 2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 ระดับชั้น 
ตลอดปี

การศึกษา 

590,700 ตลอดปีการศึกษาใน 4 กิจกรรมหลัก คือ วิชาการ จริยธรรม สารสนเทศ และทัศนศกึษา 
 - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น  วิชาการ 1 ครั้ง 

จริยธรรม 1 
ครั้ง 

 ทัศนศกึษา 1 
ครั้ง 

260,000 จริยธรรม 1 
ครั้ง 

 สารสนเทศ 1 
ครั้ง 

ทัศนศกึษา 1 
ครั้ง 

174,700 สารสนเทศ 1 
ครั้ง 

ทัศนศกึษา 1 
ครั้ง 

106,000  
ทัศนศกึษา 

1 ครั้ง 

50,000 
 - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  4,199,700  860,840  1,505,100  1,160,360  673,400 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ 2,355,400  
 งบอุดหนุน         
 งบด าเนินงาน       1,085400  
 1.1  ค่าใช้สอย       350,000  
 - คําวัสดุซํอมแซมครภุัณฑ ์ 10 ครั้ง     100,000  
 - คําวัสดุซํอมแซมอาคารสถานท่ี 10  ครั้ง     50,000  
 - คําจ๎างเหมาบริการ 1  ครั้ง     100,000  
 - วัสดุน้ ามันเชือ้เพลิง เบีย้เลีย้ง การ

เดินทางไปราชการ 
10  ครั้ง     100,000  

 1.2 ค่าวัสดุ       735,400  
 - คําเอกสาร ต ารา วารสาร  

นวนิยายและหนังสือพิมพ ์
15  ครั้ง     80,000  

 - คําเวชภัณฑ์และยาห๎องพยาบาล 2  ครั้ง     40,000  
 - วัสดุวิทยาศาสตร ์ 1  ครั้ง     30,000  
 - วัสดุส านักงาน 500 ช้ิน     585,400  
 1.3 พัฒนาการเรียนการสอน         
 จ๎างอาจารย์พิเศษ 20 คน 1  ปีการศึกษา 6,350 คาบๆละ 200 บาท 1,270,000  
2 กิจกรรมที่ 2 บริหารงบประมาณ

เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
      1,844,300  

 2.1 ค่าอุปกรณ์การเรียน       283,900  
 - ช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น 1 ปีการศึกษาๆ

ละ 
2 ครั้งๆละ   144,620  

 - ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปีการศึกษาๆ
ละ 

2 ครั้งๆละ   139,280  

 2.2 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน       309,300  
 - ช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น 1 ปีการศึกษาๆ

ละ 
1 ครั้งๆละ   159,300  

 - ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ปีการศึกษาๆ
ละ 

1 ครั้งๆละ   150,000  

 2.3 ค่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด       660,400  
 - ช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น 1 ปีการศึกษาๆ

ละ 
1 ครั้งๆละ   295,810  

 - ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ปีการศึกษาๆ
ละ 

1 ครั้งๆละ   364,590  

 2.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       590,700  
 - ช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น  ตลอดปี

การศกึษา 
    302,750  

 - ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตลอดปี
การศกึษา 

    287,950  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       4,199,700  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. แผนการใช้จ่ายเงิน(จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 
 

กิจกรรม 

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ         2,355,400  2,355,400 
กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการ
งบประมาณเรยีนฟรี 15 ปี
อยํางมีคุณภาพ 

        1,844,300  1,844,300 

            
รวม         4,199,700  4,199,700 

 
 
9. แผนการใช้จ่าย (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141422105101 กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ 1020109 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน 460,000 670,000 602,000 623,400 
141422105102 กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการงบประมาณ

เรียนฟรี 15 ปีอยํางมีคณุภาพ 
1020109 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน 400,840 835,100 558,360 50,000 

รวม 860,840 1,505,100 1,160,360 673,400 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนท่ีเข๎าใหมไํดร๎ับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสยีคําใช๎จําย 15 ปี อยํางมีคุณภาพ 
2. นักเรียนท่ีคงอยูํได๎รับการสนับสนนุการจัดการศึกษาโดยไมํเสยีคําใช๎จําย 15 ปี อยํางมีคุณภาพ 
3. ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ไดร๎ับการสนับสนุน 
4. นักเรียนส าเรจ็การศึกษาและศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา 
5. นักเรียนส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
6. นักเรียนได๎รับการสํงเสรมิด๎าน  คณุธรรม  จริยธรรม  คํานิยมที่ดี  จติส านึกและการแสดงออกที่ดีงาม  

      มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
7. นักเรียนมีการพัฒนาด๎านการเสริมสร๎างสุขภาพ  การปูองกันโรค  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด๎านสุขภาพ   

       การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพตดิ 
 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการร๎อยละ 85 
2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการร๎อยละ 85 
3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการร๎อยละ 85 

 
2. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจ านวนนักเรียนท่ีเข๎าใหมํ คงอยูํ และส าเรจ็การศึกษา 
2. ส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพัฒนาการเรยีนการสอน 
3. ส ารวจข๎อมลู โดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการส าเร็จการศึกษาของนักเรยีน 
4. ส ารวจโดยใช๎แบบแจ๎งความจ านงในการรับสิทธ์ิตามนโยบายเรียนฟร ี15 ปี อยํางมีคุณภาพ 
5. ส ารวจจากข๎อมูลการเข๎าคําย คุณธรรม จริยธรรม และข๎อมูลจากกิจกรรมพัฒนาผู๎เรยีน 
6. ส ารวจจากผลการตรวจสุขภาพประจ าป ี

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายที่ 4 :  สังคมและคุณภาพการศึกษา 
   นโยบายยํอยท่ี 4.1 : การศึกษา 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
นโบยายที่ 4.1 :  การศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
  กลยุทธ์ที่ 1 :  เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐาน และยกระดับสูคํวามเป็น
เลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ   
            12.3 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลติของส านักงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2556 (สงป.) 
  ตัวช้ีวัดที่ 26 :   จ านวนนักเรียนท่ีได๎รับการสนบัสนุนตามโครงการ 654 คน 
  ตัวช้ีวัดที่ 27 :   ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการทีไ่ด๎รบัการสนับสนุน ร๎อยละ 100 
              12.4   ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  องค์ประกอบท่ี 5 :  การบริการวิชาการแกํสังคม 
  ตัวบํงช้ีที่ 1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
  ตัวบํงช้ีที่ 2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม 
 องค์ประกอบท่ี 8 : การเงินและงบประมาณ 
   ตัวบํงที่ช้ีที่ 1 :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
12.5  ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2556  (ก.พ.ร.) 
 มิติที่ 1 : มิติด๎านประสิทธิผล 



แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจําย(งบแผํนดิน)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2557 | 446 

 

  ตัวช้ีวัดที่ 1 :  ระดับความส าเรจ็ของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ าหนักในการบรรลเุปูาหมายตาม 
        แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
 มิติที่ 3 :  มิติด๎านประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการ 
  ตัวช้ีวัดที่ 6 :  ร๎อยละของการเบิกจํายเงินงบประมาณตามแผน 
               12.6  ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 มาตรฐานที่ 1 :  ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
  ด๎านที่ 3 :  การบริการวิชาการแกสํังคม 
  ตัวบํงช้ีที่ 8 :  ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวชิาการมาใช๎ในการพัฒนา 
                   การเรียนการสอนและการวจิัย  
 มาตรฐานที่ 2 :  การบริหารจดัการศึกษา 
  ด๎านที่ 5 :  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบํงช้ีที่ 13 :  การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าท่ีของผู๎บริหารสถาบัน 
                 12.7  ความสอดคลอ๎งกับตัวบํงช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 
  ตัวบํงช้ีที่ 8 :  อาจารย์ใหมํทุกคนได๎รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด๎านการจดัการเรียนการสอน 
  ตัวบํงช้ีที่ 9 :  อาจารย์ประจ าทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยํางน๎อยปีละ  
        หนึ่งครั้ง         
13.ความพร้อมของโครงการ  

สามารถด าเนินการได๎ทันท ี
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1020108  โรงเรียนประถมสาธติ 
141422105200  โครงการ : งานพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับโอกาสทางการศึกษาข้ันฟ้ืนฐานตามสิทธิที่ก าหนด 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว ๎
ผลผลิต: โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายการจดัการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนนักเรียนท่ีไดร๎ับสนับสนุนตามโครงการ 

2.  ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการทีไ่ดร๎ับการสนับสนนุ  
งบประมาณหมวดรายจ่าย:  งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:        1,621,000    บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:        หนํวยงาน :  โรงเรยีนประถมสาธิต               ผู๎รับผิดชอบ :  ผศ.ศิรพร    เหลําเมือง 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับประถมศึกษา 
เป็นการจัดการศึกษาที่มุํงเน๎นทักษะ พื้นฐานด๎านการอําน การเขียน การคิดค านวณ การคิดพื้นฐาน การติดตํอสื่อสาร กระบวนการเรียนรู๎
ทางสังคมและพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยํางสมบูรณ์และสมดุลทั้งด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยเน๎นจัดการเรียนรูแ๎บบบูรณาการ มุํงพัฒนาผู๎เรยีนทุกคนให๎มีความรู๎และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จ าเป็นตํอการศึกษาตํอ 
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวําทุกคนสามารถเรยีนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็ม
ศักยภาพ 
      โรงเรียนประถมสาธิตเป็นโรงเรียนที่สังกัดคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปิดการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาช้ันปีที่ 1–6 จ านวน 12 ห๎องเรียน ตั้งแตํปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนจึงมุํงหวังในการจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพ 
โดยเน๎นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยํางสมบูรณ์และสมดุลทั้งด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรมโดยเน๎นจัดการเรียนรู๎
แบบบูรณาการ มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ 
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลสนับสนุนคําใช๎จํายรายหัวเป็นงบอุดหนุนให๎นักเรียนเพื่อลดภาระคําใช๎จําย
ของนักเรียนและผู๎ปกครองทุกคน  เพื่อสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่เติบโตเป็นก าลังของชาต 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสนับสนุนนักเรียนท่ีเข๎าใหมํและนักเรียนที่คงอยูไํด๎รับการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไมํเสียคําใช๎จาํย 15 ปี 
2. เพื่อสนับสนุนใหผ๎ู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการทีไ่ด๎รบัการสนับสนุน  
3. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอยํางมีคณุภาพและทั่วถึง 
4. เพื่อสํงเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู๎และสภาพแวดล๎อมท่ีสํงเสริมให๎ผูเ๎รียนได๎พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

   5. เพื่อยกระดับผู๎บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. เปาูหมายเชิงปรมิาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนนักเรียนท่ีเข๎าใหมํและคงอยูํ 425 คน 
1.2 จ านวนนักเรียนท่ีได๎รับการสนบัสนุนตามโครงการ 425 คน 
1.3 ผู๎ปกครองนักเรยีนทุกระดับชั้นสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการทีไ่ด๎รับการ

สนับสนุนตามโครงการ 
6 ระดับชั้น 

2. เปูาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1 นักเรียนที่เข๎าใหมํและคงอยูํได๎รับการสนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย 15 ปี อยํางมีคุณภาพตลอดปี
การศึกษา 
2.2 โรงเรียนสามารถขยายโอกาสทางการศึกษาให๎ทั่วถึงในทุกระดับและทุกระบบตลอดปีการศึกษา 
2.3 ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาอยํางตอํเนื่องตลอดปีการศึกษา 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
ด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา....12....เดือน วันท่ี..1...เดือน..ตลุาคม...ปี..2556....ถึง วันท่ี..30..เดือน.กันยายน..ปี.2557. 
   
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. 
ก.พ
. 

มี.ค. 
เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การบริหารและการจัดการเรียนการสอน             
 งบด าเนินงาน             

1.1 คําใช๎สอย             
1.2 คําวัสด ุ             
1.3 พัฒนาการจัดการศึกษา             

 - สํงตัวแทนนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันทักษะทางวิชาการ             
 - สํงเสริมกจิกรรมกีฬา             
 - กิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             
 - กิจกรรมสํงเสรมิการพัฒนานักเรยีน               
 - กิจกรรมการพัฒนาบคุลากร             
2 บริหารจัดการงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี

คุณภาพ 
            

2.1 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน             
2.2 จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน             
2.3 จัดซื้อหนังสือเรียน              
2.4 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ๎รียน              
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 การบริหารและการจัดการเรียนการสอน 42 คร้ัง 810,400.- 8 คร้ัง 301,500.- 13 คร้ัง 256,500.- 12 คร้ัง 133,000.- 9 คร้ัง 119,400.- 
2 บริหารจัดการงบประมาณเรียนฟรี15 ปี 

อย่างมีคุณภาพ 
12 เดือน 810,600.- 3เดือน 134,700.- 3เดือน 337,600.- 3 เดือน 287,100.- 3เดือน 51,200.- 

รวมท้ังสิ้น  1,621,000  436,200.-  594,100.-  420,100  170,600.- 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 การบริหารและการจัดการเรียนการ
สอน 

      810,400.-  

1.1 ค่าใช้สอย       46,000.-  
 - คําจ๎างเหมาบริการ 4 ครั้ง     16,000.-  
 - วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง เบีย้เลีย้ง    

การเดินทางไปราชการ 
10 ครั้ง     30,000.-  

1.2 ค่าวัสดุ       582,400.-  
 - วัสดุส านักงาน 10 ครั้ง     478,400.-  
 - วัสดุยาห๎องพยาบาล 2 ครั้ง     4,000.-  
 - วัสดุเพื่อใช๎ในการศึกษาและสื่อการ

เรียนการสอน 
6 ครั้ง     100,000.-  

1.3 พัฒนาการจัดการศึกษา       182,000.-  
 -สํงตัวแทนนักเรียนเข๎ารํวมการ 

แขํงขันทักษะทางวิชาการ 
2 ครั้ง     10,000.-  

 - สํงเสริมกจิกรรมกีฬา 2 ครั้ง     50,000.-  
 - กิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1 ครั้ง     70,000.-  

 - กิจกรรมสํงเสรมิการพัฒนา
นักเรียน  

3 ครั้ง     32,000.-  

 - กิจกรรมการพัฒนาบคุลากร 2 ครั้ง     20,000.-  
2 บริหารจัดการงบประมาณเรียนฟรี 

15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
      810,600.-  

 - จัดซื้ออุปกรณ์การเรยีน 2 ครั้งๆละ 428/1 
425/1 

คน 195 บาท 166,400.-  

 - จัดซื้อเครื่องแบบนักเรยีน  1 ครั้งๆละ 425 คน 360 บาท 153,000.-  
 - จัดซื้อหนังสือเรียน  1 ครั้งๆละ 425 คน   286,400.-  
 - จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  4 ครั้งๆละ 428/1 

425/1 
คน 240 บาท 204,800.-  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,621,000.-  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ 
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8. แผนการใช้จ่ายเงิน(จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. การบริหารและการจัดการ
เรียนการสอน 

        810,400  810,400 

2. บริหารจัดการงบประมาณ
เรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ 

        810,600  810,600 

รวม         1,621,000  1,621,000 
 
9. แผนการใช้จ่าย (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141422105201 การบริหารและการจดัการเรียนการสอน 1020108 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน 301,500 256,500 133,000 119,400 
141422105202 บริหารจดัการงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี 

อยํางมีคุณภาพ 
1020108 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน 134,700 337,600 287,100 51,200 

รวมท้ังสิ้น 436,200 594,100 420,100 170,600 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียนที่เข๎าใหมํและนักเรยีนที่คงอยูํได๎รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยไมเํสียคําใช๎จําย 15 ปี อยํางมี
คุณภาพ 
2.  ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการทีไ่ดร๎ับการสนับสนนุ 
3.  นักเรียนไดร๎ับโอกาสทางการศกึษาอยํางมีคุณภาพและทั่วถึงทุกระดับและทุกระบบ 
4.  ผู๎เรียนได๎พัฒนาตามธรรมชาตแิละเต็มตามศักยภาพ 
5.  ผู๎บริหาร ครู คณาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษาไดร๎ับการพฒันาอยํางเป็นระบบและมีคุณภาพ 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.5 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร๎อยละ 85  
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร๎อยละ 85  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร๎อยละ 85  

11.6 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย ์
11.2.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
11.2.3 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
 นโยบายที่ 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
 นโยบายยํอยท่ี 4.1 :  การศึกษา 
         นโยบายยํอยท่ี 4.4 :  ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
 นโยบายยํอยท่ี 4.1 : การศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1: เสรมิสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข๎มแข็งด๎านวิชาการ 
         กลยุทธ์ที่ 1 : เรํงขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความ
เป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 องค์ประกอบท่ี  5  : การบริการวชิาการแกํสังคม   
       ตัวบํงช้ีที่ 1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
 ตัวบํงช้ีที่ 2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม 
 องค์ประกอบท่ี 8 : การเงินและงบประมาณ 
    ตัวบํงช้ีที่ 1 :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 มาตรฐานที่ 1: ผลการจดัการศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเป็นส าคัญ 
 ด๎านที ่3:  การบริการวิชาการแกสํงัคม 
 ตัวบํงช้ีที่ 8: ผลการน าความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 
 มาตรฐานที่ 2: การบริหารจัดการศึกษา 
 ด๎านที่ 5: การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
 ตัวบํงช้ีที่ 13: การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าท่ีของผู๎บริหารสถาบัน 
 12.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 
 มติที่ 1 : มิติด๎านประสิทธิผล 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ าหนักในการบรรลเุปูาหมายตามแผนปฏิบัตริาชการของกระทรวง 
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 มติที่ 3 : มิติด๎านประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการ 
ตัวชิวัดที่ 6 : ร๎อยละของการเบิกจาํยเงินงบประมาณตามแผน 
 12.6 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒ (มคอ.) 
  ตัวบํงช้ีที่  8 :  อาจารย์ใหมํทุกคนได๎รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าด๎านการจดัการเรียนการสอน 
  ตัวบํงช้ีที่  9 :  อาจารย์ประจ าทุกคนได๎รบัการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยํางน๎อยปีละ หนึ่งครั้ง 
 12.7 ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ) 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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1020107  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
141422105300  โครงการงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
   งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับโอกาสทางการศึกษาข้ันฟ้ืนฐานตามสิทธิที่ก าหนด 
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน: นักเรียนในสังกดัมหาวิทยาลัยได๎รบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว ๎
ผลผลติ: โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายการจดัการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลติ: จ านวนนักเรียนท่ีได๎รับสนับสนุนตามโครงการ 

ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ไดร๎ับการสนับสนุน  
งบประมาณหมวดรายจําย: งบอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:  581,900     บาท 
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ: หนํวยงาน   :  โรงเรยีนสาธติปฐมวัย                      ผู๎รับผิดชอบ  : ดร.สุภัทรา    คงเรือง 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 
      โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได๎รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการ
สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไมํเสียคําใช๎จําย เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนทุกคนได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางเต็มศักยภาพ
และเป็นการลดคําใช๎จํายของผู๎ปกครอง    
ในปัจจุบันโรงเรียนสาธิตปฐมวัย จัดการศึกษาให๎กับเด็กปฐมวัย  ๔  ระดับ   ประกอบด๎วยช้ันเตรียมปฐมวัย จ านวน ๒ ห๎องเรียน 
ปฐมวัย ๑ – ปฐมวัย ๓ จ านวน ๖ ห๎องเรียน รวมทั้งสิ้น ๘ ห๎องเรียน โดยจัดแนวการสอนแบบเตรียมความพร๎อมสอดแทรกนวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project  Approach) การสอนแบบภาษาธรรมชาติ ( Whole Language Approach) และใน
ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ทางโรงเรียนได๎เล็งเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษที่ใช๎ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น การปลูกฝังเจตคติและเตรียม
ความพร๎อมทางด๎านภาษาอังกฤษให๎กับเด็กปฐมวัย  ประกอบกับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทางโรงเรียนจึงได๎น าหลักสูตร
ภาษาอังกฤษมาปรับใช๎ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามตารางปกติของทางโรงเรียน โดยจัดสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและ
ภายนอกห๎องเรียนผํานกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อให๎การด าเนินการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยจึง
จ าเป็นต๎องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช๎ในการปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรยีนรูส๎ าหรบัเด็กปฐมวัย 
2.  เพื่อให๎นักเรียนทุกคนมีโอกาสได๎รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.  เพื่อให๎ผู๎ปกครองสามารถลดคาํใช๎จํายตามรายการทีไ่ด๎รบัการสนับสนุน 

 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 จ านวนนักเรียนท่ีได๎รับการสนบัสนุนการจัดการศึกษาตามโครงการ  206 คน 
2 จ านวนกิจกรรมการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูใ๎ห๎กับเด็กนักเรยีนปฐมวัย 6 กิจกรรม 
3 ผู๎ปกครองนักเรยีนทุกระดับชั้นสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการทีไ่ด๎รับการสนับสนุน 4 ระดับชั้น 
4 ความพึงพอใจของผู๎ปกครอง ท่ีได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 85 ร๎อยละ 
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2.1   นักเรียนปฐมวัยไดร๎ับการสํงเสรมิกิจกรรมการจัดการศึกษา  กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาการ
ครบทั้ง 4 ด๎าน   
  2.2.  ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ไดร๎ับการสนับสนนุ ความพึงพอใจของผู๎ปกครอง ท่ีได๎รับการ
สนับสนุนตามโครงการ   

3.  เป้าหมายเชิงเวลา 
 3.1 ด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 วางแผนการด าเนินงาน             
2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
3 กิจกรรมบริหารจัดการ             
4 กิจกรรมสนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไมํเสียคชจ.             
5 ประเมินผลการด าเนินงาน             

 

ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต๎น : 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด : 30 กันยายน 2557 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน           
 งบเงินอุดหนุน           
 1.คําตอบแทน           
 2.คําใช๎สอยและวสัด ุ 20 ครั้ง 349,400 3 ครั้ง 52,410 6 ครั้ง 104,820 6 ครั้ง 104,820 5 ครั้ง 87,350 
 -  คําวัสดุ/อุปกรณ์การจัดการเรยีน-สอน           
 -  คําวัสดุ/อปุกรณส์ านักงาน           
 -  คําวัสดุงานบ๎าน-งานครัว           
2 กิจกรรมสนับสนุนการจดัการศึกษา           
 โดยไมํเสีย คชจ.           
 - จัดซื้อหนังสือเรียน 1ครั้ง 41,200       1ครั้ง 41,200 
 - จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ์การเรียน 2 ครั้ง 41,100         
     - ภาคเรียน  2/2556   1ครั้ง 19,700       
     - ภาคเรียน  1/2557         1ครั้ง 21,400 
 - จัดซื้อคําเครื่องแบบเรียน 1ครั้ง 61,800       1ครั้ง 61,800 
 - จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 7ครั้ง 88,400 1 ครั้ง 6,700 3 ครั้ง 22,700 1 ครั้ง 32,110 2 ครั้ง 26,890 
3 ประเมินผลการด าเนินงาน           

รวมท้ังสิ้น  581,900         
หมายเหตุ:  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน       349,400  
 งบเงินอุดหนุน         
 1.คําตอบแทน         
 2.คําใช๎สอยและวสัด ุ 20 ครั้งๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 17,470 บาท 349,400  
 - คําวัสดุ/อุปกรณ์การจัดการ

เรียน-สอน 
        

 - คําวัสดุ/อุปกรณส์ านักงาน         
 - คําวัสดุงานบ๎าน-งานครัว         
2 กิจกรรมสนับสนุนการจดั       232,500  
 การศึกษาโดยไมํเสยี คชจ.         
 งบเงินอุดหนุน         
 1.จัดซื้อหนังสือเรยีน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 41,200 บาท 41,200  
 2.จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ์การเรียน 2 ภาค 1 งาน ๆ ละ 19,700 บาท 19,700  
 (ภาคเรยีน 2/2556,1/2557)  การศึกษา 1 งาน ๆ ละ 21,400 บาท 21,400  
 3.จัดซื้อคําเครื่องแบบเรียน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 61,800 บาท 61,800  
 4.จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน         
 4.1กิจกรรมทัศนศึกษา  1 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 58,000 บาท 58,000  
       -คําบ ารุงรักษา (รถบัส) 3 คัน ๆ ละ   1 คัน ๆ ละ 1,500 บาท 4,500  
       -คําวัสดุ น้ ามัน (รถบสั) 3 คัน ๆ ละ   1 คัน ๆ ละ 2,000 บาท 6,000  
       -คําอาหาร 162 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 45 บาท 7,290  
       -คําอาหารวําง 162 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 8,100  
       -คําวัสด ุ 2 ครั้ง      32,110  
   4.2กิจกรรมท าบุญในวันพระ 6 ครั้ง      30,400  
       -คําบ ารุงรักษา(รถบัส) 3 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 1,500 บาท 4,500  
       -คําบ ารุงรักษา (รถตู๎) 3 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 500 บาท 1,500  
       -คําวัสดุ น้ ามัน (รถบสั) 3 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 1,000 บาท 3,000  
       -คําวัสดุ น้ ามัน (รถตู๎) 3 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 400 บาท 1,200  
       -คําชุดไทยธรรม 6 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 600 บาท 3,600  
       -คําวัสด ุ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 16,600 บาท 16,600  
3 ประเมินผลการด าเนินงาน         

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 581,900  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน         349,400  349,400 
2.กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา         232,500  232,500 

รวม         581,900  581,900 
 

9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141422105301 1.กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 1020107 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน 52,410 104,820 104,820 87,350  
141422105302 2.กิจกรรมสนับสนุนการจัด

การศึกษา 
1020107 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน 26,400 22,700 32,110 151,290 

รวมท้ังสิ้น 78,810 127,520 136,930 238,640 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได๎รับการสํงเสรมิ การจดัการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ส าหรับเด็กปฐมวัย 
2. นักเรียนปฐมวัยทุกคน ไดร๎ับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ไดร๎ับการสนับสนุนตามโครงการ 

 

11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
11.1.1 วัดตามเปูาหมายเชิงปริมาณ 

     -  ร๎อยละของจ านวนครูโรงเรยีนสาธิต พ่ีเลี้ยง คนงาน ที่ได๎รับการสนับสนุนคําจ๎างช่ัวคราว 
     -  ร๎อยละของจ านวนนักเรียนที่ได๎รับการจัดกิจกรรมและส าเร็จการศึกษาตามระดับชั้น   
     -  ร๎อยละของจ านวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวยัใช๎เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์ 

ค๎นคว๎าวิจัยและพัฒนาข๎อมูลทางวชิาการทางการศึกษาปฐมวัย 
11.1.2  วัดตามเปูาหมายเชิงคุณภาพ 

      -  โรงเรียนมีครู พี่เลี้ยง คนงาน ที่มีประสิทธิภาพในการสํงเสรมิการจัดการศึกษา  
      -  นักเรียนปฐมวัยได๎รับการสงํเสริมกิจกรรมการจดัการศึกษา  กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้ง 

พัฒนาการครบท้ัง 4 ด๎าน    
      -  นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยผํานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  แหลํงค๎นคว๎าวิจัย 

และพัฒนาข๎อมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย 
11.1.3 วัดตามเปูาหมายเชิงเวลา 

        -  โรงเรียนมีครู พี่เลี้ยง คนงาน ที่มีความรู๎ความสามารถ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดปี
การศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 100 
        -  จ านวนนักเรียนไดร๎ับการจดักิจกรรมและส าเร็จการศึกษาตามระดบัช้ัน  คิดเป็นร๎อยละ 100 
        -  จ านวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยท่ีใช๎เป็นแหลงํฝึกประสบการณ์ ค๎นคว๎าวิจัยและพัฒนา
ข๎อมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย คิดเป็นร๎อยละ 100 

11.2  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
11.2.1  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.2.2  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.3 วิธีการและเครื่องมือในการวดัและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.3.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
11.3.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
11.3.3 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

 

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  12.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
    นโยบายยํอยท่ี 4.1 : การศึกษา 
  12.1.2 นโยบายที่ 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
   นโยบายยํอยท่ี 4.4 : ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
  12.2.1 นโยบายที่ 1 : สํงเสริมสนบัสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับ
สูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข๎าสูปํระชาคมอาเซียน 
                          ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสรมิสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อความเขม็แข็งด๎านวิชาการ 
       กลยุทธ์ที่ 1 : เรํงขยายและพฒันาการจัดการศึกษาให๎มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศ  
เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
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 12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 12.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

12.6  ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
12.7  ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลติของส านักงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.) 

   12.7.1 ตัวบํงช้ีที่ 26 : จ านวนนักเรียนท่ีได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ 
  12.7.2 ตัวบํงช้ีที่ 27 : ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการทีไ่ด๎รับการสนับสนุน 
 12.8 ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ) 
 

13. ความพร้อมของโครงการ 

 ด าเนินการได๎ทันที 
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แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลผลิตท่ี 4  : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา 
141446205400  โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: อนุรักษ์ สํงเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับความรู๎ความเข๎าใจ มีความตระหนักรํวมอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ทอ๎งถิ่นและอนุรักษ์ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวฒันธรรม 

2. จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กจิกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลผุลตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
4. โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 246,000บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:       สถาบันอยุธยาศึกษา 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุธยาศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหนํวยงานที่ท าหน๎าที่ในด๎านการศึกษา ค๎นคว๎า วิจัย และสืบค๎น
ข๎อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และสิ่งแวดล๎อม เป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ทํองเที่ ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพันธกิจในการสนับสนุนให๎การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎คูํคุณธรรม 
ส านึกในความเป็นไทย ให๎บริการทางวิชาการด๎านอยุธยาศึกษา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และรํวมอนุรักษ์สืบ
สานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจในคุณคําและความภูมิใจในวัฒนธรรมท๎องถิ่นของชาติ สนับสนุนและ
พัฒนาการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ประสานความรํวมมือเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชด าริ 

จากการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอยุธยาศึกษาปีการศึกษา 2555 โดยใช๎ข๎อมูลตั้งแตํ 1 มิถุนายน 
2555-31 พฤษภาคม 2556 ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก ซึ่งองค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได๎มีการด าเนินงานอยํางมี
ระบบและกลไก มีการบูรณาการงานด๎านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการเผยแพรํกิจกรรม
หรือการบริการด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํอสาธารณชน รวมทั้งมีการด าเนินงานท่ีเกิดประโยชน์และสร๎างคุณคําตํอสังคม  

ศิลปวัฒนธรรม มาจากค าวํา ศิลปะ คือ ความงาม คุณคําของความงดงาม หรือผลงานของมนุษย์ที่มีจุดมุํงหมาย การสร๎างสรรค์
และการแสดงออกถึงความงาม และค าวํา วัฒนธรรม ในพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหํงชาติ พ.ศ.2485 ให๎ความหมายวํา ลักษณะที่
แสดงออกถึงความเจริญรุํงเรือง  ความเป็นระเบียบ เรียบร๎อย ความกลมเกลียว ก๎าวหน๎าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
วัฒนธรรมเป็นแบบอยํางหรือวิถีการด าเนินชีวิตและมีการถํายทอด จากรุํนหนึ่งไปสูํรุํนตํอๆไป จากพันธกิจและการด าเนินงานด๎านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ผํานมาของสถาบันอยุธยาศึกษา จึงตระหนักถึงความส าคัญ ในการจัดโครงการ/กิจกรรม ให๎ผู๎บริหาร คณาจารย์ ครู 
นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได๎เรียนรู๎ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ของชาติสืบไป 
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2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร๎างความตระหนักในการอนุรักษ์ สํงเสริมและเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมให๎ผู๎บรหิาร คณาจารย์ ครู นักวิชาการ นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
 2. เพื่อสํงเสริมการบูรณาการงานด๎านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
3. เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกให๎คนไทย ใสํใจและหวงแหนทรัพยากรทางด๎านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนบั 
1 จ านวนกิจกรรมด๎านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 10 กิจกรรม 
2 จ านวน นักเรียน นักศึกษา และผูส๎นใจทั่วไป  1,570 คน 
3 จัดท าปูายประชาสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย 13 ผืน 
4 จัดท าจุลสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถาบันอยุธยาศึกษา 2,000 เลํม 

2. เปูาหมายเชงิคุณภาพ 
2.4 จัดโครงการ/กิจกรรม ด๎านศลิปวัฒนธรรม ครบถ๎วนตามเปูาหมาย 
2.5 มีผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรม ครบตามเปูาหมาย  
2.6 โครงการ/กิจกรรม บรรลตุามวัตถปุระสงค์ 
2.7 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินงานแลว๎เสร็จตามระยะเวลา 
2.8 ด าเนินกิจกรรม โดยมรีะบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม 
2.9 ด าเนินกิจกรรม โดยมรีะบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
2.10 ด าเนินกิจกรรม โดยมรีะบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
2.11 ด าเนินกิจกรรม โดยมรีะบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.12 การเบิกจํายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผน 
2.13 การเบิกจํายเงินงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามแผน 
2.14 กิจกรรมมีการสํงเสริมและสนบัสนนุด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 ด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก า 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน   

2557 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เสนอโครงการ             
2 ขออนุญาต             
3 ประชาสมัพันธ์โครงการ             
4 ด าเนินโครงการ             
5 ติดตามประเมินผลโครงการ             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 กิจกรรมที่ 1 จริยธรรมสมัพันธ์ 1 ครั้ง 10,000       1 ครั้ง 10,000 
2 กิจกรรมที่ 2 ธรรมะบรรยาย 1 ครั้ง 10,000       1 ครั้ง 10,000 
3 กิจกรรมที่ 3 อนุรกัษ์สืบสานศลิปวัฒนธรรมไทย (วันอนรุักษ์

มรดกไทย) 
1 ครั้ง 35,000     1 ครั้ง 35,000   

4 กิจกรรมที่ 4 อนุรกัษ์สืบสานศลิปวัฒนธรรมไทย (ถวายเทยีน
พรรษา) 

1 ครั้ง 10,000       1 ครั้ง 10,000 

5 กิจกรรมที่ 5 จัดท าปูายประชาสมัพันธ์เพื่ออนุรักษ์ สืบ
สาน วัฒนธรรมประเพณไีทย 

12 ครั้ง 20,000 3 ครั้ง 4,800 3 ครั้ง 4,800 3 ครั้ง 4,800 3 ครั้ง 5,600 

6 กิจกรรมที่ 6กิจกรรมยกยํองเชิดชูเกียรติบุคคลผูม๎ีผลงาน
ดีเดํนทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

1 ครั้ง 40,000   1 ครั้ง 40,000     

7 กิจกรรมที่ 7 สร๎างมาตรฐานดา๎นศลิปวัฒนธรรม 1 ครั้ง 30,000   1 ครั้ง 30,000     
8 กิจกรรมที่ 8 จัดท าจลุสารประชาสมัพันธ์กิจกรรมสถาบนั

อยุธยาศึกษา 
4 ครั้ง 60,000 1 ครั้ง 15,000 1 ครั้ง 15,000 1 ครั้ง 15,000 1 ครั้ง 15,000 

9 กิจกรรมที่ 9 ประกวดร๎องเพลงลูกทํุง (ควจ.) 1 ครั้ง 19,000   1 ครั้ง 19,000     
10 กิจกรรมที่ 10 สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ (คคศ.) 6 ครั้ง 12,000 2 ครั้ง 4,000 1 ครั้ง 2,000   3 ครั้ง 6,000 

รวมท้ังสิ้น  246,000  23,800  110,800  54,800  56,600 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมที่ 1 จริยธรรมสัมพันธ ์       10,000  
 ค่าตอบแทน         
 - คําวิทยากร 1 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 1,800  
 ค่าใช้สอย         
 - คําจ๎างท าปูายประชาสมัพันธ์ 1 ครั้งๆละ 3 ผืนๆละ 800 บาท 2,400  
 - คําจัดท ารูปเลํม 1 ครั้งๆละ 500 ชุดๆละ 8 บาท 4,000  
 ค่าวัสดุ         
 - คําวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน 1-10 รายการ     1,800  
2 กิจกรรมที่ 2 ธรรมะบรรยาย       10,000  
 ค่าตอบแทน         
 - คําวิทยากร 1 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 1,800  
 ค่าใช้สอย         
 - คําเครื่องไทยทาน 1 รายการ     1,800  
 - คําจ๎างท าปูายประชาสมัพันธ์ 1 ครั้งๆละ 3 ผืนๆละ 800 บาท 2,400  
 - คําจัดท ารูปเลํม 1 ครั้งๆละ 500 ชุดๆละ 8 บาท 4,000  
3 กิจกรรมที่ 3อนุรกัษ์สบืสาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย (วนัอนุรักษ์
มรดกไทย) 

 
     

35,000  

 ค่าใช้สอย         
 - คําจ๎างท านิทรรศการ   5 ชุดๆละ 4,000 บาท 20,000  
 - คําปูายประชาสัมพันธ์   3 ผืนๆละ 800 บาท 2,400  
 - คําจัดท าเอกสารเผยแพร ํ 1 ครั้งๆละ 100 ชุดๆละ 40 บาท 4,000  
 ค่าวัสดุ         
 -คําวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน 1-10 รายการ   8,600 บาท 8,600  
4 กิจกรรมที ่4อนุรกัษ์สบืสาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย (ถวายเทียน
พรรษา) 

      10,000  

 ค่าใช้สอย         
 - คําจ๎างท าดอกไม๎และตกแตํง

เทียนพรรษา 
  1 ต๎นๆละ 4,000 บาท 4,000  

 - คําผ๎าอาบน้ าฝนและเครื่อง
ไทยทาน 

1 ครั้งๆละ 10 ชุดๆละ  600 บาท 6,000  

5 กิจกรรมที่ 5 จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์เพ่ืออนุรักษ์               
สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย 

      20,000  

 ค่าใช้สอย         
  - จัดท าปูายประชาสัมพันธ์วัน

ส าคัญขนาด 1x8เมตร 
  12  ผืนๆละ 1,600 บาท 19,200  

 - จัดท าปูายประชาสัมพันธ์             1 ผืนๆละ 800 บาท 800  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
วันส าคัญ 1x4 เมตร 

6 กจิกรรมที่ 6 กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทาง
การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 

      40,000  

 ค่าใช้สอย         
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 150 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 3,750  
 - คําจ๎างท าโลํรางวัล 1 รายการ 10 อันๆละ 1,000 บาท 10,000  
 - คําจ๎างจัดดอกไม๎ตกแตํงสถานท่ี 1 รายการ 5 กอๆละ 900 บาท 4,500  
 -คําจ๎างท าปูายประชาสัมพันธ์ 1 รายการ 4 ผืนๆละ 800 บาท 3,200  
 ค่าวัสดุ         
 -คําจัดท ารูปเลํม 1 รายการ 200 ชุดๆละ 50 บาท 10,000  
 -คําวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน 1-10 รายการ     8,550  
7 กิจกรรมที่ 7 สร้างมาตรฐาน 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
      30,000  

 ค่าตอบแทน         
 - คําวิทยากร  2 คนๆละ 12  ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  
 ค่าวัสดุ/ใช้สอย         
 - คําตกแตํงสถานที ่   4 กอๆละ 500 บาท 2,000  
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 60 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 6,000  
 - คําปูายประชาสัมพันธ์   2 ผืนๆละ 800 บาท 1,600  
 - คําจัดท ารูปเลํม   60 ชุดๆละ 100 บาท 6,000  
8 กิจกรรมที่ 8 จัดท าจุลสาร

ประชาสัมพันธ์กจิกรรม              
สถาบนัอยุธยาศกึษา 

      60,000  

 ค่าใช้สอย         
 - คําจ๎างจัดท ารูปเลํม สาร...อยุธยา

ศึกษา ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 
1 ครั้งๆละ 500 เลํมๆ ละ 30 บาท 15,000  

 - คําจ๎างจัดท ารูปเลํม สาร...อยุธยา
ศึกษา ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 

1 ครั้งๆละ 500 เลํมๆ ละ 30 บาท 15,000  

 - คําจ๎างจัดท ารูปเลํม สาร...อยุธยา
ศึกษา ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 

1 ครั้งๆละ 500 เลํมๆ ละ 30 บาท 15,000  

 - คําจ๎างจัดท ารูปเลํม สาร...อยุธยา
ศึกษา ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 4 

1 ครั้งๆละ 500 เลํมๆ ละ 30 บาท 15,000  

9 กิจกรรมที่ 9 ประกวดร้องเพลง
ลูกทุ่ง(ควจ.) 

      19,000  

 ค่าตอบแทน         
 - คําคณะกรรมการตัดสิน 4 คนๆละ 1 วันๆ ละ 800 บาท 3,200  
 ค่าใช้สอย         
 - คําเครื่องเสียง 1 ครั้งๆละ - - 5,000 บาท 5,000  
 - คําจัดท าปูาย 1 ครั้งๆละ 2 ผืนๆละ 500 บาท 1,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าวัสดุ         
 - คําถํายเอกสาร(จดัเก็บข๎อมลู) 1 ครั้งๆละ 3,625 แผํนๆละ 0.40 บาท 1,450  
 - คําถ๎วยรางวัล 5 รางวัลๆละ - - 800 บาท 4,000  
 - คําวัสด ุ 1 ครั้งๆละ - - 4,350 บาท 4,350  

10 กิจกรรมที่  10 สืบสานวัฒนธรรม     
ชาวพุทธ (คคศ.) 

      12,000  

 ค่าวัสดุ         
 - ชุดไทยธรรม 6 ครั้งๆละ 2 ชุด 1,000 บาท 12,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 246,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

กิจกรรมที่ 1 จริยธรรมสมัพันธ์         10,000  10,000 
กิจกรรมที่ 2 ธรรมะบรรยาย         10,000  10,000 
กิจกรรมที่ 3 อนุรักษส์ืบสาน
ศิลปวฒันธรรมไทย (วนัมรดก
ไทย) 

        35,000  35,000 

กิจกรรมที่ 4 อนุรกัษ์สืบสาน
ศิลปวฒันธรรมไทย (ถวายเทยีน
พรรษา) 

        10,000  10,000 

กิจกรรมที่ 5 จัดท าปูาย
ประชาสมัพันธ์เพื่ออนุรักษ์ สืบ
สาน วัฒนธรรมประเพณไีทย 

        20,000  20,000 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมยกยํอง
เชิดชูเกียรติบคุคลผู๎มผีลงาน
ดีเดํนทางการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ไทย 

        40,000  40,000 

กิจกรรมที่ 7 สร๎างมาตรฐาน 
ด๎านศลิปวัฒนธรรม 

        30,000  30,000 

กิจกรรมที่ 8 จดัท าจลุสาร
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมสถาบนั
อยุธยาศึกษา 

        60,000  60,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

กิจกรรมที่ 9 ประกวดร๎อง
เพลงลูกทํุง (ควจ.) 

        19,000  19,000 

กิจกรรมที่ 10 สืบสาน
วัฒนธรรมชาวพุทธ (คคศ.) 

        12,000  12,000 

รวม         246,000  246,000 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141446205400 กิจกรรมที่ 1 จริยธรรมสัมพันธ์ 1070000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน    10,000 10,000 
141446205400 กิจกรรมที่ 2 ธรรมะบรรยาย 1070000 1404 5704010100 งบเงินอดุหนุน    10,000 10,000 
141446205400 กิจกรรมที่ 3 อนรุักษส์ืบสาน

ศิลปวฒันธรรมไทย (วนัมรดกไทย) 
1070000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน   35,000  35,000 

141446205400 กิจกรรมที่ 4 อนรุักษส์ืบสาน
ศิลปวฒันธรรมไทย (ถวายเทยีนพรรษา) 

1070000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน    10,000 10,000 

141446205400 กิจกรรมที่ 5 จัดท าปูาย
ประชาสมัพันธ์เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน 
วัฒนธรรมประเพณีไทย 

1070000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน 4,800 4,800 4,800 5,600 20,000 

141446205400 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมยกยํองเชิดชู
เกียรติบคุคลผู๎มผีลงานดเีดํนทาง
การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 

1070000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  40,000   40,000 

141446205400 กิจกรรมที่ 7 สรา๎งมาตรฐาน 1070000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000   30,000 
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ด๎านศลิปวัฒนธรรม 
141446205400 กิจกรรมที่ 8 จดัท าจุลสาร

ประชาสมัพันธ์กิจกรรมสถาบนัอยุธยา
ศึกษา 

1070000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 

141446205400 กิจกรรมที่ 9 ประกวดร๎องเพลงลูกทํุง 
(ควจ.) 

1070000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  19,000   19,000 

141446205400 กิจกรรมที่ 10 สืบสานวัฒนธรรมชาว
พุทธ (คคศ.) 

1070000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน 4,000 2,000  6,000 12,000 

รวมท้ังสิ้น 23,800 110,800 54,800 56,600 246,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู๎บริหาร คณาจารย์ ครู นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีความตระหนัก และมีความรู๎ ความเข๎าใจในการ

อนุรักษ์ สํงเสริมเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม 
 2. เพื่อสํงเสริมการบูรณาการงานด๎านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85   

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย ์
11.2.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
11.2.3 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายที่ 4 : สงัคมและคณุภาพชีวิต 
   นโยบายยํอยท่ี 4.4 : ศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเป็นแหลํงจดัการความรู๎ท๎องถิ่น มรดกโลก ทีส่ร๎างความเข๎มแข็งให๎สังคม 
  กลยุทธ์ที่ 6 : เรํงรัดการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกให๎เมืองมรดกโลกให๎มั่นคง
แหลายและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 7 :เป็นศูนย์กลางความรูด๎๎านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท๎องถิ่น 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  องค์ประกอบท่ี 1 :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 
  ตัวบํงช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  
  องค์ประกอบท่ี 6 :  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบํงช้ี 6.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  องค์ประกอบท่ี 7 :  การบรหิารและการจัดการ 
  ตัวบํงช้ี 7.4 :ระบบบรหิารความเสีย่ง 
  องค์ประกอบท่ี 8 :   การเงินและงบประมาณ 
  ตัวบํงช้ี 8.1 :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  องค์ประกอบท่ี 9 :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ตัวบํงช้ี 9.1 :ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับอุดมศกึษา (สมศ.) 
  องค์ประกอบท่ี 6 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ตัวบํงช้ี 10 :การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศลิปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบํงช้ี 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม 
 12.5 ความสอดคล๎องกับตวัช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

12.6  ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
12.7 ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ) 

 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141446205500  โครงการสืบสานและเผยแพร่ประวัติศาสตร์ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: อนุรักษ์ สํงเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับความรู๎ความเข๎าใจ มีความตระหนักรํวมอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ทอ๎งถิ่นและอนุรักษ์ท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวฒันธรรม 

2. จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กจิกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการทีบ่รรลผุลตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
4. โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 160,500  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหนํวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งอยูํใจกลางนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุ ธยา  ที่ ได๎ รั บการขึ้ นบัญ ชี เป็นแหลํ งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก อันมีพันธกิ จที่ ส าคัญประการหนึ่ ง ใน
การศึกษา  ค๎นคว๎า  วิจัย  รวบรวมและเผยแพรํข๎อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพรํองค์ความรู๎ทางประวัติศาสตร์แกํสาธารณชน  

ด๎วยพันธกิจที่ส าคัญดังกลําว สถาบันอยุธยาศึกษา จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมเผยแพรํองค์ความรู๎ด๎านประวัติศาสตร์ ให๎แกํ
คณาจารย์ ครู นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปโดยการจัดกิจกรรมทั้งการอบรม การเสวนา และการทัศนศึกษา เพื่อปูพื้น
ฐานความรู๎แกํนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยทางประวัติศาสตร์ท๎องถิ่น และจัดท าสื่อ
วารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพรํให๎ความรู๎ทางด๎านอยุธยาศึกษา ทั้งแกํนักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนผู๎สนใจทั่วไป ให๎มีพื้นฐานความรู๎
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงการเป็นเวทีแลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนองค์ความรู๎ด๎านประวัติศาสตร์ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาให๎ก๎าวหน๎ายิ่งข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเผยแพรํประวัติศาสตร์ให๎กับ ผู๎บริหาร คณาจารย์ ครู นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 
 2. เพื่อสํงเสริมการบูรณาการด๎านประวัติศาสตร์กับการเรียนการสอนและการวิจัย ส าหรับคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา 
 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 จ านวนกิจกรรมด๎านประวัติศาสตร์ 5 กิจกรรม 
1.2 งานรวบรวมข๎อมูลด๎านประวัติศาสตร์ท๎องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เรื่อง 
1.3 วารสารวิชาการ “อยุธยาศึกษา” 500 เลํม 
1.4 จ านวน นักเรียน นักศึกษา และผูส๎นใจทั่วไป  700 คน 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. นักเรียน ที่เข๎ารวมอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
2.2. มีแนวปฏิบัติที่ดดี๎านการประกันคณุภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระหวําง

สถาบันอยุธยาศึกษา 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา......12.....เดือน วันท่ี..1..เดือน..ตลุาคม..ป.ี..2556......ถึง วันท่ี.30.เดือน..กันยายน..ปี 2557... 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
ก.
พ. 

มี.ค. 
เม.
ย. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             
2 ขออนุญาต             
3 ประชาสัมพันธ์โครงการ             
4 ด าเนินโครงการ             

4.1 ด าเนินการซื้อจ๎าง/ขออนุมัติคําใช๎จําย             
4.2 ติดตํอประสานงานวิทยากร             
4.3 ประสานงานผู๎เข๎ารํวมโครงการ             
5 ติดตามประเมินผลโครงการ             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 กิจกรรมที่ 1 อบรมให๎ความรูเ๎รื่องอยุธยาศึกษา 1 ครั้ง 10,000       1 ครั้ง 10,000 
2 กิจกรรมที่ 2 งานรวบรวมข๎อมูลด๎านประวัติศาสตรท์๎องถิ่น 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1 เรื่อง 40,000    30,000    10,000 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดท าวารสารวิชาการ “อยุธยาศึกษา” 500 เลํม 75,000     500 เลํม 75,000   
4 กิจกรรมที่ 4  ตามรอยอารยธรรมก าเนิดอโยธยาศรรีาม

เทพนคร: การเสวนาทางวิชาการและทัศนศึกษาสถานท่ี
ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (คมส.) 

1 ครั้ง 22,500   1 ครั้ง 22,500     

5 กิจกรรมที่ 5  ประวตัิศาสตรไ์ทยสูสํายตาอาเซียน (คคศ.) 1 ครั้ง 13,000   1 ครั้ง 13,000     
รวมท้ังสิ้น  160,500    65,500  75,000  20,000 

หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1. กจิกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้

เร่ืองอยุธยาศึกษา 
      10,000  

1.1 ค่าตอบแทน         
 - คําวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม ๆ ละ 600 บาท 3,600  

1.2 ค่าใช้สอย         
 - คําจ๎างท าปูายประชาสมัพันธ์ 1 ครั้งๆละ 3 ผืน ๆ ละ 800 บาท 2,400  

1.3 ค่าวัสดุ         
 - คําถํายเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้งๆละ 500 ชุดๆละ 8 บาท 4,000  

2. กิจกรรมที่ 2 งานรวบรวมข้อมูล
ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      40,000  

2.1 ค่าใช้สอย         
 - คําจ๎างเก็บรวบรวมข๎อมลู 4 คนๆละ   4,000 บาท 16,000  
 - คําจ๎างจัดท ารูปเลํมเอกสาร

งานวิจัย 
1 ครั้งๆละ     10,000  

2.2 ค่าวัสดุ         
 - คําถํายเอกสาร 4 ครั้งๆละ 8,750 แผํนๆละ 0.40 บาท 14,000  

3. กิจกรรมที่ 3 จัดท าวารสารวิชาการ 
“อยุธยาศึกษา” 

      75,000  

 ค่าใช้สอย         
3.1 - จ๎างท าวารสารวิชาการ “อยุธยา

ศึกษา” (ปีท่ี 6 /2557) 
  500 เลํม ๆ ละ 135 บาท 67,500  

 ค่าวัสดุ         
3.2 - คําส าเนาเอกสาร เพื่อใช๎

ประกอบการจดัท ารูปเลํมวารสาร 
      7,500 

 
 

4. กิจกรรมที่ 4 เสวนาทางวิชาการ
และทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
(คมส.) 

      22,500  

4.1 ค่าตอบแทน         
 -คําตอบแทนวิทยากร 5 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 9,000  

4.2 ค่าใช้สอย         
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  150 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 3,750  
 - คําพาหนะ 1 ครั้ง     7,000  
 - คําวัสด ุ 1 ครั้ง     2,750  
5 กิจกรรมที่ 5 ประวัติศาสตร์ไทย 

สู่สายตาอาเซียน(คคศ.) 
      13,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าวัสดุ         
 - คําปูายประชาสัมพันธ์ 1 ผืนๆละ   1,000 บาท 1,000  
 - คําถํายเอกสาร 17,500 แผํนๆละ   0.40 บาท 7,000  
 - คําวัสดุในการจดักิจกรรม 1 ครั้ง     5,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 160,500  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมที่ 1อบรมให๎ความรู๎เรื่อง
อยุธยาศึกษา 

        10,000  10,000 

กิจกรรมที่ 2งานวิจัยด๎าน
ประวัติศาสตร์ท๎องถิ่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

        40,000  40,000 

กิจกรรมที่ 3 จัดท าวารสารวิชาการ 
“อยุธยาศึกษา” 

        75,000  75,000 

กิจกรรมที่ 4 ตามรอยอารยธรรม
ก าเนิดอโยธยาศรรีามเทพนคร
เสวนาทางวิชาการและทัศนศึกษา
สถานท่ีส าคญัทางประวัตศิาสตร์
และวัฒนธรรม (คมส.) 

        22,500  22,500 

กิจกรรมที่ 5 ประวตัิศาสตรไ์ทยสูํ
สายตาอาเซียน (คคศ.) 

        13,000  13,000 

รวม         160,500  160,500 
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9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141446205501 กิจกรรมที่ 1 อบรมให๎ความรูเ๎รื่องอยุธยาศึกษา 1070000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน    10,000 10,000 
141446205502 กิจกรรมที่ 2 งานรวบรวมข๎อมูลดา๎น

ประวัติศาสตร์ท๎องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1070000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  30,000  10,000 40,000 

141446205503 กิจกรรมที่ 3 จัดท าวารสารวิชาการ “อยุธยาศึกษา” 1070000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน   75,000  75,000 
141446205504 กิจกรรมที่ 4 ตามรอยอารยธรรมก าเนิดอโยธยา

ศรีรามเทพนคร: การเสวนาทางวชิาการและ
ทัศนศึกษาสถานท่ีส าคญัทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม(คมส.) 

1070000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  22,500   22,500 

141446205505 กิจกรรมที่ 5 ประวตัิศาสตรไ์ทยสูสํายตาอาเซยีน 
(คคศ.) 

1070000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน  13,000   13,000 

รวมท้ังสิ้น  65,500 75,000 20,000 160,500 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ผู๎บริหาร คณาจารย์ ครู นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีความรู๎ความเข๎าใจ ในเรื่องราวเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ 
 2. สามารถน ากิจกรรมไปบูรณาการด๎านประวัติศาสตร์กับการเรียนการสอนและการวิจัย ส าหรับคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําด ี
11.1.1 ผู๎เข๎ารํวมอบรมมีความพึงพอใจตํอการเข๎าอบรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ  85  
11.1.2 ผู๎เข๎ารํวมอบรมไดร๎ับความรู๎ในการเข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวํารอ๎ยละ  85  
11.1.3 ผู๎เข๎ารํวมอบรมสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ในชีวิตประจ าวนัไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 แบบประเมินผูเ๎ข๎ารํวมรับการอบรม 
11.2.2 การบันทึกข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายที่ 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
   นโยบายยํอยที่ 4.4 : ศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเป็นแหลํงจดัการความรู๎ท๎องถิ่น มรดกโลก ทีส่ร๎างความเข๎มแข็งให๎สังคม 

  กลยุทธ์ที่ 6 : เรํงรัดการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกให๎เมืองมรดก
โลกให๎มั่นคงแหลายและยั่งยืน 

   กลยุทธ์ที่ 7 :เป็นศูนย์กลางความรูด๎๎านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท๎องถิ่น 
12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

  องค์ประกอบท่ี 1 :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 
  ตัวบํงช้ี 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน  
  องค์ประกอบท่ี 6 :  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบํงช้ี 6.1 :ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  องค์ประกอบท่ี 7 :  การบรหิารและการจัดการ 
  ตัวบํงช้ี 7.4 :ระบบบรหิารความเสีย่ง 
  องค์ประกอบท่ี 8 :   การเงินและงบประมาณ 
  ตัวบํงช้ี 8.1 :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  องค์ประกอบท่ี 9 :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ตัวบํงช้ี 9.1 :ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 

12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
  องค์ประกอบท่ี 6 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ตัวบํงช้ี 10 :การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศลิปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบํงช้ี 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม 

12.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดส านักงบประมาณ (สงป.) 
- สงป. 28 จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 24 โครงการ/กจิกรรม 
- สงป. 29 จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 3,500 คน 
- สงป. 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการร๎อยละ 85 
- สงป. 31 โครงการ/กิจกรรมที่แลว๎เสร็จตามระยะเวลาร๎อยละ 85 

12.6  ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
12.7 ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ) 

13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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141446205600 โครงการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิน่และสิ่งแวดล้อม 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ ................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: อนุรักษ์ สํงเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร๎ับความรู๎ความเข๎าใจ มีความตระหนักรํวมอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ทอ๎งถิ่นและอนุรักษ์ท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวฒันธรรม 

2. จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กจิกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการที่บรรลผุลตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
4. โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 243,500 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหนํวยงานที่ท าหน๎าที่ในด๎านการศึกษา ค๎นคว๎า วิจัย และสืบค๎น
ข๎อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และสิ่งแวดล๎อม เป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ทํองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สถาบันอยุธยาศึกษามีพันธกิจในการสนับสนุนให๎การศกึษาและผลติบัณฑิตที่มีความรู๎คูํคุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย ให๎บริการ
ทางวิชาการด๎านอยุธยาศึกษา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจในคุณคําและความภูมิใจในวัฒนธรรมท๎องถิ่นของชาติ 
สนับสนุนและพัฒนาการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ประสานความรํวมมือเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น รวมทั้งสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

จากการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอยุธยาศึกษาปีการศึกษา 2555 โดยใช๎ข๎อมูลตั้งแตํ 1 มิถุนายน 
2555-31 พฤษภาคม 2556 ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก ซึ่งองค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได๎มีการด าเนินงานอยํางมี
ระบบและกลไก มีการบูรณาการงานด๎านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการเผยแพรํกิจกรรม
หรือการบริการด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํอสาธารณชน รวมทั้งมีการด าเนินงานท่ีเกิดประโยชน์และสร๎างคุณคําตํอสังคม  
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นสิ่งที่สั่งสมกันมาตั้งแตํอดีตและเป็นเรื่องของการจัดการความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ 
มนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยผํานกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ และพิธีกรรมตํางๆ เพื่อให๎เกิดความสมดุล
ระหวํางความสัมพันธ์เหลํานั้น ภูมิปัญญาท๎องถิ่นจึงเป็นองค์ความรู๎ ความเช่ือ ความสามารถของบุคคลในท๎องถิ่น มีคุณคําทางวัฒนธรรม 
ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว เนื่องจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข๎ามามีบทบาทในการด ารงชีวิต รวมทั้งการเพิ่มขึ้น
ของประชากร ท าให๎การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น สาเหตุสํวนหน่ึงมาจากการกระท าของมนุษย์ท่ีขาดจติส านึก ละเลยองค์ความรู๎ซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาจากอดีตที่เคยเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และมีความต๎องการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางไมํจ ากัดจึง
สํงผลให๎เกิดปัญหาตําง ๆ ในด๎านสุขภาพและการด ารงชีวิตการเรียนรู๎เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการอนุ รักษ์สิ่งแวดล๎อม เป็นการ
ตํอสู๎กับกระแสของการรุกของวัฒนธรรมยุคใหมํ ดังนั้นเพื่อเป็นการสํงเสริมให๎ทุกคนได๎ตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม สถาบันอยุธยาศึกษา จึงจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมเพื่อให๎ เกิดความรํวมมือ 
และพัฒนาอยํางยั่งยืนตํอไป 
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2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสํงเสริมการสืบสานและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริหารคณาจารย์ ครู นักวิชาการ นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
 2. เพื่อสํงเสริมการบูรณาการงานด๎านการสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 
 3. เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกให๎คนไทย ใสํใจและหวงแหนทรัพยากรอันมีคําทั้งด๎านภูมิปัญญาและสิ่งแวดล๎อม 
 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1 จ านวนกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 10 กิจกรรม 
2 จ านวน นักเรียน นักศึกษา และผูส๎นใจทั่วไป  900 คน 
3 เอกสารองค์ความรู๎ด๎ านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นจั งหวั ด

พระนครศรีอยุธยา 
20 เลํม 

 
2.  เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1  นักเรียน ท่ีเข๎ารํวมอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 
2.2  มีแนวปฏิบัติทีด่ีด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาระหวํางสถาบันอยธุยาศึกษา 

3.  เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 ด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 

   

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เสนอโครงการ             
2 ขออนุญาต             
3 ประชาสมัพันธ์โครงการ             
4 ด าเนินโครงการ             
5 ติดตามประเมินผลโครงการ             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 พัฒนาศูนย์ทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท๎องถิ่นอยุธยา 
1 ครั้ง 80,000   1 ครั้ง 80,000     

2 การศึกษาและรวบรวมองค์ความรูด๎๎าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท๎องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

20 เลมํ 50,000   1 ครั้ง 3,000 1 ครั้ง 3,000 20 เลมํ 44,000 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานภมูิปญัญา
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น (คมส.) 

1 ครั้ง 11,250       1 ครั้ง 11,250 

4 เสวนาทางวิชาการประกอบการแสดง สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท๎องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (คมส.) 

1 ครั้ง 11,250   1 ครั้ง 11,250     

5 อาหารดี อาหารไทย ถูกใจวัยรุํน (ควจ.) 1 ครั้ง 12,000   1 ครั้ง 12,000     
6 พาน๎องทํองมรดกโลก ใสํใจสิ่งแวดล๎อม(ควจ.) 1 ครั้ง 14,000       1 ครั้ง 14,000 
7 ภูมิปญัญากีฬาไทย (คคศ.) 1 ครั้ง 20,000   1 ครั้ง 20,000     
8 วิจิตรการงานใบตอง(ควท.) 1 ครั้ง 15,000 1 ครั้ง 15,000       
9 อบรมศลิปะมวยไทย (ควท.) 1 ครั้ง 15,000   1 ครั้ง 15,000     
10 อบรมเรื่องอาหารท๎องถิ่น(ควท.) 1 ครั้ง 15,000   1 ครั้ง 15,000     

รวมท้ังสิ้น  243,500  15,000  156,250  3,000  69,250 
หมายเหตุ  ชํองปริมาณระบุหนํวยนับ เชํน จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศูนย์

ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา 

      80,000  

 ค่าใช้สอย       15,000  
 - คําจ๎างท าปูายบรรยายศลิปวัตถ ุ   5 ปูายๆละ 3,000   บาท 15,000  
 ค่าวัสดุ       65,000  
 - จัดซื้อวัสดุตกแตํงและจัดแสดง

ศิลปวัตถ ุ
1 ครั้ง     65,000  

2 กิจกรรมที่ 2 การศึกษาและ
รวบรวมองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

      50,000  

 ค่าใช้สอย       44,000  
 - คําจัดท ารูปเลํมเอกสาร    20 เลํมๆละ 200 บาท 4,000  
 

- คําจ๎างเก็บรวบรวมข๎อมลู    5 เรื่อง ๆละ 8,000 บาท 40,000 
 

 ค่าวัสดุ       6,000  
 - คําถํายเอกสาร  2 ครั้ง ๆละ 7,500 แผํน ๆละ 0.40 สตางค ์ 6,000  
3 กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ

สืบสานภูมิปัญญา 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (คมส.) 

      11,250  

 ค่าตอบแทน       7,200  
 - คําวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม. ๆละ 1,200 บาท 7,200  
 ค่าวัสดุ       4,050  
 - จัดซื้อวัสด ุ     4,050 บาท 4,050  

4 กิจกรรมที่ 4 เสวนาทางวิชาการ
ประกอบการแสดง  
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (คมส.) 

      11,250  

 ค่าตอบแทน       7,200  
 - คําวิทยากร 2 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท 7,200  
 ค่าวัสดุ       4,050  
 - คําวัสด ุ     4,050 บาท 4,050  
5 กิจกรรมที่ 5 อาหารดี อาหารไทย 

ถูกใจวัยรุ่น (ควจ.) 
      12,000  

 ค่าตอบแทน       5,400  
 - คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 1 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 600  
 - คําตอบแทนกรรมการตัดสิน 3 คนๆ ละ   600 บาท 1,800  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - เงินรางวัลผู๎เข๎าแขํงขัน 3 รางวัล   3,000 บาท 3,000  
 ค่าใช้สอย       2,000  
 - คําจัดท ารูปเลํมเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 50 ชุดๆ ละ 20 บาท 1,000  
 - คําจ๎างท าปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ       4,600  
 - จัดซื้อวัสด ุ   1 ครั้งๆ ละ - - 4,600 บาท 4,600  

6 กิจกรรมที่ 6 พาน้องท่องมรดก
โลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ควจ.) 

      14,000  

 ค่าตอบแทน       5,400  
 - คําตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 5,400  
 ค่าใช้สอย       4,500  
 - คําจัดท ารูปเลํมเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ 50 ชุดๆ ละ 70 บาท 3,500  
 - คําจ๎างท าปูาย 1 ครั้งๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ       4,100  
 - จัดซื้อวัสด ุ 1 ครั้งๆ ละ - - 4,100 บาท 4,100  
7 กิจกรรมที่ 7 ภูมิปัญญากีฬาไทย 

(คคศ.) 
 

     20,000 
 

 ค่าตอบแทน       16,200  
 -คําวิทยากร 3 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 10,800  
 -คําผู๎ชํวยวิทยากร 3 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 5,400  
 ค่าวัสดุ       3,800  
 -คําวัสด ุ       3,800  
8 จัดกจิกรรมที่ 8 วิจิตรการงานใบตอง 

(ควท.) 
      15,000  

 ค่าตอบแทน       3,600  
 -วิทยากร  1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 3,600  
  ค่าวัสดุ        6,000  
 - คําเอกสารอบรม  1 ครั้งๆ ละ 50 เลํมๆ ละ 30 เลํม 1,500  
 - คําวัสดุและอุปกรณ์ท ากระทง   1 ครั้งๆ ละ 4,500 บาท 4,500  
 ค่าใช้สอย       5,400  
 - คําอาหารวําง 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 20 บาท 2,000  
 - คําเงินรางวัลที่ 1 (สวยงาม

,สร๎างสรรค์) 
  2 รางวัลๆละ 800 บาท 1,600  

 
 

- คําเงินรางวัลที่ 2(สวยงาม
,สร๎างสรรค์) 

  2 รางวัลๆละ 500 บาท 1,000  

 - คําเงินรางวัลที่ 3 (สวยงาม
,สร๎างสรรค์) 

  2 รางวัลๆละ 400 บาท 800  

9 กิจกรรมที่ 9 อบรมศลิปะมวยไทย 
(ควท.) 

      15,000  

 ค่าตอบแทน       7,200  
 -วิทยากร  2  คนๆ ละ 6  ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
  ค่าวัสดุ        5,300  
 - คําวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการ

อบรม 
  1 ครั้งๆ ละ 5,300 บาท 5,300  

 ค่าใช้สอย       2,500  
 - คําอาหารวําง  50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,500  

10 กิจกรรมที ่10 อบรมเร่ืองอาหาร
ท้องถิน่ (ควท.) 

      15,000  

 ค่าตอบแทน       3,600  
 -วิทยากร  1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  
  ค่าวัสดุ        8,900  
 - คําเอกสารอบรม  1 ครั้งๆ ละ 50 เลํมๆ ละ 40 บาท 2,000  
 - คําวัสดุและอุปกรณ์ท าอาหาร

ท๎องถิ่น 
1 ครั้งๆ ละ 1 วันๆ ละ 6,900 บาท 6,900  

 ค่าใช้สอย       2,500  
 - คําอาหารวําง  2 มื้อๆ ละ 50 คนๆ ละ 25 บาท 2,500  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 243,500  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศูนย์ทํองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท๎องถิ่นอยุธยา 

        80,000  80,000 

กิจกรรมที่ 2การศึกษาและรวบรวมองค์
ความรู๎ด๎านศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นจ.พระนครศรีอยุธยา 

        50,000  50,000 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการสืบ
สานภูมิปญัญาศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
(คมส.) 

        11,250  11,250 

กิจกรรมที่ 4 เสวนาทางวิชาการ
ประกอบการแสดง สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท๎องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (คมส.) 

        11,250  11,250 

กิจกรรมที่ 5อาหารดี อาหารไทย ถูกใจ
วัยรุํน (ควจ.) 

        12,000  12,000 

กิจกรรมที่ 6 พาน๎องทํองมรดกโลก ใสํ
ใจสิ่งแวดล๎อม (ควจ.) 

        14,000  14,000 

กิจกรรมที่ 7 ภูมปิัญญากีฬาไทย (คคศ.)         20,000  20,000 
กิจกรรมที่ 8 วิจติรการงานใบตอง (ควท.)         15,000  15,000 
กิจกรรมที่ 9อบรมศลิปะมวยไทย (ควท.)         15,000  15,000 
กิจกรรมที่ 10 อบรมเรื่องอาหารท๎องถิ่น
(ควท.) 

        15,000  15,000 

รวม         243,500  243,500 
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9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหสั
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141446205601 พัฒนาศูนย์ทํองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท๎องถิ่น
อยุธยา 

1070000 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน  80,000   80,000 

141446205602 การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู๎
ด๎านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นจ.พระนครศรีอยุธยา 

1070000 1024 5704010100 งบเงินอุดหนุน  3,000 3,000 44,000 50,000 

141446205603 อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสาน 
ภูมิปัญญาศลิปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
(คมส.) 

1070000 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน    11,250 11,250 

141446205604 เสวนาทางวิชาการประกอบการ
แสดง สืบสานประเพณีวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (คมส.) 

1070000 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน  11,250   11,250 

141446205605 อาหารดี อาหารไทย ถูกใจวัยรุํน 
(ควจ.) 

1070000 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน  12,000   12,000 

141446205606 พาน๎องทํองมรดกโลก ใสํใจ
สิ่งแวดล๎อม (ควจ.) 

1070000 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน    14,000 14,000 

141446205607 ภูมิปญัญากีฬาไทย (คคศ.) 1070000 1204 5704010100 งบเงินอดุหนุน  20,000   20,000 
141446205608 วิจิตรการงานใบตอง (ควท.) 1070000 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน 15,000    15,000 
141446205609 อบรมศลิปะมวยไทย (ควท.) 1070000 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน  15,000   15,000 
141446205610 อบรมเรื่องอาหารท๎องถิ่น(ควท.) 1070000 1204 5704010100 งบเงินอุดหนุน  15,000   15,000 

รวมท้ังสิ้น 15,000 156,250 3,000 69,250 243,500 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู๎บริหาร คณาจารย์ ครู นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีความตระหนัก ในการสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น

และการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
 2. นักศึกษาได๎รับการปลูกฝังให๎สืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
11.1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  
11.1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  
11.1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
11.2.2 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
11.2.3 การส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผลการประเมินผู๎เข๎ารํวมประชุม 

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายที่ 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
   นโยบายยํอยท่ี 4.4 : ศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเป็นแหลํงจดัการความรู๎ท๎องถิ่น มรดกโลก ทีส่ร๎างความเข๎มแข็งให๎สังคม 
  กลยุทธ์ที่ 6 :  เรํงรัดการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกให๎เมืองมรดกโลกให๎
มั่นคงแหลายและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 7 : เป็นศูนย์กลางความรู๎ดา๎นศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท๎องถิ่น 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  องค์ประกอบท่ี 1 :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 
  ตัวบํงช้ี 1.1 :    กระบวนการพัฒนาแผน  
  องค์ประกอบท่ี 6 :  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบํงช้ี 6.1 :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  องค์ประกอบท่ี 7 :  การบรหิารและการจัดการ 
  ตัวบํงช้ี 7.4 : ระบบบรหิารความเสี่ยง 
  องค์ประกอบท่ี 8 :   การเงินและงบประมาณ 
  ตัวบํงช้ี 8.1 :      ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  องค์ประกอบท่ี 9 :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ตัวบํงช้ี 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพ ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
  องค์ประกอบท่ี 6 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ตัวบํงช้ี 10 : การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศลิปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบํงช้ี 11 :  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศลิปะและวัฒนธรรม 
 12.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดส านักงบประมาณ (สงป.) 
- สงป. 28 จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 24 โครงการ/กจิกรรม 
- สงป. 29 จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 3,500 คน 
- สงป. 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการร๎อยละ 85 
- สงป. 31 โครงการ/กิจกรรมที่แลว๎เสร็จตามระยะเวลาร๎อยละ 85 

12.6 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
 12.7 ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ) 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม  
แผนงาน 6.1  : แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  
ผลผลิตท่ี 1  : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้  
1060000  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
141657205700  โครงการยกระดับคุณภาพการวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
 งบแผํนดิน  
  งบบ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยูํตามภารกจิประจ า 
โครงการตํอเนื่องจากปีท่ีแล๎ว คือ โครงการที่มลีักษณะตํอเนื่องจากปีท่ีผํานมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมสํามารถด าเนินการให๎แล๎วเสร็จได๎ในปีเดยีว 
โครงการใหมํ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหมํ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการไดเ๎สร็จ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยัและนวตักรรม 
แผนงบประมาณ: สํงเสริมการวิจยัและพัฒนา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มีผลงานวิจยัและนวัตกรรมที่ได๎รบัการเผยแพรํ น าไปใช๎ประโยชน์ หรือตํอยอดในเชิงพาณิชย ์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถํายทอดองค์ความรู๎และสร๎างนวัตกรรมทีน่ าไปสูํการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของท๎องถิ่นและประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนโครงการวิจยั 

2. จ านวนโครงการวิจยัที่แล๎วเสร็จ 
3. จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
4. โครงการวิจัยแล๎วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:       3,501,000 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนํวยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู๎รับผิดชอบ : ผู๎อ านวยการสถาบนัวิจัย 
      นางสาวเกษรา  ศรีวิเชียร 

  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ก าหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษาระดับปริญญาและเป็นนิติ
บุคคล เพื่อท าหน๎าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ และภาระหน๎าที่ในการสํงเสริมการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมุํงสูํความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  เพื่อสร๎างและ
พัฒนาองค์ความรู๎ สร๎างบัณฑิตที่มีความรู๎คูํความดี สร๎างส านึกในคุณคําของวัฒนธรรมท๎องถิ่นและของชาติ เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ
วิชาชีพครู ประสานความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนา
เทคโนโลยีพื้นบ๎าน และเทคโนโลยีสมัยใหมํให๎เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท๎องถิ่น รวมทั้งศึกษา สํงเสริม 
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ทั้งนี้โดยค านึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนในท๎องถิ่นและสังคม สอดคล๎องกับ
นโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยวําเป็นกระบวนการสร๎างองค์ความรู๎และภูมิ
ปัญญาที่ส าคัญยิ่ง จึงได๎ก าหนดให๎มีสถาบันวิจัยและพัฒนาในโครงสร๎างของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีพันธกิจหลักคือพัฒนาท๎องถิ่นให๎มี
ศักยภาพด๎วยการวิจัยและบริการวิชาการโดยใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมจัดกระบวนการวิจัยและบริการวิชาการให๎มีคุณภาพวิจัย
สร๎างสรรค์นวัตกรรมองค์ความรู๎ที่ตอบสนองความต๎องการขอมหาวิทยาลัยและท๎องถิ่นดังนั้นเพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไปตามพันธกิจ 
สถาบันวิจัยฯจึงได๎จัดท าโครงการสนับสนุนทุนเพื่อท างานวิจัยภายใต๎ยุทธศาสตร์การวิจัยแหํงชาติเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ แก๎ไขปัญหา 
พัฒนางานวิจัย  อันจะน าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นด๎วยเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู๎ที่เทําทันกับการเปลี่ยนแปลง การแขํงขัน และ
พัฒนาสังคมให๎ประชาชนในประเทศมีความสุขในการด าเนินชีวิตภายใต๎เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนตอบสนองตัวช้ีวัดและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยด๎านการวิจัยให๎บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ 
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2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสํงเสริม สนับสนุนทุนวิจัยให๎กบันักวิจัยที่ข๎อเสนอโครงการวิจัยผาํนการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการ

วิจัยแหํงชาติ(วช.) 
2. เพื่อสํงเสริม สนับสนุนการวิจยัตามยุทธศาสตร์การวจิัยแหํงชาติ พ.ศ. 2557 
3. เพื่อเสรมิสร๎างและพัฒนาเครือขํายการวิจัยและการบริการวิชาการในระดับชาติและระดบันานาชาติในการน าเสนอ

ผลงานวิชาการและการน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ 
 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนํวยนับ 
1.1 โครงการทีผ่ํานการเสนอขอจากวช. 16 โครงการ 
1.2 โครงการวิจัยที่แล๎วเสร็จ 16 โครงการ 
1.3 โครงการวิจัยทีต่ีพิมพ์เผยแพร ํ 13 โครงการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพรํในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรืองานวิจัยหรือ  งานสร๎างสรรค์ที่ 
น ามาใช๎อันกํอให๎เกิดประโยชน์อยํางชัดเจน โดยเป็นงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่เป็นผลสืบเนื่องจากโครงการวิจัย ร๎อยละ 80 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นภายใน 1 ป ี
 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12  เดือน วันเริ่มต๎น:  1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด:  30 กันยายน 2557 
  
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. 
ก.พ
. 

มี.ค. 
เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดท าสญัญาจ๎างด าเนินโครงการวจิัย             
2 ขออนุญาตด าเนินการเบิกจาํยเงินงวดที่ 1             
3 ด าเนินโครงการวิจัย             
4 รายงานความก๎าวหน๎าโครงการวิจยัครั้งที่ 1             
5 ขออนุญาตด าเนินการเบิกจาํยเงินงวดที่ 2             
6 รายงานความก๎าวหน๎าโครงการวิจยัครั้งที่ 2             
7 ขออนุญาตด าเนินการเบิกจาํยเงินงวดที่ 3              
8 สรุปและรายงานผลการวิจยั             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 การพัฒนาโปรแกรมการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองเพื่อ
พัฒนานิสัยรักการอํานของเด็กปฐมวัย 

3 งวด 
(100%) 

225,716 1 งวด 
(40%) 

90,286 - - 1 งวด 
(30%) 

67,715 1 งวด 
(30%) 

67,715 

2 ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย๎อมไวแสง: ตัว
ไวแสงจากสีย๎อมธรรมชาต ิ

3 งวด 
(100%) 

263,916 1 งวด 
(40%) 

105,566 - - 1 งวด 
(30%) 

79,175 1 งวด 
(30%) 

79,175 

3 การพัฒนาคุณภาพนักเรยีนโดยบูรณาการการจัดการ
เรียนรูผ๎ํานระบบ eDLTV ในโรงเรยีนขนาดเล็ก เขต
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา สระบรุีและลพบุร ี

3 งวด 
(100%) 

263,916 1 งวด 
(40%) 

105,566 - - 1 งวด 
(30%) 

79,175 1 งวด 
(30%) 

79,175 

4 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ที่มผีลตํอการ
เสื่อมสภาพของโบราณสถานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

3 งวด 
(100%) 

263,916 1 งวด 
(40%) 

105,566 - - 1 งวด 
(30%) 

79,175 1 งวด 
(30%) 

79,175 

5 การเรยีนรู๎แบบบรูณาการของเกษตรกร เรื่องการ
เปรียบเทยีบผลผลิตและคุ๏ภาพของข๎าวที่ได๎จากปุ๋ยแหน
แดงและปุ๋ยเคม ี

3 งวด 
(100%) 

176,912 1 งวด 
(40%) 

70,764 - - 1 งวด 
(30%) 

53,074 1 งวด 
(30%) 

53,074 

6 การจัดท าบัญชีและงบการเงินของกลุํม ออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3 งวด 
(100%) 

219,666 1 งวด 
(40%) 

87,866 - - 1 งวด 
(30%) 

65,900 1 งวด 
(30%) 

65,900 

7 จิตรกรรมฝาผนังสกุลชํางอยุธยา 3 งวด 
(100%) 

188,916 1 งวด 
(40%) 

75,566 - - 1 งวด 
(30%) 

56,675 1 งวด 
(30%) 

56,675 

8 กระบวนการธ ารงเอกลักษณ์ความเป็นไทยของคนมุสลิม
ในพื้นที่เมืองมรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3 งวด 
(100%) 

163,916 1 งวด 
(40%) 

65,566 - - 1 งวด 
(30%) 

49,175 1 งวด 
(30%) 

49,175 

9 การมีสํวนรํวมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
นันทนาการส าหรับผูส๎ูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอํางทอง 

3 งวด 
(100%) 

213,916 1 งวด 
(40%) 

85,566 - - 1 งวด 
(30%) 

64,175 1 งวด 
(30%) 

64,175 

10 การมีสํวนรํวมของผู๎น าชุมชนตํอการอนุรักษ์แหลํง
ทํองเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาอุทยาน
ประวัติศาสตร์ภายในบริเวณเกาะเมืองจังหวัด

3 งวด 
(100%) 

113,916 1 งวด 
(40%) 

45,566 - - 1 งวด 
(30%) 

34,175 1 งวด 
(30%) 

34,175 
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ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

ปริมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

พระนครศรีอยุธยา 
11 การศึกษาเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการด๎านการ

ทํองเที่ยว และรูปแบบการบริหารจัดการทํองเที่ยวอยําง
เป็นธรรม โดยการมสีํวนรํวมของชุมชน กรณ:ีตลาด
โบราณลาดชะโด อ.ผักไหํ จ.พระนครศรีอยุธยา 

3 งวด 
(100%) 

264,416 1 งวด 
(40%) 

105,766 - - 1 งวด 
(30%) 

79,325 1 งวด 
(30%) 

79,325 

12 ผลของอัตราไหลแก๏สออกซิเจนตํอโครงสร๎างของฟิล์ม
บองเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรต์ที่เคลือบด๎วยวิธีรีแอคตีฟ 
ดีซีแมกนีตรอน สปัตเตอริง 

3 งวด 
(100%) 

291,416 1 งวด 
(40%) 

116,566 - - 1 งวด 
(30%) 

87,425 1 งวด 
(30%) 

87,425 

13 การพัฒนาคอนกรีตสมรรถนะสูงดว๎ยเถ๎าชานอ๎อยจาก
โรงงานน้ าตาล 

3 งวด 
(100%) 

291,416 1 งวด 
(40%) 

116,566 - - 1 งวด 
(30%) 

87,425 1 งวด 
(30%) 

87,425 

14 การศึกษาภูมิปญัญาท๎องถิ่นในการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า เพ่ือการพัฒนาคณุภาพชีวิตในชุมชน
จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

3 งวด 
(100%) 

260,916 1 งวด 
(40%) 

104,366 - - 1 งวด 
(30%) 

78,275 1 งวด 
(30%) 

78,275 

15 การผลิตไอศกรีมโยเกริ์ตเสรมิเส๎นใยจากดอกโสน 3 งวด 
(100%) 

188,915 1 งวด 
(40%) 

75,566 - - 1 งวด 
(30%) 

56,674.50 1 งวด 
(30%) 

56,674.50 

16 การศึกษาปัญหาและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู๎ของครคูณติศาสตร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขต
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

3 งวด 
(100%) 

109,215 1 งวด 
(40%) 

43,686 - - 1 งวด 
(30%) 

32,764.50 1 งวด 
(30%) 

32,764.50 

รวมท้ังสิ้น - 3,501,000 - 1,400,394 -  - 1,050,303 - 1,050,303 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 การพัฒนาโปรแกรมการมีสํวน

รํวมของผู๎ปกครองเพื่อพัฒนา
นิสัยรักการอํานของเด็กปฐมวัย 

      225,716  

2 ประสิทธิภาพของเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดสยี๎อมไวแสง: 
ตัวไวแสงจากสีย๎อมธรรมชาต ิ

      263,916  

3 การพัฒนาคุณภาพนักเรยีนโดย
บูรณาการการจัดการเรียนรู๎
ผํานระบบ eDLTV ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก เขตจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา สระบรุีและ
ลพบุร ี

      263,916  

4 ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของจุลินทรีย์ที่มีผลตํอการ
เสื่อมสภาพของโบราณสถานใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      263,916  

5 การเรยีนรู๎แบบบรูณาการของ
เกษตรกร เรื่องการเปรียบเทยีบ
ผลผลติและคุ๏ภาพของข๎าวที่ได๎
จากปุ๋ยแหนแดงและปุ๋ยเคม ี

      176,912  

6 การจัดท าบัญชีและงบการเงิน
ของกลุํม ออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

      219,666  

7 การจัดท าบัญชีและงบการเงิน
ของกลุํม ออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

      188,916  

8 จิตรกรรมฝาผนังสกุลชําง
อยุธยา 

      163,916  

9 กระบวนการธ ารงเอกลักษณ์
ความเป็นไทยของคนมุสลิมใน
พื้นที่เมืองมรดกโลกจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

      213,916  

10 การมีสํวนรํวมในการพัฒนา
รูปแบบการจดักิจกรรม
นันทนาการส าหรับผูส๎ูงอายุใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอํางทอง 

      113,916  

11 การศึกษาเพื่อการพัฒนาการ       264,416  
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ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
บริหารจดัการด๎านการ
ทํองเที่ยว และรูปแบบการ
บริหารจดัการทํองเที่ยวอยําง
เป็นธรรม โดยการมสีํวนรํวม
ของชุมชน กรณ:ีตลาดโบราณ
ลาดชะโด อ.ผักไหํ จ.
พระนครศรีอยุธยา 

12 ผลของอัตราไหลแก๏สออกซิเจน
ตํอโครงสร๎างของฟิล์มบอง
เซอร์โคเนียมออกซไินไตรต์ที่
เคลือบด๎วยวิธรีีแอคตีฟ ดีซี
แมกนีตรอน สปตัเตอริง 

      291,416  

13 การพัฒนาคอนกรีตสมรรถนะ
สูงด๎วยเถ๎าชานอ๎อยจากโรงงาน
น้ าตาล 

      291,416  

14 การศึกษาภูมิปญัญาท๎องถิ่นใน
การการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้ า เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในชุมชนจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

      260,916  

15 การผลิตไอศกรีมโยเกริ์ตเสรมิ
เส๎นใยจากดอกโสน 

      188,915  

16 การศึกษาปัญหาและพัฒนา
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎
ของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตการศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

      109,215  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น       3,501,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้างระจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอยและ
วัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อ
สร๎างองค์ความรู ๎

        3,501,000  3,501,000 

 รวม          3,501,000  3,501,000 
 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141657205701 เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎ 1060000 1404 5704010100 งบเงินอุดหนุน 1,400,394  1,050,303 1,050,303 3,501,000 
           

รวมท้ังสิ้น 1,400,394  1,050,303 1,050,303 3,501,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักวิจัยได๎รับทุนสนับสนุนในการด าเนินงานตามข๎อเสนอโครงการวิจัยที่ผํานการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการ

การวิจัยแหํงชาติ (วช.) 
 2.พัฒนางานวิจัยตามยุทธศาสตรก์ารวิจัยแหํงชาติพ.ศ. 2557เพื่อเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศ 
3.ได๎เครือขํายการวิจยัและการบรกิารวิชาการในระดับชาติและระดบันานาชาติในการน าเสนอผลงานวิชาการและการน าผลงานวิจัย
ไปใช๎ประโยชน ์
 4. บุคลากรในมหาวิทยาลัยตระหนัก และกระตือรือร๎นในการท างานวิจัยเนื่องจากมีแหลํงทุนสนับสนนุ 
 5.เป็นรากฐานในการสร๎างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให๎เป็นมหาวิทยาลัยแหํงการวิจัย เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น 
 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.1  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

11.1.1 ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดร๎อยละ 80 
11.1.2 โครงการวิจัยที่แล๎วเสร็จรอ๎ยละ 80 
11.1.3 โครงการวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพรํร๎อยละ 80 

 11.2  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือวําดี 
11.2.1 บรรลุตามเปูาหมายเชิงปรมิาณทุกรายการ 
11.2.2 บรรลุตามเปูาหมายเชิงคณุภาพจากข๎อสังเกตของผู๎ทรงคณุวุฒิทุกรายการ 
11.2.3 บรรลุตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

 11.3  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.3.1 แบบตอบรับในการน าเสนอผลงานวิจัย 
11.3.2 การตีพิมพ์ เผยแพรํในวารสารทุกระดับ 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายที่...4…….: สังคมและคณุภาพชีวิต 
  นโยบายยํอยที ่4.1: นโยบายการศกึษา 
  กลยุทธ์ที่ ….3….: สนับสนุนการวิจยัและพัฒนาเพื่อสร๎างทุนปัญญาของชาติ 
 12.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
  นโยบายที่....2.......: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการวิจยัเพื่อสร๎างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู๎ที ่
ตอบสนองความต๎องของสังคม น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการศึกษา เพ่ือความเขม๎แข็งทางวิชาการ 
  กลยุทธ์ที ่    2  : ขยายและยกระดับคุณภาพการวิจัยเพื่อสรา๎งสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู๎ที ่
ตอบสนองความต๎องการของสังคม น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศชาต ิ
  นโยบายที่ 8 : รํวมมือในการพัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย สํงเสรมิ และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่   2 : การเป็นแหลํงจัดการความรู๎ท๎องถิ่น มรดกโลก ที่สร๎างความเขม๎แข็งให๎สังคม  
  กลยุทธ์ที ่     10 : พัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย และสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว 
พระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให๎กว๎างขวางและตํอเนื่อง 
 12.3 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  องค์ประกอบท่ี .4 การวิจัย 
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  ตัวบํงช้ี .4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
  ตัวบํงช้ี  4.2 ระบบและกลไกจากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
  ตัวบํงช้ี  4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรอืงานสร๎างสรรค์ตํอจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า  
(กลุํมวิทยาศาสตร์)  
  ตัวบํงช้ี  4.4 เงินสนับสนุนวิจัยหรอืงานสร๎างสรรค์ตํอจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า ฃ 
(กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 
 12.4 ความสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
  มาตรฐานที่..1......: …ผลการจัดการศึกษาและการจดัการเรียนการสอนท่ีเน๎นผู๎เรยีนเป็นส าคัญ 
  ตัวบํงช้ีที่....5.......: งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ทีไ่ดร๎ับการตีพิมพ์หรอืเผยแพรํ (กลุมํวิทยาศาสตร์) 
  ตัวบํงช้ีที.่...5.......: งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ทีไ่ดร๎ับการตีพิมพ์หรอืเผยแพรํ (กลุมํสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์) 
  ตัวบํงช้ีที.่...6.......: งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ 
  ตัวบํงช้ีที่.…7...…: ผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ 
12.5 ความสอดคล๎องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สงป.) 
  ผลผลติที่ 6: ผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู ๎
  ตัวช้ีวัดที่ 32  จ านวนโครงการวิจัย 
  ตัวช้ีวัดที่ 33  จ านวนโครงการวิจัยที่แล๎วเสร็จ 
  ตัวช้ีวัดที่ 34 จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  ตัวช้ีวัดที่ 35 โครงการวิจัยที่แล๎วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได๎ทันที 
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รายการ ครุภัณฑ์ที่ไม่มรีหัสการควบคุม 
 
1. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 197 
141434102200  โครงการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434102201 เครื่องบันทึกเสียง 1030000 1203 8322010100 -เครื่องบันทึกเสียง 12,000    12,000 
141434102202 ชุดครุภัณฑห์๎องศูนย์ 

สหกิจศึกษา 
1030000 1203 xxxxxxxxxx -ชุดครุภัณฑ์ห๎องศูนย์

สหกิจศึกษา 
 109,200   109,200 

141434102203 เครื่องสลับสญัญาณ
วีดีโอ 

1030000 1203 xxxxxxxxxx -เครื่องสลับสัญญาณ
วีดีโอ 

26,600    26,600 

141434102204 ครุภณัฑ์เลนส์กล๎อง 1030000 1203 8323010100 -ครุภัณฑ์เลนส์กล๎อง 19,900    19,900 
141434102205 โต๏ะท างานพร๎อมเก๎าอี ้ 1030000 1203 8320002100 -โต๏ะท างานพร๎อม

เก๎าอี ้
 84,000   84,000 

รวมท้ังสิ้น 58,500 193,200   251,700 
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2.  คณะวิทยาการจัดการ หน้า 254 
141434103100  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434103101 ชุดครุภณัฑ์ประกอบ
ห๎องประชุม จ านวน 
15 ที่น่ัง 

1040000 1203 xxxxxxxxxx ครุภณัฑ ์ 332,600     332,600 

141434103102 ชุดครุภณัฑ์ประกอบ
ห๎องศูนย์บํมเพาะ
ธุรกิจชุมชน 

1040000 1203 xxxxxxxxxx ครุภณัฑ ์ 294,300    294,300 

141434103103 ตู๎แสดงผลงานอาจารย์
และนักศึกษา 

1040000 1203 8320005100 ครุภณัฑ ์ 199,000    199,000 

141434103104 กล๎องบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว 

1040000 1203 8323025100 ครุภณัฑ ์ 20,000    20,000 

141434103105 ชุดครุภณัฑ์ห๎องสมุด 1040000 1203 xxxxxxxxxx ครุภณัฑ ์ 146,000     146,000 
รวมทั้งสิ้น 991,900    991,900 
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3.  ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) หน้า 272 
141434203400  โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา(ด้านสังคมศาสตร์) 
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการควบคุม รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

141434203401 ครุภณัฑ ์ 1010100 1203 8320006200 ตู๎เก็บเอกสาร 65,000     65,000 
141434203402 ครุภณัฑ ์ 1010100 1203 xxxxxxxxxx ชุดครุภณัฑ์ดนตรี

สากล 
 968,500   968,500 

รวมท้ังสิ้น 65,000 968,500   1,033,500 
 
 
 


