
 

 
 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 

การจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ  

(งบ กศ.บป.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2556 

 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) 

 
 

เอกสารล าดับที่  003 /2556 

กองนโยบายและแผน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ผ่านมติทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที ่17 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
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ค าน า 

 
 แผนการใ ช้จ่ ายงบประมาณรายจ่ ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ  

(งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดท าขึ้นภายใต้

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเป็นแผนที่ระบุความเชื่อมโยง

ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555–2558 ประเด็น

ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์

หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 2 ผลผลิต งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

รวมทั้งสิน้ 18,951,840 บาท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

การจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับนี้ จะ

เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน และการ

ติดตามประเมินผล ต่อไป 

 

 

 

 

 (นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

17 ตุลาคม 2555 
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สารบัญ 
หนา้ 

 

ค าน า ก 

สารบัญ ข 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศกึษา (งบแผ่นดนิ)  

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2556 

ค 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจา่ยเงินค่าบ ารุงการศกึษา (งบแผน่ดนิ)  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556 

ง 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศกึษา (งบแผ่นดิน) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556 ฉ 

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต ซ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 9 

 แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 9 

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์ 9 

 1. งานจัดการศึกษา 9 

 1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 9 

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 15 

 1. งานจัดการศึกษา 15 

  1020000 คณะครุศาสตร์ 15 

  1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 

  1040000 คณะวิทยาการจัดการ 32 

 2. งานสนับสนุนการจัดการศกึษา 45 

  1010100 ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) 45 

  1010300 ส านักงานอธิการบดี (กองบริการการศกึษา) 53 

  1010400 ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 68 

  1080000 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 83 



ค 
 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร

ประจ าการ  (งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แผนภูมแิสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการ

ให้บริการหนว่ยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

งบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) งบประมาณรวมท้ังสิ้น 18,951,840บาท 
นโยบาย 

ตามแผนบริหาร

ราชการแผ่นดนิ 

1. เร่งดว่นที่จะ

ด าเนนิการในปีแรก 

4. สังคมและคุณภาพชีวติ 

  

ประเด็น 

นโยบายย่อย 

1.15 จัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอร์แท็บ

เล็ตให้แก่โรงเรียน 

4.1 การศึกษา 4.4 ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 4.1 การศึกษา 

    
ยุทธศาสตร์การ

จัดสรรงบประมาณ 

1. การสร้าง

รากฐาน 

การพัฒนาที่สมดุล

สูส่ังคม 

4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติและความเท่าเทียมกันในสังคม 6.การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ

วิจัยและนวัตกรรม 

   
แผนงาน 1.15 สนับสนุน 

เครือ่งคอมพิวเตอร์

พกพาเพื่อ

การศึกษา 

4.1 สนับสนุนการ

จัดการศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน 

4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 4.5 อนุรักษ์ สง่เสริม

และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

6.2 สง่เสริมและ

สนับสนุนการวิจัย 

     
เป้าหมายการ

ให้บริการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

นักเรียนช้ัน

ประถมศกึษาปทีี่ 1 

และมัธยมศึกษาปี

ที่ 1ได้รับเครือ่ง

คอมพิวเตอร์พกพา 

แท็บเล็ตและ 

มีเนื้อหาที่

เหมาะสมตาม

หลักสูตร สง่เสริม

การเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 

ประชาชนได้รับ

โอกาสทาง

การศึกษาข้ัน

พืน้ฐานตามสิทธิที่

ก าหนด 

ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมี

คุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ใน

ระดับสากล 

ประชาชนได้รับ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวติที่

มีมาตรฐาน 

คุณภาพ 

ประชาชนได้รับ

ความรู้ความเขา้ใจ มี

ความตระหนัก  

ร่วมอนุรักษ์และท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

มีผลงานวิจัย และ

นวัตกรรมที่ไดร้ับ

การเผยแพร่ 

น าไปใช้ประโยชน ์

หรือต่อยอด 

ในเชิงพาณิชย์ 

      
เป้าหมายการ

ให้บริการหนว่ยงาน 

 

นักเรียน 

ในระดับช้ัน

ประถมศกึษาปทีี่ 1 

และมัธยมศึกษาปี

ที่ 1ได้รับเครือ่ง

คอมพิวเตอร์ (แท็บ

เล็ต) และมีเนื้อหา

ที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้อย่าง

เหมาะสมตาม

หลักสูตร 

นักเรียนในสังกัด

มหาวิทยาลัยได้รับ

โอกาสทาง

การศึกษาข้ัน

พืน้ฐานตามสิทธิที่

ก าหนดไว้ 

เพื่อขยายการผลิต

ก าลังคนด้าน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีและ

สาขาที่ขาดแคลน

เพื่อตอบสนองตอ่

ความตอ้งการใน

การพัฒนา

ประเทศ 

เพื่อผลติก าลังคน 

ที่มีคุณภาพตาม

ความตอ้งการของ

ประเทศ 

เพื่อบริการวิชาการ

แก่หนว่ยงาน/

ประชาชนในชุมชน

และสังคมให้มี

ความรู้

ความสามารถใน

การพัฒนาตนเอง

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการแข่งขันของ

ประเทศ 

ปลูกฝังค่านิยมให้

นสิตินักศกึษาและ

ชุมชนในการพัฒนา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และอนุรักษ์ท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

เพื่อวิจัยและ

พัฒนารวมทั้ง

ถ่ายทอดองค์

ความรู้และสร้าง

นวัตกรรมที่น าไปสู่

การพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมของท้องถิ่น

และประเทศ 

       
ผลผลติ โครงการ 

จัดการเรียนการ

สอนโดยใช้

คอมพิวเตอร ์

พกพา 

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยการจัด

การศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน 

ผู้ส าเร็จการศึกษา

ดา้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

ผู้ส าเร็จการศึกษา

ดา้นสังคมศาสตร์ 

ผลงานการ

ให้บริการทาง

วิชาการ 

ผลงานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพื่อ

สร้าง 

องค์ความรู ้

งบประมาณ   451,590 18,500,250    



ง 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ  

(งบ กศ.บป.)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ผลผลติ โครงการ 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้

คอมพิวเตอร ์

พกพา 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ

จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน

สังคมศาสตร์ 

ผลงานการให้บริการทาง

วิชาการ 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู ้

       
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย - สงป.1 นักเรียนช้ัน

ประถมศกึษาปทีี่ 1 ได้รับ

เครือ่งคอมพิวเตอร์พกพา 

(แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา  

72 คน 

- สงป.2 นักเรียนช้ันมัธยมศกึษา

ปีที่ 1 ได้รับเครือ่งคอมพิวเตอร์

พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อ

การศึกษา 120 คน 

- สงป.3 นักเรียนในระดับช้ัน

ประถมศกึษาปทีี่ 1 ได้รับ

เครือ่งคอมพิวเตอร์พกพา

(แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพสูงขึ้น  ร้อยละ 100 

- สงป.4 นักเรียนในระดับช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 1 ได้รับเครือ่ง

คอมพิวเตอร์พกพา(แทบ็เล็ต) 

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

สูงขึ้น ร้อยละ 100 

 

 

 

- สงป.5 จ านวนนักเรียน 

ที่ไดร้ับการสนับสนุนตาม

โครงการ 1,376 คน 

- สงป.6 ผู้ปกครองสามารถ

ลดค่าใช้จา่ยตามรายการที่

ได้รับการสนับสนุน  

ร้อยละ 100 

- สงป.7 จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 260 คน 

- สงป.8 จ านวนนักศึกษา 

ที่เข้าใหม่ 660 คน 

- สงป.9 จ านวนนักศกึษาคง

อยู่ 2,002 คน 

- สงป.10 ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ได้งานท าหรือศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืน

หลังจากจบ ร้อยละ 80 

- สงป.11 ผู้ส าเร็จการศึกษา 

จบการศึกษาตามาตรฐาน

หลักสูตร ร้อยละ 80 

- สงป.12 ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ร้อยละ 80 

- สงป.13 จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 526 คน 

- สงป.14 จ านวนนักศึกษา 

ที่เข้าใหม่ 1670 คน 

- สงป.15 จ านวนนักศกึษาคง

อยู่ 6,007 คน 

- สงป.16 ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ได้งานท าหรือศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืน

หลังจากจบ ร้อยละ 83 

- สงป.17 ผู้ส าเร็จการศึกษา 

จบการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร ร้อยละ 86 

- สงป.18 ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ร้อยละ 83 

- สงป.19 จ านวนผู้เข้ารับ

บริการ 2500 คน 

- สงป.20 จ านวนโครงการ/

กิจกรรมบริการวิชาการแก่

สังคม 70 โครงการ/กิจกรรม 

- สงป.21 จ านวนครู/ผู้บริหาร

ที่เข้ารับการพัฒนา 60 คน 

- สงป.22 ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการในกระบวนการ

ให้บริการ ร้อยละ 85 

- สงป.23 ความพึงพอใจของผู้

เขา้รับการพัฒนาและ

หนว่ยงานผู้ใช้ ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  

ร้อยละ 85 

- สงป.24 งานบริการวิชาการ

แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่

ก าหนด ร้อยละ 85 

- สงป.25 ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเข้ารับการ

พัฒนาภายในระยะเวลาที่

ก าหนด ร้อยละ 85 

- สงป.26 จ านวนโครงการ/

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  

24  โครงการ/กิจกรรม 

- สงป.27 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม 

ศิลปวัฒนธรรม 3600 คน 

- สงป.28 โครงการที่บรรลุผล

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 85 

- สงป.29 โครงการ/กิจกรรมที่

แล้วเสร็จตามระยะเวลา  

ร้อยละ 85 

- สงป.30 จ านวนโครงการวิจัย  

12 โครงการ 

- สงป.31 จ านวนโครงการ 

วิจัยที่แลว้เสร็จ 10 โครงการ 

- สงป.32 จ านวนผลงานวจิัย 

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  

12 ผลงาน 

- สงป.33 โครงการวิจัยที่แลว้

เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ร้อยละ 85 



จ 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษางบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ  

(งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 18,951,840 บาท 

 

สรุปงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรบับุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ าแนกตามยทุธศาสตร์ แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน  รวมทั้งสิ้น (บาท) ร้อยละ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การสรา้งรากฐานการพัฒนาที่สมดลุสูส่ังคม -  

แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพวิเตอร์พกพาเพ่ือการศึกษา -  

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีิต และความเท่าเทียม

กันในสังคม 

18,951,840 100 

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน -  

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 18,951,840  

แผนงาน : อนุรักษ ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม -  

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวจัิยและนวัตกรรม -  

แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวจิัย -  

รวมทั้งสิ้น 18,951,840 100 



ฉ 
 

 

สรุปงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลติ งาน-โครงการ  

หมวดรายจ่าย 

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ

รายจ่าย

อื่น 

รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 
เงินเดือน 

ค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าตอบ  

แทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าจ้าง

ชั่วคราว 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย

และวสัดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 

ค่า

ครุภัณฑ ์

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม 

คุณภาพชีวิต และความเท่าเทยีมกันในสังคม 

- - 351,840 - 11,167,050 4,303,580 2,448,980 680,390 - - - 18,951,840 100.00 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา - - 351,840 - 11,167,050 4,303,580 2,448,980 680,390 - - - 18,951,840 100.00 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     451,590      451,590 2.38 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ - - 351,840 - 11,167,050 3,851,990 2,448,980 680,390 - - - 18,500,250 97.62 

รวมท้ังส้ิน - - 351,840 - 11,167,050 4,303,580 2,448,980 680,390 - - - 18,951,840 100.00 

 

 



ช 
 

 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

จ าแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย 
 

งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย งบประมาณ  (บาท) ร้อยละ 

งบบุคลากร 351,840 1.86 

เงินเดอืน   

ค่าจ้างประจ า   

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   

ค่าจ้างชั่วคราว 351,840  

งบด าเนนิงาน 17,919,610 94.55 

ค่าตอบแทน 11,167,050  

ค่าใชส้อยและวัสด ุ 4,303,580  

ค่าสาธารณูปโภค 2,448,980  

งบลงทุน 680,390 3.59 

ค่าครุภัณฑ ์ 680,390  

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง   

งบเงินอดุหนุน   

งบรายจ่ายอ่ืน   

รวม 18,951,840 100.00 



ซ 
 

 

แผนการใช้จ่ายงบตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน

อุดหนุน 

งบรายจ่าย

อื่น 
รวมทั้งส้ิน ร้อยละ 

เงินเดือน 
ค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าจ้าง

ชั่วคราว 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย

และวสัดุ 

ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ ์

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ และความ

เท่าเทยีมกันในสังคม 

- - 351,840 - 11,167,050 4,303,580 2,448,980 680,390 - - - 18,951,840  

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา - - 351,840 - 11,167,050 4,303,580 2,448,980 680,390 - - - 18,951,840  

ผลผลิต  : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      451,590      451,590  

1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี              

133433100100 งานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต      451,590      451,590  

ผลผลิต  : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ - - 351,840 - 11,167,050 3,851,990 2,448,980 680,390 - - - 18,500,250  

1020000 คณะครุศาสตร์              

133434100200 งานจัดการศึกษา      134,500  20,000    154,500  

1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              

133434100300 งานจัดการศึกษาภาคพิเศษ - - - - 25,200 107,880 - - - - - 133,080  

133434100400 งานจัดซือ้ครุภัณฑ์การศึกษาภาคพิเศษ        89,390    89,390  

1040000 คณะวิทยาการจัดการ              

133434100500 จัดการเรียนการสอนคณะวทิยาการจัดการ - - - - 67,000 337,420 - - - - - 404,420  

133434100600 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา - - - - - - - 148,000 - - - 148,000  

1010100 ส านักงานอธิการบดี กองกลาง              

133434200700 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาศ.กศ.บป. - - 351,840 - 11,000,000 2,174,555 2,428,980 - - - - 15,955,375  

1010200 ส านักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา              

133434200800 งานบริหารจัดการเรียนการสอน      101,500      101,500  

133434200900 งานจัดการศึกษารายวิชาการศึกษาทั่วไป      212,370      212,370  

133434201000 สนับสนุนทรัพยาในการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ        98,500    98,500  

1010300 ส านักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา              

133434201100 งานสง่เสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล     68,850 26,150      95,000  

133434201200 งานสง่เสริมกิจกรรมนักศกึษา ภาค กศ.บป.     6,000 89,485      95,485  

1080000 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ              

133434201300 งานบริหารจัดการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      668,130 20,000 324,500    1,012,630  

รวมทั้งสิ้น - - 351,840 - 11,167,050 4,303,580 2,448,980 680,390 - - - 18,951,840  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวติ และความเท่าเทยีมกันในสังคม 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต  : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. งานจัดการศึกษา 

1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

133433100100 งานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 451,590 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ผู้รับผดิชอบ : 

รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 

  

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและ

ท้องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ี

สอดคล้องกับการจัดการศกึษา 

จากภารกจิดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อด าเนินงาน

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณาจารย์ ให้

บรรลุวัตถุประสงค์และมคีุณภาพเพิ่มมากขึน้ การสอนในรายวชิาต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีลักษณะจะเป็นวชิาท่ีเป็นเนื้อหาการเรียนรู้ นอกจากจะได้จากการสอนทฤษฎีแล้ว จ าเป็นต้องฝึกปฏิบัติ

จากเคร่ืองมือ อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และเกิดทักษะในการ
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เรียนรู้ จนสามารถน าไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจ าวันและในการท างานได้ นอกจากนี้นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์

วชิาชีพเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการท างานก่อนการจบการศกึษา และออกไปปฏบัิตงิานจรงิ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาและมีระบบการด าเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงขึน้ 

2. เพื่อให้การจัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชพีก่อนออกไปปฏบัิตงิาน 

4. เพื่อให้มอีาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามจ านวน และสามารถด าเนนิการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้

สามารถเปิดรับนักศกึษาได้ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1 ซือ้วัสดุส าหรับฝึกปฏิบัติ วัสดุฝกึประสบการณ์วชิาชีพ และเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ วัสดุการเรียนการสอน 

100 รายการ 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

การด าเนนิการส าเร็จได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555  กุม วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556   

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 

 

ซือ้วัสดุส าหรับฝึกปฏิบัติ วัสดุฝกึประสบการณ์วชิาชีพ และ

เตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ วัสดุการเรียนการสอน 

            

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 

 

 

ซือ้วัสดุส าหรับฝึกปฏิบัติ วัสดุฝกึ

ประสบการณ์วชิาชีพ และเตรียมฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ วัสดุการเรียนการ

สอน 

55 รายการ 5 15 15 15 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 

 

 

ซือ้วัสดุส าหรับฝึกปฏิบัติ วัสดุฝกึประสบการณ์

วิชาชีพ และเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

วัสดุการเรียนการสอน 

451,590       67,535      124,900      114,600      144,555  

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 

 

 

กิจกรรมที่ 1  ซือ้วสัดุส าหรับฝึกปฏิบตัิ 

วัสดุฝึกประสบการณ์วชิาชีพ และ

เตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ วัสดุการ

เรียนการสอน 

      451,590  

 ค่าวัสด ุ         

 -  วัสดุส าหรับฝึกปฏิบัติ วัสดุฝกึ

ประสบการณ์วชิาชีพ และเตรียมฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ วัสดุการเรียนการ

สอน 

      451,590  

 ค่าวัสด ุ         

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       451,590  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

ซือ้วัสดุส าหรับฝึกปฏิบัติ 

วัสดุฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

และเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ วัสดุการเรียนการ

สอน 

    451,590      451,590 

รวม     451,590      451,590 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

133433100101 

 

งานจัดการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพการ

ผลิตบัณฑิต 

1050000 3202 5102020300 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 67,535 124,900 114,600 144,555 

รวมท้ังสิ้น 67,535 124,900 114,600 144,555 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักศกึษาและอาจารย์มีวัสดุส าหรับฝึกปฏบัิตคิรบทุกรายวชิา 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 นักศกึษาและคณาจารย์มีวัสดุส าหรับฝึกปฏบัิตทุิกรายวชิา 

1.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ 

 

การวเิคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3:การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

  2.1.1  นโยบายท่ี 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคมท้องถิ่น

และประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์  ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และพัฒนาความเป็น

เลิศทางวิชาการตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ 

กลยุทธ์      จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มให้เหมาะกับบรรยากาศ

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 

 

2.3. ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

 สกอ. 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

 สกอ. 2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมท่ีจัดให้กับนักศกึษา 
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 สกอ. 2.5  ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

2.4. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

2.4.1 มิตท่ีิ 1  มติดิ้านประสิทธิผล 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4 ข้อ 4.1 มาตรฐานดา้นคุณภาพบัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี  

 2.4.2 มติท่ีิ2  มติดิ้านคุณภาพ 

  ตัวช้ีวัดท่ี 6 ข้อ 6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนสิิตนกัศกึษาตอ่ 

   สถาบันอุดมศึกษา 

2.5. ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 มาตรฐานท่ี 1  ด้านคุณภาพบัณฑิต 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

3. ความพร้อมของโครงการ  ด าเนนิการได้ทันที 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวติ และความเท่าเทยีมกันในสังคม 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต  : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

1. งานจัดการศึกษา 

1020000 คณะครุศาสตร์ 

133434100200 งานจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 154,500 บาท 

หน่วยงานและผูรั้บผดิชอบ: หน่วยงาน :คณะครุศาสตร์ ผู้รับผดิชอบ :ประธานสาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 

  
 

หลักการและเหตุผล 

คณะครุศาสตร์มีพันธกิจที่ส าคัญ คือ การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 

รวมท้ังการวิจัยและให้บริการทางการศึกษา ได้แก่ บุคลากรประจ าการและบุคลากรในท้องถิ่น โดยมีเป้าประสงค์

ส าคัญในการจัดการศึกษา เชน่ 

1. พัฒนาการให้การศึกษา การผลิตและการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

สูงขึ้นรวมท้ังส่งเสริมวิทยฐานะและพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

วชิาชีพให้ตอบสนองตอ่การพัฒนาทอ้งถิ่นและประเทศชาติมากขึ้น 

2. เพิ่มปริมาณงานวจิัยและการบริการวิชาการทางการศกึษาท่ีมีคุณภาพให้มากขึ้น 

3. เพิ่มปริมาณนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษาท่ีมีคุณภาพให้มากขึ้น 

4. เพิ่มปริมาณการจัดรูปแบบและกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาให้หลากหลาย

และสอดคล้องกับความต้องการมากขึน้ 

5. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดองคก์รให้ครอบคลุมพันธกิจและมีประสิทธิภาพสูงขึน้ 

6. ยกระดับขดีความสามารถและมาตรฐานการท างานให้สูงขึน้ 
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ซึ่งการด าเนนิงานให้บรรลุเป้าประสงค์ขา้งตน้ จ าเป็นตอ้งมกีารปฏรูิประบบการบริหารและการจัดการศึกษาของ

คณะครุศาสตร์ให้ทุกพันธกิจให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร

ประจ าการ (กศ.บป.) 

ดังนัน้จึงจ าเป็นตอ้งมกีารด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับปรับปรุงการด าเนินงานการจัดการศึกษาและ

การพัฒนานักศึกษา กศ.บป.ในทุกด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาและตอบสนองนโยบายของ

มหาวทิยาลัย โดยการปรับปรุงและพัฒนางาน/กระบวนการ/กิจกรรมท้ังในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหาร

ท่ัวไปและดา้นบุคลากรให้เอื้อตอ่การจัดการศึกษาต่อไป 

 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการเรียนการสอนและการฝึกปฏบัิตอิย่างครบถ้วนตามหลักสูตร 

2. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชพีให้กับนักศกึษา 

 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จัดซือ้วัสดุ/อุปกรณ์พัฒนานักศกึษา 30 รายการ 

1.2 จัดซือ้ครุภัณฑ์พัฒนานักศึกษา 

-เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

1 

 

เคร่ือง 
 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 คณะครุศาสตร์มีวัสดุใชส้ าหรับจัดการเรียนการสอนและการฝกึปฏิบัตติลอดปีการศึกษา 

2.2 นักศกึษามปีระสบการณ์ ทักษะ ผลสัมฤทธ์ิ การเรียนรู้ และพึงพอใจในการศกึษาเรียนรู้ตามหลักสูตร 

ร้อยละ 85 
 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 
 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน             

2 จัดซือ้ /จัดหา /ด าเนินการ             

3 ก ากับ ติดตาม และประเมินผล             
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.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/อุปกรณ์พัฒนานักศึกษา 

-วัสดุการศึกษา 

 

119,050 

 

40,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

19,050 

 -วัสดุส านกังาน 15,450  15,450   

2 จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนานักศึกษา      

 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000    

 รวม 154,500 60,000 45,450 30,000 19,050 
 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์พัฒนา

นักศกึษา 

      154,500  

 ค่าวัสด ุ         

 -วัสดุการศึกษา 30 รายการ     119,050  

 -วัสดุส านกังาน 5 รายการ     15,450  

 ค่าครุภัณฑ ์         

 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ืองๆละ 1 เคร่ืองๆละ 20,000 บาท 20,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       154,500  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 

และวัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1.จัดซือ้วัสดุ/อุปกรณ์พัฒนา

นักศึกษา 

           

   -วัสดุการศึกษา     119,050      119,050 

   -วัสดุส านกังาน     15,450      15,450 

-เคร่ืองคอมพิวเตอร์       20,000    20,000 

รวม     134,500  20,000    154,500 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

133434100201 จัดซือ้วัสดุ/อุปกรณ์

พัฒนานักศึกษา 

1020000 3202 5102020300 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 40,000 45,450 30,000 19,050 

133434100202 จัดซือ้ครุภัณฑ์พัฒนา

นักศึกษา 

1020000 3603 8329001A00 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 20,000    

รวมท้ังสิ้น      60,000       45,450         30,000       19,050  
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักศกึษาคณะครุศาสตร์ไดฝ้ึกปฏบัิตใินรายวชิาต่างๆ ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตร ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 

85 

2. นักศกึษามคีุณลักษณะท่ีสอคลอ้งกับความตอ้งการของสังคมและทอ้งถิ่น ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 85 

 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เชงิปริมาณ 

1) จ านวนนักศกึษาเข้ารับการพัฒนา 495 คน 

2) จ านวนเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชพี 1,875 เล่ม  

3) จ านวนอาจารย์พิเศษ 2 คน 

1.2 เชงิคุณภาพ 

1) ผู้ส าเร็จการศึกษาไดง้านท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจบ ร้อยละ 80 

2) ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 85 

3) ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมน่อ้ยกว่า 5 คะแนน 

1.3 เชงิเวลา 

1) คณะครุศาสตร์ด าเนนิการจัดการพัฒนานักศกึษาแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

2) นักศกึษาท่ีได้รับการฝึกภาคปฏิบัตใินรายวชิาต่างๆ ไมต่่ ากวา่รอ้ยละ 85 

3) นักศกึษาท่ีได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชพีไม่ต่ ากวา่รอ้ยละ 85 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

แบบรายงานผลการด าเนนิการทุกกิจกรรม 

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4  สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายยอ่ยท่ี 4  คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมโีอกาสได้รับการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งท่ัวถึง เป็นธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-

2569 
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นโยบายท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสงัคม ท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1  การศึกษาที่มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมคีวามเป็นเลิศ รวมท้ังตอบสนองความ

 ตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่น และประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

(สงป.) 

ผลผลิตท่ี  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดท่ี 13  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี 14  จ านวนนักศกึษาเข้าใหม ่

ตัวช้ีวัดท่ี 15  จ านวนนักศกึษาท่ีคงอยู ่

ตัวช้ีวัดท่ี 16  ผู้ส าเร็จการศึกษาไดง้านท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ (ด้าน

สังคม) 

ตัวช้ีวัดท่ี 17  ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ด้านสังคม) 

ตัวช้ีวัดท่ี 18   ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (ด้านสังคม) 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมนิคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชีท่ี้ 2.5  ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมนิผลการปฏบัิติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ ประจ าปี 

พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มตท่ีิ 2   มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 4  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตอ่บัณฑิต 

ตัวช้ีวัดท่ี 5  ร้อยละความพงึพอใจของนสิิตนกัศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา  

(สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานท่ีว่าด้วยผลการจัดการศกึษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

  ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 
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1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

133434100300 งานจัดการศึกษาภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 133,080  บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ผู้รับผดิชอบ : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

  

หลักการและเหตุผล  

งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นงานท่ีต้องสนับสนุนพันธกิจท่ีส าคัญ คือ ผลิตบัณฑิต

มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวได้บรรลุ

เป้าหมายท้ังหมดข้างต้น จ าเป็นต้องมีการศึกษาท่ีเป็นระบบ มีทรัพยากรเพียงพอ จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานโครงการ

กิจกรรม ท้ังด้านจัดเตรียมเอกสารแผนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน และวิทยากรในการบรรยายพิเศษ 

รวมท้ังการฝึกประสบการณ์วิชาชพี และการฝึกปฏบัิตใินรายวชิาต่าง ๆ ท้ังศูนย์อยุธยา อา่งทอง และอื่น ๆ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจ าเป็นจะต้องจัดซือ้วัสดุ เชญิวิทยากร เพื่อใชใ้นการบริหารจัดการ การเรียน

การสอน และตอบสนองพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์   

วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์มีวัสดุใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

2. เพื่อให้อาจารย์สามารถจัดหาวสัดุและจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัตไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชพีให้กับนักศกึษา 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จัดซือ้วัสดุในส านกังานและการเรียนการสอน 3 คร้ัง 

1.2 จัดซือ้วัสดุฝึกปฏบิัต ิ 2 สาขา 

1.3 จัดซือ้วัสดุฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 2 สาขา 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัสดุใช้ในส านักงานและการเรียนการสอนร้อยละ 80  

2.2 นักศกึษาในสาขาวิชาที่มกีารฝึกปฏบัิตมิวีัสดุฝึกปฏิบัตติามรายวชิาร้อยละ 80 
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2.3 นักศกึษาในสาขาวิชาที่ตอ้งฝึกประสบการณ์วิชาชพีมวีัสดุใชใ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชพีร้อยละ80 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัสดุใช้ในงานสานักงานและการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา  

3.2 นักศกึษาในรายวชิาท่ีฝึกปฏบัิตมิวีัสดุฝึกปฏิบัตติามรายวชิาตลอดปีการศึกษา 

3.3 นักศกึษาในรายวชิาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชพีมวีัสดุและครุภัณฑ์ใชใ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชพีตลอด

ปีการศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้:  1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด:  30 กันยายน 2556  

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมจัดซือ้วัสดุในส านกังานและการเรียนการสอน             

2 กิจกรรมวัสดุฝึกปฏิบัต ิ             

3 กิจกรรมเตรยีม/ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ             

 แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมจัดซือ้วัสดุในส านกังานและการ

เรียนการสอน 

2 คร้ัง 1  1  

2 กิจกรรมวัสดุฝึกปฏิบัต ิ 2 สาขา  1 1  

3 กิจกรรมเตรยีม/ 

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

2 สาขา  1 1  

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมจัดซือ้วัสดุในส านกังานและการเรียน

การสอน 

56,510 28,260 28,250   

2 กิจกรรมวัสดุฝึกปฏิบัต ิ 33,930  20,380 13,550  

3 กิจกรรมเตรยีม/ 

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

42,640  42,640   

รวม 133,080 28,260 91,270 13,550  
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุในส านักงาน

และการเรียนการสอน 

      56,510  

1.1 ค่าวัสด ุ         

 - วัสดุส านกังาน       56,510  

2 กิจกรรมวัสดุฝกึปฏิบัติ       33,930  

2.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์       20,380  

 - จัดซือ้ต าราสื่อการสอนและวัสดุ

ของสาขาวิชา 

      20,380  

2.2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน       13,550  

 กิจกรรมศึกษาดงูานการพัฒนาชุมชน          

2.2.1 ค่าตอบแทน       7,200  

 -ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 7,200  

2.2.2 ค่าใช้สอย       6,350  

 -ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ ามัน   1 คร้ัง ๆ ละ 4,440 บาท 4,440  

 -ค่าวัสด ุ   1 คร้ัง ๆ ละ 1,910 บาท 1,910  

3 กิจกรรมเตรียม/ 

ฝกึประสบการณ์วชิาชีพ 

      42,640  

3.1 สาวิชาพัฒนาชุมชน       24,320  

3.1.1 ค่าตอบแทน       3,600  

 - ค่าวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 3,600  

 ค่าใช้สอย       7,720  

 -ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ ามัน   1 คร้ัง ๆ ละ 4,400 บาท 4,400  

 -อาหารว่าง 25x2x45   1 คร้ัง ๆ ละ 2,250 บาท 2,250  

 ค่าวัสด ุ   1 คร้ัง ๆ ละ 1,070 บาท 1,070  

3.1.2 จัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์       5,000  

 -ค่าวิทยากร 1 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 3,600  

 -ค่าวัสด ุ   1 คร้ัง ๆ ละ 1,400 บาท 1,400  

3.1.3 คู่มือฝึกประสบการณ์       5,000  

 -ค่าวัสด ุ 100 เล่ม ๆ ละ 1 เล่ม ๆ ละ 50 บาท 5,000  

3.1.4 วัสดุในการเรียนการสอน       3,000  

 - ค่าวัสด ุ   1 คร้ัง ๆ ละ 3,000 บาท 3,000  

3.2 สาขาวิชานิติศาสตร์       18,320  

3.2.1 จัดวิทยากร         

 ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 10,800  

3.2.2 จัดซือ้วัสด ุ         

 จัดซือ้หนงัสือรามค าแหง       6,000  

3.2.3 ค่าวัสดุการเรียนการสอนสาขา         

 ค่าวัสด ุ       1,520  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       133,080  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

กิจกรรมจัดซือ้วัสดุในส านกังาน

และการเรียนการสอน 

    56,510      56,510 

กิจกรรมวัสดุฝึกปฏิบัต ิ    7,200 26,730      33,930 

กิจกรรมเตรยีม/ 

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

   18,000 24,640      42,640 

รวม    25,200 107,880      133,080 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

133434100301 จัดซือ้วัสดุใน

ส านักงานและการ

เรียนการสอน 

1030000 3202 5102020300 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 28,260 28,250   

133434100302 วัสดุฝึกปฏิบัต ิ 1030000 3202 5102020300 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  20,380 6,350  

133434100302   1030000 3202 5102010300 ค่าตอบแทน   7,200  

133434100303 เตรยีมฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ 

1030000 3202 5102020300 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   24,640  

133434100303    3202 5102010300 ค่าตอบแทน   18,000  

รวมท้ังสิ้น      28,260       48,630         56,190             -    
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักศกึษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐานและมคีุณภาพตาม

หลักสูตรก าหนดร้อยละ 80  

2. นักศกึษามคีุณลักษณะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่นร้อยละ 80  

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารงานและการจดัการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพ

ร้อยละ 80 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

1.1 จ านวนวัสดุท่ีใชใ้นสานกังานและการเรียนการสอนร้อยละ 80  

1.2 จ านวนรายวชิาท่ีเชญิวิทยากรและอาจารย์พิเศษมาบรรยายให้ความรู้แกน่ักศกึษาร้อยละ 80  

1.3 จ านวนสาขาวิชาที่มวีัสดฝุึกปฏบัิตร้ิอยละ 80  

1.4 จ านวนสาขาวิชาที่มวีัสดฝุึกประสบการณ์วิชาชพีร้อยละ 80  

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี 

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ  

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนนิงาน  

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลจานวนวัสด ุอุปกรณ ์ค่าใชส้อย ในการปฏบัิตงิานของคณะ  

3.2 การส ารวจข้อมูลโดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลจานวนนักศกึษาท่ีเรียนวชิาภาคปฏบัิติ  

3.3 การส ารวจข้อมูลโดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลจานวนนักศกึษาท่ีฝกึประสบการณ์วิชาชพี  

 การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ:  

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจ างบประมาณ พ.ศ.2556) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์  

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2555-2558) 

นโยบายท่ี 4  สังคมและคุณภาพชีวิต  

นโยบายย่อยท่ี 3.1 นโยบายการศกึษา  

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2555-2569  

นโยบายท่ี 1:  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมท้องถิ่น และ

ประเทศชาติ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และพัฒนาความเป็น

เลิศทางวิชาการ ตามความตอ้งการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ  

กลยุทธ์   จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มให้เหมาะกับบรรยากาศการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศกึษา 
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 ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิารให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน และการ

ใชท้รัพยากรร่วมกันในมหาวิทยาลัย  

2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา  (สมศ.)  

มาตรฐานท่ี 1  ด้านคุณภาพชวีติ  

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทาและประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี  

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) คารับรองการปฏบัิตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

มติท่ีิ 1   มติดิ้านประสิทธิผล  

ตัวช้ีวัดท่ี 4  ข้อ 4.1 มาตรฐานดา้นคุณภาพบัณฑิต  

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1.1  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี  

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต  

ตัวช้ีวัดท่ี 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้  

ตัวช้ีวัดท่ี 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  

ตัวช้ีวัดท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธ์ิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

3. ความพร้อมของโครงการ   ด าเนนิการได้ทันที 
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133434100400 งานจัดซื้อครภุัณฑ์การศกึษาภาคพิเศษ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 89,390  บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ผู้รับผดิชอบ : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

  

 

หลักการและเหตุผล  

งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นงานท่ีต้องสนับสนุนพันธกิจท่ีส าคัญ คือ ผลิตบัณฑิต

มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวได้บรรลุ

เป้าหมายท้ังหมดข้างต้น จ าเป็นต้องมกีารศึกษาที่เป็นระบบ มทีรัพยากรท่ีอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาท้ังภาคปกติ และ

ภาค กศ.บป. เพยีงพอ แตใ่นปัจจุบันครุภัณฑท่ี์ใชป้ระกอบการเรียนการสอนมนีอ้ยและเสื่อมสภาพการใช ้ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจ าเป็นจะต้องจัดซือ้ครุภัณฑป์ระกอบการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการบริหาร

จัดการ การเรียนการสอนท้ังสองแห่งคือ ศูนย์อยุธยา และอ่างทอง ตลอดจนตอบสนองตามพันธกิจของคณะและ

มหาวทิยาลัยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์   

วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีครุภัณฑใ์ชใ้นการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้การด าเนนิงานดา้นการเรียนการสอนภาคพเิศษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 4 รายการ 

1.2 มีครุภัณฑ์การศกึษา 4 รายการ 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีครุภัณฑใ์ชใ้นการด าเนินงานละการเรียนการสอนร้อยละ 80  

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดซือ้ครุภัณฑไ์ด้ตามเวลาท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 80  
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ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้:  1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด:  30 กันยายน 2556  

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

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 ขออนุญาตด าเนนิโครงการ             

2 จัดซือ้วัสดุครุภัณฑ ์             

 แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมจัดซือ้ครุภัณฑ ์ 4 รายการ  4   

     

 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์       89,390  

1.1 ค่าครุภัณฑ ์         

 - จัดซือ้เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 1 รายการ ๆ ละ 1 เคร่ือง ๆ ละ 16,000 บาท 16,000  

 - จัดซือ้เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 1 รายการ ๆ ละ 1 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท 22,000  

 - จัดซือ้โน๊ตปุค๊ 1 รายการ ๆ ละ 1 เคร่ือง ๆ ละ 19,000 บาท 19,000  

 - จัดซือ้โน๊ตปุค๊ 1 รายการ ๆ ละ 1 เคร่ือง ๆ ละ 32,390 บาท 32,390  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       89,390  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1. กิจกรรมจัดซือ้ครุภัณฑ ์       89,390    89,390 

รวม       89,390    89,390 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

133434100401 งานจัดซือ้ครุภัณฑ์

การศึกษาภาคพิเศษ 

1030000 3603 8323039900 เคร่ืองมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์  16,000   

133434100401 งานจัดซือ้ครุภัณฑ์

การศึกษาภาคพิเศษ 

1030000 3603 8329001900 เคร่ืองมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์  22,000   

133434100401 งานจัดซือ้ครุภัณฑ์

การศึกษาภาคพิเศษ 

1030000 3603 8329001B00 เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา  19,000   

133434100401 งานจัดซือ้ครุภัณฑ์

การศึกษาภาคพิเศษ 

1030000 3603 8329001C00 เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา  32,390   

รวมท้ังสิ้น  89,390   
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักศกึษาและบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีครุภัณฑใ์ชใ้นการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

2. การด าเนนิงานดา้นการเรียนการสอนภาคพเิศษของคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

1.1 จ านวนครุภัณฑ์ท่ีใชใ้นส านกังานและการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีครุภัณฑใ์ชใ้นการด าเนินงานละการเรียนการสอนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

1.3 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด  

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี 

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนนิงาน  

การส ารวจข้อมูลความพงึพอใจของบุคลากรในคณะ โดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลการจัดซือ้และใชง้าน

ครุภัณฑ ์ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ:  

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556)  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4:  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์  

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2555–2558):  

นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต  

นโยบายย่อยท่ี 3.1 นโยบายการศกึษา  

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2555–2569 

นโยบายท่ี 1:  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมท้องถิ่น และ

ประเทศชาติ   

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และพัฒนาความ

เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความตอ้งการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ :  

กลยุทธ์   ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏบัิตกิารให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน 

และการใชท้รัพยากรร่วมกันในมหาวทิยาลัย  

2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
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องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  

ตัวช้ีวัดท่ี 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้  

ตัวช้ีวัดท่ี 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  

ตัวช้ีวัดท่ี 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธ์ิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนนิการได้ทันที  

 

รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 

 

ล าดับ

ที ่
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1 เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 1 เคร่ือง 16,000 16,000 มาตรฐานฯ 

-ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens ระดับ XGA 

2 เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 1 เคร่ือง 22,000 22,000 มาตรฐานฯ 

-ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เคร่ือง 19,000 19,000 มาตรฐานฯ 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกวา่ 2 แกนหลัก ทีม่ี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกวา่ 2.2 GHZ 

-มีหน่วยความจ าหลักขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB  

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมลูขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 500 GB 

จ านวน 1 หน่วย 

-มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่

น้อยกว่า 14 นิ้ว 

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

-มีชอ่งเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1000 

-สามารถใชง้านได้ไม่นอ้ยกว่า Wi-fi 

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ 1 เคร่ือง 32,390 32,390 มาตรฐานฯ 

-CPU ไม่ต่ ากว่า I core 5 

-Ram  ไม่ต่ ากว่า 4 GB DDR 3 

-Hard disk ไม่ต่ ากว่า 500 GB หรือ SSD 128 GB 

รวม 89,390  
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1040000 คณะวทิยาการจัดการ 

132434100500 งานจดัการเรยีนการสอนคณะวทิยาการจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 404,420 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผดิชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  
 

หลักการและเหตุผล 

ในปีงบประมาณ 2556 คณะวิทยาการจัดการ  มีภารกิจในการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 

(กศ.บป.)  จ านวน 4 หลักสูตร   คณะวิทยาการจัดการ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้วัสดุในการเรียนการสอน รวมท้ัง

ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติรวมท้ังรายวิชาการฝึกประสบการณ์

วชิาชีพแก่นักศึกษาทัง้หมดใน   จ านวน 8 หลักสูตร  

ดังนั้นการท่ีจะด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ  ต้องมีการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏบัิต ิ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์  เพื่อจะได้น าไปพัฒนาวิชาชพีของตนเองได้ทันกับ

ความเปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  คณะวิทยาการจัดการ  จึงต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ 

รวมท้ังครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ มาใชใ้นงานการจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุนทุก ๆ ดา้นของคณะ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอส าหรับการจัดการ

เรียนการสอน ฝึกปฏบัิตแิละฝึกประสบการณ์วิชาชพีแก่นักศกึษา 

2. เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตรตา่ง ๆ ส าหรับนักศกึษาภาค กศ.บป.ให้มคีุณภาพและประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 มีนักศึกษาการจัดการศึกษาส าหรับบคุลากรประจ าการ(ภาค กศ.บป.) ทีค่งอยู่ 1,043 คน 

1.2 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ตามแผนการรับนักศึกษาการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร

ประจ าการ(ภาค กศ.บป. จันทร์-พุธ-ศุกร์, เสาร ์– อาทิตย์) 

660 คน 
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2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  สามารถน าความรู้  ทักษะ ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ และการฝึก

ประสบการณ์วิชาชพี  ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

การด าเนนิงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา  12  เดอืน  วันเร่ิมตน้  1  ตุลาคม  2555   วันสิ้นสดุ  30  กันยายน  2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 การจัดการเรียนการสอน             

 - จัดซือ้วัสดกุารเรียนการสอน             

 - จัดซือ้วัสดุโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์             

 วิชาชีพ             

2 กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัต ิ             

 - จัดซือ้วัสดุรายวิชาฝึกปฏบิัต ิ             

3 กิจกรรมโครงการเตรยีมและฝึกประสบการณ์             

 วิชาชีพ             

 - ค่าวิทยากรและค่านิเทศโครงการเตรียมและฝึก             

 ประสบการณ์วชิาชีพ             

                

 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 การจัดการเรียนการสอน       

 - จัดซือ้วัสดกุารเรียนการสอน 4 คร้ัง 1 1 1 1 

 - จัดซือ้วัสดุโครงการเตรียมและฝึก 10 วิชา - 4 5 1 

 ประสบการณ์วชิาชีพ       

2 กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัต ิ       

 - จัดซือ้วัสดุรายวิชาฝึกปฏบิัต ิ 35 วิชา 16 - 12 7 

3 กิจกรรมโครงการเตรยีมและฝึก       

 ประสบการณ์วชิาชีพ       

 - ค่าวิทยากรและค่านิเทศโครงการ 10 วิชา - 4 5 1 

 เตรยีมและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ       
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 การจัดการเรียนการสอน      

 งบด าเนินงาน      

 - ค่าวัสดกุารเรียนการสอน 155,020 44,000 37,020 37,000 37,000 

 - ค่าวัสดกุารฝึกประสบการณ์วชิาชพี 36,750 - 14,850 11,850 10,050 

2 กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัต ิ      

 งบด าเนินการ      

 - ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติรายวิชา 145,650 69,150 - 44,400 32,100 

3 กิจกรรมโครงการเตรยีมและฝึก      

 ประสบการณ์วชิาชีพ      

 งบด าเนินการ      

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 18,000 - 7,200 5,400 5,400 

 - ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา 49,000 - 19,800 15,800 13,400 

       

 รวม 404,420 113,150 78,870 114,450 97,950 
 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 การจัดการเรียนการสอน         

 งบด าเนินงาน         

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดกุารเรียนการสอน 4 คร้ังๆละ - - 37,000 บาท 155,020  

 - ค่าวัสดกุารฝึกประสบการณ์ 10 คร้ังๆละ - - - - 36,750  

2 กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัต ิ         

 งบด าเนินการ         

 ค่าวัสด ุ         

 - ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติรายวิชา 971 คน ๆ ละ 3 หน่วยกิตๆละ 50 บาท 145,650  

3 กิจกรรมโครงการเตรยีมและฝึก         

 ประสบการณ์วชิาชีพ         

 งบด าเนินการ         

 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 10 หมู่ๆละ 1 คร้ัง ๆ ละ 1,800 บาท 18,000  

 - ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา 245 คนๆละ 1 คร้ัง ๆ ละ 200 บาท 49,000  

          

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       404,420  
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1 จัดการเรียนการสอน            

   - ค่าวัสดกุารเรียนการสอน     155,020      155,020 

   - ค่าวัสดกุการฝึก

ประสบการณ์ 

    36,750      36,750 

2 กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัต ิ            

   - ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติรายวิชา     145,650      145,650 

3 กิจกรรมโครงการเตรยีมและ

ฝึก 

           

  ประสบการณ์วิชาชีพ            

  - ค่าตอบแทนวิทยากร    18,000       18,000 

  - ค่าตอบแทนอาจารย์ที่

ปรกึษา 

   49,000       49,000 

            

รวม    67,000 337,420      404,420 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

133434100501 จัดการเรียนการสอน 1040000 3202 5102020300 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 44,000 51,870 48,850 47,050 

133434100502 กิจกรรมรายวิชาฝึก

ปฏิบัต ิ

1040000 3202 5102020300 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 69,150  44,400 32,100 

133434100503 กิจกรรมโครงการ

เตรยีมและฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ 

1040000 3202 5102010300 ค่าตอบแทน  27,000 21,200 18,800 

รวมท้ังสิ้น 113,150 78,870 114,450 97,950 

 

 



37 

  

 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นักศกึษาการจัดการส าหรับบุคลากรประจ าการ (ภาคกศ.บป.) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1,043 คน และ

คณาจารย์ผู้สอน ได้มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน  ฝึกปฏิบัติและฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชพีอยา่งตอ่เนื่อง 

2. การจัดการศกึษาในหลักสูตรตา่ง ๆ ส าหรับ  กศ.บป.มคีุณภาพและมปีระสิทธิภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1. เชงิปริมาณ 

1) จ านวนนักศกึษา กศ.บป. ที่คงอยู่  จ านวน 1,043 คน 

2) จ านวนนักศกึษาเข้าใหม่ตามแผนการับนักศกึษา 660 คน 

1.2. เชงิคุณภาพ 

1) นักศกึษา กศ.บป.ของคณะวิทยาการจัดการ มวีัสดุและอุปกรณก์ารเรียนการสอนรายวชิา

ฝึกปฏบัิต ิและรายวชิาฝกึประสบการณ์วิชาชพี 

2) อาจารย์ บุคลากร และนักศกึษา กศ.บป. คณะวิทยาการจัดการ ทุกหลักสูตรมวีัสดุการ

เรียนการสอนเพยีงพอตลอดปีงบประมาณ 

1.3. เชงิเวลา 

การด าเนนิการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

เอกสารเบิกจ่ายถูกต้องตามระยะเวลาที่ก าหนด 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี4 สังคมและคุณภาพชีวิต 

 นโยบายย่อยท่ี 4.1   การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี1 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่น

และประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี1 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี1 เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสงัคม ทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี : 4  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  

ตัวช้ีวัดท่ี 13 :  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา(ดา้นสังคมศาสตร์) 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ี 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ี 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤท์ิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 2 ด้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตตอ่บัณพติ 

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี1 ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 คุณภาพของบัณพติปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา   

3. ความพร้อมของโครงการ  

สามารถด าเนนิการได้ทันที 
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133434100600 โครงการสนบัสนุนทรพัยากรในการจัดการศกึษา 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ: 148,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผดิชอบ :คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  

หลักการและเหตุผล 

ในปีงบประมาณ 2556 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การจัดการเรียนการ

สอนนักศกึษามตีามโครงการ การจัดการศกึษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป)  จ านวน 5 หลักสูตร มีนักศึกษา

ท่ีคงอยูแ่ละนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ ตามแผนการรับนักศึกษา รวมท้ังสิ้น 1,703 คน ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา

ดังกล่าว จ าเป็นต้องมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองปร๊ินเตอร์ ซึ่งในปี  พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัย ท าให้ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ และเครื่องปร้ินเตอร์ ได้รับความเสียหายบางส่วนท าให้ไม่เพียงพอ

ในการปฏบัิตงิานของคณาจารย์และบุคลากร  ประกอบกับในปีงบประมาณ 2556 คณะวิทยาการจัดการ  คณะได้มี

การจัดการเรียนการสอนท่ีอาคาร 41 ซึ่งยังไมม่คีรุภัณฑ์เครื่องท าน้ าเย็น เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักศกึษา  จึงมี

ความจ าเป็นต้องจัดซือ้ครุภัณฑเ์ครื่องท าน้ าเย็นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา และคณาจารย์ท่ีจัดการเรียนการสอนอยู่ท่ี

อาคารดงักล่าว  

วัตถุประสงค์   

เพื่อให้การสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศกึษาและให้บริการนักศกึษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 นักศึกษาและบคุลากรของคณะวิทยาการจัดการได้ใช้ครุภัณฑ์  90 ร้อยละ 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 บุคลากรมคีรุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ และเครื่องปร๊ินเตอร์ในการปกิบัตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ   

2.2 คณะมีเครื่องท าน้ าเย็นท่ีสามารถให้บริการนักศกึษาได้อย่างเพยีงพอตามความตอ้งการ 
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3. เป้าหมายเชงิเวลา 

การด าเนนิงานเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดระยะเวลาด าเนนิการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 31 ธันวาคม 2555 

 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 กิจกรรมจดัซื้อครุภัณฑ์             

 - จัดซือ้ตู้ท าน้ าเย็น             

 - จัดซือ้เคร่ืองปริ้นเตอร์             

 - จัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัง้โตะ๊             

              

 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์       

 - จัดซือ้ตู้ท าน้ าเย็น 1 คร้ัง 1 - - - 

 - จัดซือ้เคร่ืองปริ้นเตอร์ 1 คร้ัง 1 - - - 

 - จัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัง้โตะ๊ 1 คร้ัง 1 - - - 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์      

 - จัดซือ้ตู้ท าน้ าเย็น 72,000 1 - - - 

 - จัดซือ้เคร่ืองปริ้นเตอร์ 36,000 1 - - - 

 - จัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัง้โตะ๊ 40,000 1 - - - 
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์         

 งบลงทุน         

 - จัดซือ้ตู้ท าน้ าเย็น 4 เคร่ืองๆละ   18,000 บาท 72,000  

 - จัดซือ้เคร่ืองปริ้นเตอร์ 2 เคร่ืองๆละ   18,000 บาท 36,000  

 - จัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัง้โตะ๊ 2 เคร่ืองๆละ   20,000 บาท 40,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       148,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 

     



42 

  

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

คา่จ้างประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์            

- จัดซือ้ตู้ท าน้ าเย็น       72,000    72,000 

- จัดซือ้เคร่ืองปริ้นเตอร์       36,000    36,000 

 - จัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์       40,000    40,000 

ตั้งโตะ๊            

รวม       148,000    148,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

133434100601 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 1040000 3603 8331017200 ตู้ท าน้ าเย็น 72,000    

133434100601 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 1040000 3603 8329002900 เคร่ืองปริ้นเตอร์ 36,000    

133434100601 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 1040000 3603 8329001D00 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 40,000    

รวมท้ังสิ้น 148,000    
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเคร่ือง

ปร๊ินเตอร์ในการปฏบัิตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ   

2. คณะวิทยาการจัดการมเีครื่องท าน้ าเย็นท่ีสามารถให้บริการนักศกึษาได้อย่างเพยีงพอตามความตอ้งการ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เชงิปริมาณ 

คณะวิทยาการจัดการ มีครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เครื่องปร้ินเตอร์ และตู้ท าน้ าเย็นในการ ให้บริการ 

1.2 เชงิคุณภาพ 

1) บุคลากรมคีรุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ และเครื่องปร๊ินเตอร์ในการปฏบัิตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น  

2) คณะวิทยาการจัดการมเีครื่องท าน้ าเย็นท่ีสามารถให้บริการนักศกึษาได้อย่างเพยีงพอตาม

ความต้องการของนักศกึษา 

1.3 เชงิเวลา 

 การด าเนนิการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ดี 

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 มีแผนการใชจ้า่ยงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 

3.2 รายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าเดือนและไตรมาส 

3.3 แบบตดิตามและประเมินผลโครงการ 

วิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผนดนิ (พ.ศ.2555 – 2558) :  

นโยบายท่ี 4 :  นโยบายสังคมและคุณภาพชวีติ  

2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพฒันา พ.ศ.2555-2558 ของมหาวิทยาลัย ::  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏบัิตกิารประจ าป ีพ.ศ.2555 - 2558:  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
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  ตัวบ่งช้ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนนิการได้ทันที 

 

รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ์  ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 

รายการ 

จ านวน/ 

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) คุณลักษณะ/ค าชี้แจง 

1. ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 41 

1.1  ตู้ท าน้ าเย็น 

 

 

 

 

 

       

4 เคร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

18,000 

 

 

 

 

 

 

 

72,000 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะ 

ตู้ท าน้ าเย็น 4 หัวก๊อก  แบบต่อท่อประปา ตัวตู้ภายใน-ภายนอกและถงั

บรรจุน้ าท าจาก        แสตนเลส ไม่มสีารตะกั่ว  ทางน้ าเข้ามขีนาด ½ นิว้  

มีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ท างานเกินก าลงั ระบายความร้อนด้วย

คอนเดนเซอร์ชนิดรังผ้ึง โดยมีมอเตอร์พัดลมดูด-เป่า ควบคุมระดับน้ าในตู้

ด้วยลูกลอย ควบคมุความเย็นด้วย       เทอร์โมสตัท ระดับความเย็น 4-8 

องศา c 

 

1.2 เคร่ืองปริ้นเตอร์   

 

 

 

 

 

 

1.3 คอมพิวเตอร์ตัง้โตะ๊    

 

2 เคร่ือง 

 

 

 

 

 

 

2 เคร่ือง 

 

18,000 

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

36,000 

 

 

 

 

 

 

40,000 

 

คุณลักษณะ 

HP LaserJet Printer P2055d ความเร็วใน   การพิมพ์ขาว-ด า 33 แผ่น/นาที  

ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 8 วินาที (Ready Mode) RMPV 750-3,000 

แผ่นต่อเดือน ความละเอยีด 1200x1200 dpi หน่วยความจ า 64 MB (ขยาย

ได้สูสุด 320 MB ) รองรับปริมาณการพิมพ์ต่อเดือน 50,000 แผ่น มีระบบ

กลับกระดาษอัตโนมตัิ 2 ด้าน เชื่อมตอ่กับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB  

รับประกัน 3 ป ี

คุณลักษณะ 

ซีพยูี Intel Core i3-2120 Processor 

หน่วยความจ า 4GB PC3-10600 Memory  (1x4G) 

ฮาร์ดดิสก์ 500GB 7200RPM SATA-6G 1t HD  USB Standard 

JB Keyboard (Thailand - English) 

USB Optical BLK Mouse 

22-in1 3.5 JB Mdia Card Reader 

Parallel Port Adapter 

จอภาพ LE1902x 18.5-In LED Monitor (Thailand - Englih)  
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1010100 ส านักงานอธิการบด ีกองกลาง 

133434200700 งานสนับสนนุการจัดการเรีนการสอน ภาค กศ.บป. 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 15,955,375 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : กองกลาง ผู้รับผดิชอบ :นางสุนทร ีโพธิกุล 

  

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ท าการสอน  วิจัย  

ให้บริการวิชาการแก่สังคม  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าท่ีสนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย 

คือ 

1. สนับสนุนการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต 

2. สนับสนุนการวจิัยและแสวงหาความจรงิเพื่อสูค่วามเป็นเลิศทางวิชาการ 

3. สนับสนุน รว่มมือและให้บริการทางวิชาการ 

4. สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน 

6. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

7. สนับสนุนการประสานความรว่มมือเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

8. สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

9. สนับสนุนการสบืสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชด าร ิ

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนการปฏบัิตงิานของส านักงานอธิการบดี(กองกลาง)เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพื่อสง่เสริมกระบวนการปฏบัิตงิานให้สอดคลอ้งกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏบัิตริาชการ 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการก าหนดต าแหนง่ให้มีศักยภาพสูงสุด 
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เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา 

1.2 จ านวนวัสดุ อุปกรณ์ และงานจ้างเหมา 12 เดือน 

1.3 จ านวนนักศึกษาภาค กศ.บป. 1,500 คน 

1.4 จ านวนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับบุคลากร 250 คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

บุคลากรและผู้รับบริการมีความพงึพอใจต่อการให้บริการเพิ่มขึน้ประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณทันตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป             

2 การจัดการศึกษาศูนยอ์ุดมการการศึกษาอ่างทอง             

              

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย 

      

 1.1 งบด าเนินการ 12 เดือน 3 3 3 3 

2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ภาคพิเศษ ศูนยอ์า่งทอง 
      

 2.1 งบบคุลากร 12 เดือน 3 3 3 3 

 2.1 งบด าเนินการ 12 เดือน 3 3 3 3 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย 

15,025,935     

 1.1 งบด าเนินการ 15,025,935     

 - ค่าตอบแทน 11,000,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 

 - ค่าใช้สอยและวัสด ุ 1,656,955 414,200 414,200 414,200 414,355 

 - ค่าสาธารณูปโภค 2,368,980 592,200 592,200 592,200 592,380 

2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ภาคพิเศษ ศูนยอ์า่งทอง 

929,440     

 2.1 งบบคุลากร 351,840 87,960 87,960 87,960 87,960 

 2.1 งบด าเนินการ      

 - ค่าใช้สอยและวัสด ุ 517,600 129,400 129,400 129,400 129,400 

 - ค่าสาธารณูปโภค 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

 รวมท้ังสิ้น 15,955,375 3,988,760 3,988,760 3,988,760 3,989,095 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย 

      15,025,935  

 งบด าเนินการ         

 1.1 ค่าตอบแทน       11,000,000  

 - ค่าสอน 3 ภาคเรียนๆละ       

 - ค่ากรรมการด าเนินงาน         

 - ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิาน         

 1.2 ค่าใช้สอยและวัสด ุ       1,656,955  

 - ค่าจา้งเหมาบรกิาร         

 - เงินคืนค่าหน่วยกติ         

 - ค่าวัสด ุ         

 1.3 ค่าสาธารณูปโภค       2,368,980  

2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนภาคพิเศษ ศูนย์อ่างทอง 

      929,440  

 งบบุคลากร         

 2.1 เงินเดือน       351,840  

 - ค่าจา้งชั่วคราว  

 

3 คนๆละ 12 เดือนๆละ     
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 งบด าเนินงาน         

 2.2 ค่าใช้สอยและวัสด ุ       517,600  

 - ค่าประกันสงัคม         

 - ค่าจา้งเหมาบรกิาร         

 - เงินคืนค่าหน่วยกติ         

 - ค่าวัสด ุ         

 2.3 ค่าสาธารณูปโภค       60,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       15,955,375  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 

     



49 

  

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

คา่ตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1.กิจกรรมสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน 

ภาค กศ.บป 

 351,840   517,600 60,000     929,440 

2.กิจกรรมศูนย์อุดมการ

การศึกษาศูนย์อ่างทอง 

   11,000,0000 1,656,955 2,368,980     15,025,935 

รวม  351,840  11,000,0000 2,174,555 2,428,980     15,955,375 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

133434200701 สนับสนุนการจัดการ

เรียนการอสอน ภาค

พิเศษศูนย์

มหาวิทยาลัย 

1010100 3102 5102010300 ค่าตอบแทน      2,750,000       2,750,000       2,750,000       2,750,000  

   1010100 3102 5102020300 คชส.และวสัด ุ          414,200           414,200           414,200           414,355  

   1010100 3102 5102030300 ค่าสาธารณูปโภค         592,200          592,200          592,200          592,380  

133434200702 สนับสนุนการจัดการ

เรียนการอสอน ภาค

พิเศษศูนยอ์า่งทอง 

 

1010100 3101 5101010300 เงินเดือนและค่าจา้ง           87,960            87,960            87,960            87,960  
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รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

   1010100 3102 5102020300 คชส.และวสัด ุ          129,400           129,400           129,400           129,400  

   1010100 3102 5102030300 ค่าสาธารณูปโภค           15,000            15,000        15,000            15,000  

รวมท้ังสิ้น 3,988,760 3,988,760 3,988,760 3,989,095 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. การปฏบัิตงิานของส านักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ 

2. กระบวนการปฏบัิตงิานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏบัิตริาชการ 

3. บุคลากรมศีักยภาพตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีสูงสุด 

การประเมินผลการด าเนินการ 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 จ านวนบุคลากรท่ีเข้ารับบริการไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 90 

1.2 บุคลากรและผู้รับบริการมีความพงึพอใจต่อการให้บริการ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 85 

1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุนตามแผนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

 การส ารวจ โดยใชแ้บบสรุปจ านวนบุคลากร และผลการด าเนนิงาน 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

นโบยายท่ี 1 :  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของ

สังคม  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค์และพัฒนาความ

เป็นเลิศทางวิชาการตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ  

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

2.3.1  องคป์ระกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 

           ตัวบ่งช้ี 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน 

2.3.2 องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

          ตัวบ่งช้ี 7.1  ภาวะผู้น าสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

          ตัวบ่งช้ี 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

 ตัวบ่งช้ี 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ 
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ตัวบ่งช้ี 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

2.3.3 องคป์ระกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

 ตัวบ่งช้ี 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

2.3.4 องคป์ระกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 ตัวบ่งช้ี 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 3 :  มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 :  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 :  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยลงทุน 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานท่ี 5 :  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีท่ี12 :  การปฏบัิตติามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีท่ี13 :  การปฏบัิตติามบทบาทหน้าท่ีสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีท่ี14 :  การพัฒนาคณาจารย ์

3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนนิการได้ทันที 
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1010300 ส านักงานอธิการบดี กองบริการการศกึษา 

133434200800 งานบริหารจัดการเรียนการสอน 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสงัคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจบการศึกษา 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศกึษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ กศ.บป.  ด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 101,500 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : กองบรกิารการศึกษา ผู้รับผดิชอบ : นางลกัขณา  เตชวงษ ์

  

หลักการและเหตุผล 

กองบริการการศกึษา  เป็นหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี  มพีันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน  การพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนขูอมูลทางการศกึษาและการให้บริการแก่นักศึกษา  อาจารย์ 

บุคลากร  ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย  ซึ่งพันธกจิดังกลา่ว  เป็นงานท่ีต้องเกี่ยวข้องกับการจัดท าเอกสาร  สื่อ

การเรียนการสอนการเก็บขอ้มูลการลงทะเบียน  การจัดซื้อวสัดุอื่นๆ เพื่อใชใ้นการสนับสนุนการเรียนการสอน  และ

เบิกจ่ายค่าเบีย้เลีย้งในการไปราชการเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการศกึษา  ดังนัน้เพื่อให้การ

ด าเนนิงานของกองบริการการศกึษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยจึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากร  ให้เหมาะสม  

เพยีงพอและพร้อมใช้งานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ  ส่งผลใหก้ารสนับสนุนการเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์   

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศกึษา ภาค กศ.บป. ท่ีคงอยูด่้านวิทยาศาสตร์และด้าน

สังคมศาสตร์ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ 1,500 คน 

    

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

นักศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  การให้บริการของกองบริการ

การศึกษา 
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3. เป้าหมายเชงิเวลา 

การจัดการศกึษารายวชิาศึกษาท่ัวไปแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 31     กั กันยายน 2556 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดตารางเรียนตารางสอน  ตารางสอบ ส าหรับนักศกึษา             

2 จัดซือ้วัสดุ  อุปกรณ์ส านักงาน             

3 ให้บรกิารการนักศึกษา  เช่น  การลงทะเบียน/การโอน/

ยกเว้นอธิบายหลักสตูรและแผนการเรียน  การ

ประมวลผลการศึกษา 

            

4 การอนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา             

5 ไปราชการตามที่ไดรั้บมอบหมาย             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดตารางเรียนตารางสอน  ตารางสอบ 

ส าหรับนักศึกษา 

3 ภาคเรียน 1 1 1  

2  จัดซือ้วัสดุ  อุปกรณ์ส านักงาน 4 คร้ัง 1 1 1 1 

3 ให้บรกิารการนักศึกษา  เช่น  การ

ลงทะเบียน/การโอน/ยกเว้นอธิบายหลักสูตร

และแผนการเรียน  การประมวลผล

การศึกษา 

3 ภาคเรียน 0.5 0.5 1 1 

4 การอนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา 3 ภาคเรียน 1  1 1 

5 ไปราชการตามที่ไดรั้บมอบหมาย 3 ภาคเรียน 1 1  1 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ค่าตอบแทน/ค่าวัสดุ/ใช้สอย      

 งบด าเนินงาน      

 1.1 ค่าวสัดุ/ค่าถา่ยเอกสาร 3  ภาคเรียน 20,000 20,000 10,000 45,000 

 1.2 ค่าวัสดุน้ ามัน  และค่าใช้สอยเบีย้เลี้ยงไป

ราชการ 

3  ภาคเรียน  2,000 2,000 2,000 

       

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 ค่าวัสดุ/ใช้สอย         

 1.1 ค่าซือ้วัสดุ  อุปกรณ์ส านักงาน 3 ภาคเรียนๆละ   31,833.33 บาท 95,500  

 1.2 ค่าวัสดุน้ ามัน  และค่าใช้สอยเบีย้

เลี้ยงไปราชการ 

3 ภาคเรียนๆละ 1 คร้ังๆ ละ 2,000 บาท 6,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       101,500  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

ค่าวัสดุ/ใช้สอย            

ค่าซื้อวัสดุ  อุปกรณ์

ส านักงาน 

    95,000      95,000 

ค่าวัสดุน้ ามัน  และค่าใช้

สอยเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 

     6,000      6,000 

รวม     101,500      101,500 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

133434200801 งานบริหารจัดการ

เรียนการสอน 

 

1010300 

 

3202 5102020300 คชส.และวสัด ุ 20,500 22,000 12,000 47,000 

รวมท้ังสิ้น 20,500 22,000 12,000 47,000 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ความพงึพอใจของผู้เข้ารับการให้บริการ ร้อยละ 65   

2. ความพงึพอใจของผู้ส าเร็จการศกึษา  ตามมาตรฐานหลักสูตร  รอ้ยละ 65   

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

ร้อยละ 85 ความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน  

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้เข้ารับบริการ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การศกึษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชวีติและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1  นโยบายท่ี 4: สังคมและคณุภาพชีวิต 

 นโนบายย่อยท่ี 4.1: การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ   

พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายท่ี 1 :   ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม  

ท้องถิ่นและประเทศชาติ  รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษา  เพื่อความเข้มแข็งด้านวชิาการ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบ           

ประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 :  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้านสังคม) 

3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนนิการการได้ทันที 
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133434200900 งานจัดการศกึษารายวิชาการศกึษาศึกษาทั่วไป 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสงัคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจบการศึกษา 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศกึษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 212,370 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : กองบรกิารการศึกษา ผู้รับผดิชอบ : นางลกัขณา  เตชวงษ ์

  

หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เ ร่ืองแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตท่ีมี

คุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งต้องมีการด าเนินการ

พัฒนาอาจารยท้ั์งดา้นวชิาการ  วิธีการสอน  การวัดผลอย่างตอ่เนื่อง  จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

ให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาการประเมินหลักสุตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปีนั้น  เพื่อให้การบริหาร

จัดการ  การเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว  และมี

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  การจัดท าสื่อการสอนเอกสารค าสอน  ตลอดจนเอกสารการประเมินผล

การศึกษาให้ครบถ้วนเพยีงพอและเหมาะสมกับนักศกึษา  อันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร  จึงจ าเป็นต้องมกีารด าเนนิการบริหารค่าใชจ้่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวชิาหมวดศึกษาทั่วไป 

วัตถุประสงค์   

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปส าหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ท่ีคงอยู่ด้าน

วทิยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 1,500 คน 

    

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

ความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมารับบริการ  รอ้ยละ 65 
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3. เป้าหมายเชงิเวลา 

การจัดการศกึษารายวชิาศึกษาท่ัวไปแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 255522555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน  2555 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ค่าวัสดุ/ใช้สอย/ในการจัดท าสื่อการสอนการสอบ            

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

            

              

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ค่าวัสดุ/ใช้สอย/ในการจัดท าสื่อการสอน  

การสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3 ภาค

เรียน 

0.5 0.5 1 1 

        

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 ค่าวัสดุ/ใช้สอย      

 งบด าเนินงาน      

 1.1 ค่าวสัดุ/ค่าถา่ยเอกสาร 3  ภาคเรียน  60,000 60,000 89,370 

 1.2 ค่าวิเคราะห์ข้อมลู/เก็บแบบสอบถามความ

พึงพอใจในการรับบริการ 

3  ภาคเรียน  1,000 1,000 1,000 

       

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 ค่าวัสดุ/ใช้สอย         

 งบด าเนินงาน         

 1.1 ค่าวสัดุ/ค่าถา่ยเอกสาร 3 ภาคเรียนๆละ   69,790 บาท 209,370  
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ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 1.2 ค่าวิเคราะห์ข้อมลู/เก็บ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับ

บรกิาร 

3 ภาคเรียนๆละ   1,000 บาท 3,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       212,370  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจ้าง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

ค่าตอบแทน/ใชส้อย/วัสดุ            

- ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร     209,370       209,370 

- ค่าวิเคราะหข์้อมูล/เกบ็
แบบสอบถามความพึง

พอใจในการรับบริการ 

    3,000        3,000 

รวม     212,370      212,370 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

133434200901 

 

งานจัดการศึกษา

รายวิชาการศึกษา

ทั่วไป 

 

1010300 3202 5102020300 คชส.และวสัด ุ             61,000            61,000            90,370  

รวมท้ังสิ้น         61,000         61,000         90,370  
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มวีัสดุ  เอกสารการสอน/ต ารา  อุปกรณก์ารสอน  รายวชิาหมวดวชิาศึกษาทั่วไปเพยีงพอส าหรับนักศกึษา   

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

ร้อยละ 85 ความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวชิาหมวดศึกษาทั่วไป  

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

แบบประเมิน/แบบสอบถาม  การจัดการเรียนการสอนรายวชิาศึกษาท่ัวไป 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การศกึษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชวีติและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

 นโยบายท่ี 4:  สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี 4.1: การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ   

พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายท่ี 1 :   ส่งเสริมสนับสนนุและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม  

ท้องถิ่นและประเทศชาติ  รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษา  เพื่อความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบ           

ประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 :  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้านสังคม) 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

องคป์ระกอบท่ี  2 : การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี  2.6 :  ระบบและกลไกลการจัดการเรียนการสอน 

3. ความพร้อมของโครงการ  

 ด าเนนิการการได้ทันที 
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133434201000 โครงการสนบัสนุนทรพัยากรในการจัดการศกึษาและการบรหิารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสงัคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจบการศึกษา 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศกึษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ: 98,500 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : กองบรกิารการศึกษา ผู้รับผดิชอบ : นางลกัขณา  เตชวงษ ์

  

หลักการและเหตุผล 

กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน  การพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา  อาจารย ์ 

และบุคลากร  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกล่ าว เป็นงานท่ีต้องจัดท าข้อมูล การติดต่อ

ประสานงานการออกเอกสารต่างๆ  จ านวนมาก ดังนัน้เพื่อให้การด าเนนิงานของกองบริการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  

จึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใชป้ฏบัิต ิและครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ในการให้บริการแก่นักศึกษาให้เหมาะสมและ

พร้อมใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพจึงมคีวามจ าเป็นท่ี

จะตอ้งจัดซือ้ครุภัณฑด์ังกล่าว 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้กองบริการการศกึษามเีครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับบริการนักศกึษา 

2. เพื่อให้กองบริการการศกึษามตีูเ้หล็กส าหรับเก็บเอกสารของนักศกึษา 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จ านวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบรกิารนักศึกษา 4 ชุด 

1.2 จ านวนครุภัณฑ์ตูเ้หล็กเกบ็เอกสาร 3 ตู้ 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1.   จัดตารางเรียน ตารางสอน และประมวลการศึกษาของนักศึกษา ได้อยา่งถกูต้อง มี

ประสิทธิภาพ 

2.2.   นักศกึษาส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนท่ีก าหนด 



64 

  

 

2.3.   นักศกึษาเข้าใหม่ทุกคนมีคุณสมบัตเิป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

3.1 จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ เพื่อใชก้่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 

3.2 เสนอรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา หลังจากสอบปลายภาคภายใน 30 วัน 

3.3 ด าเนนิการรับสมัคร ตามระยะเวลาที่ประกาศก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 31   ธันวาคม 2555 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล า 

ดับ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซือ้ครุภัณฑ ์             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซือ้ครุภัณฑ ์ 4 เคร่ือง 4    

2  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ตู้ 3    

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

งบประมาณรวมทั้ง

สิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดซือ้ครุภัณฑ ์      

 -  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 53,000 53,000    

 -  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 29,000 29,000    

 -  ตู้เหลก็เก็บเอกสาร 16,500 16,500    

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 98,500 98,500    

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดซือ้ครุภัณฑ ์         

 -  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ืองๆ ละ 1 26,500 26,500 บาท 53,000  

 -  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ืองๆ ละ 1 14,500 14,500 บาท 29,000  

 -  ตู้เหลก็เก็บเอกสาร 3 ตู้ๆ ละ 1 5,500 5,500 บาท 16,500  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       98,500  



65 

  

 

ล า 

ดับ 
รายการ 

ปรมิาณรายการ 
ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

จัดซือ้ครุภัณฑ ์            

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์       53,000    53,000 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์       29,000    29,000 

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร       16,500    16,500 

รวม         98,500    98,500 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

133434201001 

 

จัดซือ้ครุภัณฑ ์

 

1010300 3603 8329001E00 เคร่ืองคอมพิวเตอร์           53,000        

   3603 8329001F00 เคร่ืองคอมพิวเตอร์          29,000        

   3603 8320006200 ตู้เก็บเอกสาร          16,500        

รวมท้ังสิ้น 98,500    
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มคีรุภัณฑ์เพื่อใชใ้นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวดัความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 มคีรุภัณฑ์เครื่องคอมพวิเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 2 เคร่ือง 

1.2 มคีรุภัณฑ์เครื่องคอมพวิเตอร์ในการให้บริการ  จ านวน 2 เครื่อง 

1.3 มคีรุภัณฑ์ตู้เหล็กในการเก็บเอกสาร  จ านวน 3 ตู ้

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

การส ารวจข้อมูลโดยใชแ้บบบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การศกึษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชวีติและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

 นโยบายท่ี 4:  สังคมและคุณภาพชีวิต 

 นโยบายย่อยท่ี 4.1: การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายท่ี 1 :   ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม  

ท้องถิ่นและประเทศชาติ  รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษา  เพื่อความเข้มแข็งดา้นวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 :  เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  ท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบ           

ประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 :  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้านสังคม) 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  
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องคป์ระกอบท่ี  2 : การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี  2.5 :  ห้องสมุด  อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนนิการการได้ทันที 

รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 

ล าดับ

ที่ 
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2 26,500 53,000 มาตราฐานฯ 

     Intel core i5 

     Intel® H61 Express Chipset 

     4GB  DDR3 Ram 10600/1333MHZ 

     1TB 7200RPM  

     จอ LED 20” 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2 14,500 29,000 Intel Pentium Dual Core 

     Intel® H61 PCH Chipset 

     2GB  DDR 3  Ram 10600/1333MHZ 

     Intel HD Graphics  

     จอ LED 18” 

3. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 5,500 16,500 ขนาด  กว้าง 91 เซนติเมตร 

     ลึก 45 เซนติเมตร 

     สูง 180 เซนติเมตร 

     ค าชี้แจงฯ 

     ใชใ้นการให้บรกิารนักศึกษาทกีองบรกิารการศึกษา 

รวม 98,500  
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1010400 ส านักงานอธิการบด ีกองพัฒนานักศึกษา 

133434201100 งานส่งเสริมสขุอนามัยและการรักษาพยาบาล 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจบการศึกษา 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศกึษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ:  95,000 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : กองพัฒนานกัศึกษา ผู้รับผดิชอบ : นางอรนุช  เจียมพงษ ์

  

หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษาระดับ

ปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อท าหน้าท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และ

ภาระหน้าท่ี     ในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย   และภูมิปัญญาสากล  เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่ความดี  

สร้างส านึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี

พื้นบ้าน  และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมท้ังศึกษา 

ส่งเสริม  สบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าร ิ    ทัง้นี้โดยค านึงถึงการมสี่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

และสังคม สอดคลอ้งกับนโยบายการบริหารและการจัดการศกึษา   ของรัฐ 

กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีท าหน้าท่ีในการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในด้านของ            

การให้บริการทางกายภาพ และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และมีพันธกิจหลักในการ

ส่งเสริมทางด้านการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาครบถ้วนท้ัง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ดังนัน้สุขภาพท่ีดเีป็นสิ่งส าคัญที่จะชว่ยส่งเสริมให้นักศกึษาสามารถศกึษาและร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       ในขณะท่ีนักศึกษาท ากิจกรรมอยู่ภายในมหาวิทยาลัย  อาจเกิดการเจ็บป่วย หรือได้รับ

อุบัตเิหต ุมหาลัยจึงควรจัดให้มีแพทยแ์ละพยาบาลมาให้บริการให้ค าปรึกษา ตรวจรักษาเบ้ืองต้น มีบุคลากรอยู่ประจ า

ในการอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่นักศึกษา และจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฐมพยาบาล

เบือ้งต้นแก่ผู้เข้ามาใชบ้ริการ ท้ังน้ียังครอบคลุมไปถึงการให้บริการด้านสุขภาพแก่คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายของ

มหาวทิยาลัย เพื่อให้สามารถด าเนนิงานบรรลุตามภารกิจของมหาวทิยาลัยได้อย่างมปีระสิทธิภาพด้วยเชน่กัน 
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วัตถุประสงค์   

เพื่อสง่เสริมการให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจสุขภาพ อนามัยให้แก่นักศึกษา คณาจารย ์

และเจ้าหนา้ที่ของมหาวิทยาลัย 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 นักศึกษาภาค กศ.บป อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้ารับบริการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นด้านสขุภาพ

และอนามัย 

800 คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

นักศกึษาภาค กศ.บป อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ มีความพงึพอใจในกระบวนการให้บริการร้อยละ 80 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนร้อยละ 95 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 ตุลาคม 2555 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 
 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จ้างแพทย์และพยาบาล             

 -ด าเนินการจ้างแพทยแ์ละพยาบาล             

2 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์             

 -ด าเนินการจัดซือ้ยาและเวชภัณฑ ์             
 

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จ้างแพทย์และพยาบาล       

 -ด าเนินการจ้างแพทยแ์ละพยาบาล 12 คร้ัง 3 3 3 3 

2 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์       

 -ด าเนินการจัดซือ้ยาและเวชภัณฑ ์ 15 รายการ  15   
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จ้างแพทย์และพยาบาล      

 -ด าเนินการจ้างแพทยแ์ละพยาบาล 68,850 17,550 17,550 16,200 17,550 

2 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์      

 -ด าเนินการจัดซือ้ยาและเวชภัณฑ ์ 26,150  26,150   
 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จ้างแพทย์    และ

พยาบาล  

      68,850  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนแพทยแ์ละพยาบาล       68,850  

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดซื้อยาและ

เวชภัณฑ์ 

      26,150  

 -ยาและเวชภัณฑ ์       26,150  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       95,000  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

คา่

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

กิจกรรมหลักท่ี 1 จ้างแพทย์    

และพยาบาล  

           

-ค่าตอบแทนแพทยแ์ละ

พยาบาล 

   68,850       68,850 

กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดซื้อยา

และเวชภัณฑ์ 

           

-ยาและเวชภัณฑ ์     26,150      26,150 

รวม    68,850 26,150      95,000 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

133434201101 จ้างแพทยแ์ละ

พยาบาล  

1010400 3502 5102010300 ค่าตอบแทน        17,550         17,550         16,200         17,550  

133434201102 จัดซือ้ยาและเวชภัณฑ ์ 1010400 3502 5102020300 คชส.และวสัด ุ            26,150      

รวมท้ังสิ้น 17,550 43,700 16,200 17,550 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มีการส่งเสริมการให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจสุขภาพ สุขอนามัยให้แก่นักศึกษา         

ภาค กศ.บป อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ของมหาวิทยาลัย 

 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 จ านวนนักศกึษาภาค กศ.บป อาจารย์ เจ้าหนา้ทีไ่ด้รับบริการ 800 คน 

1.2 นักศกึษาภาค กศ.บป อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ มีความพงึพอใจในกระบวนการให้บริการร้อยละ 80 

1.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนร้อยละ 95 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

การส ารวจข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 
 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4:  สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี 4.4 ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ              

พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายท่ี 3 :  สนับสนุนร่วมมอืและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

เป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ท่ีสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 3:  ขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่น

และสังคม 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ           

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

2.3.1  ผลผลิตท่ี : ผู้ส าเร็จการศกึษาดา้นสังคมศาสตร์ 

 ตัวช้ีวัดท่ี : จ านวนนักศกึษาท่ีคงอยู่ 

2.3.2  ผลผลิตท่ี : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 
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         ตัวช้ีวัดท่ี : ความพงึพอใจของผูรั้บบริการในกระบวนการให้บริการ 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

มติท่ีิ 2:  มติดิ้านคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 5:  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

มติท่ีิ 3:  มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6:  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

3. ความพร้อมของโครงการ  

                ด าเนินการทันที 
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133434201200 งานส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาภาค กศ.บป. 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลติ: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจบการศึกษา 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศกึษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 

วงเงินงบประมาณ:   95,485 บาท   

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : กองพัฒนานกัศึกษา ผู้รับผดิชอบ : นายพรศักดิ์  ทรัพย์สมบัต ิ

  

หลักการและเหตุผล 

 การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษาเป็น

บัณฑิตท่ีมีคุณสมบัตพิร้อม นอกเหนอืจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดขึน้ตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

แบ่งออก ได้เป็นสองส่วน คือ การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีด าเนินการโดย

องค์การนักศึกษา ภาคกศ.บป. ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน  ท้ังนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ 

สังคม สติปัญญา  ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม  ความรู่ ทักษะทาง

ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข  การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคกศ.บป. เป็นส่วนหนึ่งของงานท่ีกองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม          

ให้นักศกึษาน าความรู้ดา้นการประกันคุณภาพไปใชใ้นการจัดกิจกรรมท่ีด าเนนิโดยองค์การนักศกึษา ภาคกศ.บป. จาก

กิจกรรมต่อไปนี้เช่น กิจกรรมด้านวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  กิจกรรมด้านกีฬาหรือการ

ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมดา้นบ าเพ็ญประโยชนห์รือรักษาสิ่งแวดลอ้ม กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

และกิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ให้

สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค์                   
 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสง่เสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาภาค กศ.บป. ให้สอดคลอ้งตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพงึ

ประสงค์ 

2. เพื่อสง่เสริมสนับสนุนให้นักศกึษาภาค กศ.บป. ไดจ้ัดกิจกรรมใหส้อดคล้องท้ัง 5 ดา้น คือ กจิกรรมดา้น

วชิาการท่ีสง่เสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  กิจกรรมดา้นกีฬาหรือการสง่เสริมสุขภาพ กิจกรรม

ด้านบ าเพ็ญประโยชนห์รือรักษาสิ่งแวดลอ้ม กิจกรรมดา้นเสริมสร้างคุณธรรมและจรยิธรรม และ

กิจกรรมดา้นส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
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เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 มีการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของนักศกึษาและครบทัง้ 5 ด้าน 4 กิจกรรม 

1.2 มีนักศึกษา ภาคกศ.บป. ทุกคณะ ทุกชั้นปี ทุกศูนย์ เข้าร่วมกิจกรรม 50-100 คน / กิจกรรม 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 นักศกึษา ภาค กศ.บป. ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

2.2   นักศกึษาภาค กศ.บป. ได้รับความพงึพอใจจากการเข้ารับการอบรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนร้อยละ 95 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 9 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1 มกราคม 2556 วันสิน้สุด: 30 กันยายน 2556 
 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1. กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งวัด หนึ่งโรงเรียน     

นักศกึษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง) 

            

 - วางแผนการด าเนินงาน             

 - ประชาสัมพันธ ์             

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม             

 - ติดตามประเมินผล             

2. กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์              

 - วางแผนการด าเนินงาน             

 - ประชาสัมพันธ ์             

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม             

 - ติดตามประเมินผล             

3. กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ภายใน          

นักศกึษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง) 

            

 - วางแผนการด าเนินงาน             

 - ประชาสัมพันธ ์             

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม             

 - ติดตามประเมินผล             

4. กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทยีนพรรษา  

นักศกึษาภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง) 

            

 - วางแผนการด าเนินงาน             

 - ประชาสัมพันธ ์             

 - ด าเนินการจัดกิจกรรม             
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ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 - ติดตามประเมินผล             

แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1. กิจกรรมจิตอาสาหนึง่วัด หนึ่งโรงเรียน 

นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนยอ์า่งทอง) 

1 คร้ัง  1   

2. กิจกรรมสืบสานประเพณวีันสงกรานต์  1 คร้ัง   1  

3. กิจกรรมกีฬาสรา้งความสมัพันธ์ภายใน

นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนยอ์า่งทอง) 

1 คร้ัง   1  

4. กิจกรรมสืบสานประเพณแีห่เทียนพรรษา 

นักศึกษาภาคกศ.บป. 

(ศูนย์อ่างทอง) 

1 คร้ัง    1 

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1. กิจกรรมจิตอาสาหนึง่วัด หนึ่งโรงเรียน 

นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนยอ์า่งทอง) 

30,000  30,000   

2. กิจกรรมสืบสานประเพณวีันสงกรานต์  15,885   15,885  

3. กิจกรรมกีฬาสรา้งความสมัพันธ์ภายใน

นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนยอ์า่งทอง) 

28,100   28,100  

4. กิจกรรมสืบสานประเพณแีห่เทียนพรรษา 

นักศึกษาภาคกศ.บป. (ศูนยอ์า่งทอง) 

21,500    21,500 

 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1. กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมจิตอาสา

หนึ่งวัด หนึ่งโรงเรียน นักศกึษา

ภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง) 

      30,000  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าวิทยากร 1 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง 1200 บาท 3,600  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 80 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 25  บาท 4,000  
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์       15,000  

 -ค่าป้าย       500  

 -ค่าอุปกรณ์กีฬา       6,400  

2. กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสืบสาน

ประเพณีวันสงกรานต์  

      15,885  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าตกแตง่สถานที ่       4,000  

 -ค่าบ ารุงดนตรีไทย       2,000  

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม       4,385  

 -ค่าป้าย       2,000  

 -ค่าเคร่ืองไทยธรรม       3,000  

3. กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมกีฬาสร้าง

ความสัมพันธ์ภายในนักศกึษา

ภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง) 

      28,100  

 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนกรรมการตัดสนิ 4 คน ๆ ละ 1 คร้ัง 600 บาท 2,400  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าตกแตง่สถานที ่       4,000  

 -ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 1 ชุด ๆ ละ 1 คร้ัง 5,000 บาท 5,000  

 -ค่าพิธีเปดิ       2,000  

 -ค่าเช่าเตน็ท ์ 4 หลัง ๆ ละ 1 อัน 800 บาท 3,200  

 -ค่าติดตามประเมินผล       1,000  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าถ้วยรางวัล 5 ประเภทๆ ละ 1 ชิน้ 800 บาท 4,000  

 -ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม       5,000  

 -ค่าป้าย       1,500  

4. กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมสืบสาน

ประเพณีแห่เทยีนพรรษา 

นักศกึษาภาคกศ.บป.  

(ศนูย์อ่างทอง) 

      21,500  

 ค่าใช้สอย         

 -ค่าตกแตง่ขบวนแห่เทียนพรรษา       5,000  

 -ค่าเคร่ืองไทยธรรม       3,000  

 -ค่าเช่าเคร่ืองดนตรีสากล       5,000  
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ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 -ค่าติดตามประเมินผล       500  

 ค่าวัสดุ         

 -ค่าเทียน       1,500  

 -ค่าป้ายประชาสัมพนัธ ์       2,500  

 -ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม       3,000  

 -ค่าน้ ามนั 1 คร้ังๆละ 1 รายการ 1,000 บาท 1,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       95,485  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1. กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งวัด    

 หนึ่งโรงเรียน นักศึกษา  

 ภาคกศ.บป. (ศูนย์อ่างทอง) 

   3,600 26,400      30,000 

  2.กิจกรรมสืบสานประเพณ ี 

    วันสงกรานต ์

    15,885      15,885 

3.กิจกรรมกีฬาสรา้ง   

  ความสัมพันธ์ภายใน   

  นักศึกษาภาคกศ.บป.  

  (ศูนย์อ่างทอง) 

   2,400 25,700      28,100 

4. กิจกรรมสืบสานประเพณี 

   แห่เทียนพรรษา  

   นักศึกษาภาคกศ.บป. 

   (ศูนย์อ่างทอง) 

    21,500      21,500 

รวม    6,000 89,485      95,485 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

133434201201 จิตอาสาหนึ่งวดัหนึง่

โรงเรียน นักศึกษา

ภาค กศ.บป.ศูนย์

อา่งทอง 

1010400 3502 5102020300 คชส.และวสัด ุ  26,400   

133434201201   1010400   5102010300 ค่าตอบแทน  3,600   

133434201202 สืบสานประเพณวีัน

สงกรานต ์

1010400 3502 5102020300 คชส.และวสัด ุ   15,885  

133434201203 กีฬาสรา้ง

ความสัมพันธ์ภายใน

นักศึกษาภาค กศ.บป.

ศูนย์อ่างทอง 

1010400 3502 5102020300 คชส.และวสัด ุ   25,700  

133434201203   1010400   5102010300 ค่าตอบแทน   2,400  

133434201204 สืบสานประเพณแีห่

เทียนพรรษานักศึกษา

ภาค กศ.บป.ศูนย์

อา่งทอง 

1010400 3502 5102020300 คชส.และวสัด ุ    21,500 

รวมท้ังสิ้น  30,000 43,985 21,500 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. มกีารสง่เสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามคณุลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

2. มกีารสง่เสริมสนับสนุนให้นักศกึษาได้จัดกจิกรรมให้สอดคล้องท้ัง 5 ดา้น คือ กิจกรรมดา้นวชิาการท่ี

ส่งเสริม คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  กิจกรรมดา้นกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมด้าน

บ าเพ็ญประโยชนห์รือรักษาสิ่งแวดลอ้ม กิจกรรมดา้นเสริมสร้างคุณธรรมและจรยิธรรม และกิจกรรม

ด้านส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 เป้าหมายเชงิปริมาณ 

1) จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม รวมทุกกิจกรรม 50 – 100 คน / กิจกรรม 

2) มกีิจกรรมท่ีตรงกับความต้องการของนักศึกษาและครบท้ัง 5 ดา้น 4 กิจกรรม 

1.2 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

1)  นักศกึษา ภาค กศ.บป. ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรมไม่นอ้ยกว่า 

ร้อยละ 80 

2)  นักศกึษาภาค กศ.บป. ได้รับความพงึพอใจจากการเข้ารับการอบรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

1.3 เป้าหมายเชงิเวลา 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนร้อยละ 95  

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยการใชแ้บบส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของนักศกึษาตอ่กจิกรรมท่ีเข้า

ร่วม 

3.2 การส ารวจข้อมูล โดยการใชภ้าพถ่ายกจิกรรมท่ีทางกองพัฒนานักศกึษาจัดขึน้ 

3.3 การส ารวจข้อมูล โดยการจ านวนนักศกึษาท่ีเข้าร่วมแต่ละกิจกรรม 

 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1   นโยบายท่ี 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 

           นโยบายย่อยท่ี 4.1 การศึกษา 
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2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ              

พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายท่ี 3 :  สนับสนุนร่วมมอืและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

เป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ท่ีสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 3:  ขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่น

และสังคม 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิตของส านักงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ           

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

2.3.1  ผลผลิตท่ี : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

        ตัวช้ีวัดท่ี :  จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าใหม ่

        ตัวช้ีวัดท่ี :  จ านวนนักศกึษาท่ีคงอยู ่

2.3.2  ผลผลิตท่ี :  ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 

         ตัวช้ีวัดท่ี :  ความพงึพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 

2.4  ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

  องคป์ระกอบท่ี 3:  กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 

ตัวบ่งช้ี 3.2:  ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

        2.5.1   มติท่ีิ 2:  มติดิ้านคุณภาพ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 5: ร้อยละของระดับความพงึพอใจของนสิิตนักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

              2.5.2  มติท่ีิ 3:  มติดิ้านประสิทธิภาพการปฏบัิติราชการ 

                       ตัวช้ีวัดท่ี 6: ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนนิการทันที 
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1080000 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

133434201300 งานบริหารจัดการวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้ส าเร็จการศกึษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้ส าเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ กศ.บป.  หมวดรายจ่าย :  งบด าเนินงาน,  งบลงทนุ 

วงเงินงบประมาณ: 1,012,630  บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน :  ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผู้รับผดิชอบ :  นายชัยพฤกษ์  ชูด า 

  

หลักการและเหตุผล 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ าเป็นต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพิ่มเตมิ เน่ืองจากปัจจุบันในห้องปฏบัิตกิารทางคอมพิวเตอร์มีเคร่ืองไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาและคอมพิวเตอร์

บางเคร่ืองมีอายุการใช้งานมานาน ท าให้สรรถนะของเคร่ืองไม่เหมาะกับซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนและการ

ท างานในปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องจัดหาคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับจ านวนผู้ใช้งานและทดแทนเคร่ืองท่ีมี

ประสิทธิภาพต่ าท้ังในหอ้งเรียนและส านักงาน  และจัดหาครุภัณฑเ์ครื่องถา่ยเอกสารประจ าส านักงานทดแทนของเดิม

ท่ีอยูใ่นสภาพใชง้านไม่ได้และไมคุ่้มกับการซ่อมบ ารุง  รวมท้ังสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน การบริหารจัดการ การบริการวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2. เพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้นอกเวลาเรียนและนอกชัน้เรียน 

3. เพื่อจัดหาอุปกรณค์อมพิวเตอร์ให้เพยีงพอต่อการเรียนการสอนในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน 

4. เพื่อจัดหาอุปกรณค์อมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านซอฟต์แวร์ 

5. เพื่อจัดหามคีรุภัณฑ์ประจ าส านกังานที่มปีระสิทธิภาพในใชง้าน  
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เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

 จ านวนผูเ้ข้าใช้บริการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศจ าแนกตาม

ประเภทผู้ใช้บริการ(ประมาณต่อเดือน) 

  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 6,400 คน 

1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 120 คน 

1.3 บุคคลทั่วไป 350 คน 

 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา  

2.2 ระดับความส าเร็จของการประกนัคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่ง

ตอ่เนื่อง  

2.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิต  

2.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้  

2.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ  

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดอืน วันเร่ิมตน้: 1  ตุลาคม  2555 วันสิน้สุด: 30  กันยายน  2556 

 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 จัดหาหนงัสือต าราภาษาต่างประเทศ             

2 จัดหาวัสดุ IT             

3 จัดหาวัสด ุ(ส านักงาน, การเกษตร, งานบ้านงานครัว, 

ไฟฟา้-ประปา, ฯลฯ) 

            

4 สาธารณูปโภค             

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  (ส าหรับการเรียนการสอน)             

6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  (ส าหรับงานส านักงาน)             

7 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล             

8 ก ากับติดตามและประเมินผล             
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แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 งานบริหารจัดการวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      

 งบด าเนินงาน       

1 ค่าวัสดุ       

 1.1  หนงัสือต าราภาษาต่างประเทศ 80 เล่ม  25 30 25 

 1.2  วัสด ุIT 20 รายการ 5 5 5 5 

 1.3  วัสด ุ(ส านักงาน, การเกษตร, งาน

บ้านงานครัว, ไฟฟ้า-ประปา, ฯลฯ) 

15 รายการ  5 5 5 

2 ค่าสาธารณูปโภค       

 2.1  สาธารณูปโภค 12 เดือน 3 3 3 3 

 งบลงทุน       

3 ค่าครุภัณฑ์       

 3.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  (ส าหรับการ

เรียนการสอน) 

10 เคร่ือง  10   

 3.2  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  (ส าหรับงาน

ส านักงาน) 

1 เคร่ือง 1    

 3.3  เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 1 เคร่ือง 1    

        
 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 งานบริหารจัดการวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

 งบด าเนินงาน      

1 ค่าวัสดุ 668,130     

 1.1  หนงัสือต าราภาษาต่างประเทศ 310,600  100,000 110,600 100,000 

 1.2  วัสด ุIT 101,000 20,000 25,500 28,000 27,500 

 1.3  วัสด ุ(ส านักงาน, การเกษตร, งานบ้าน

งานครัว, ไฟฟ้า-ประปา, ฯลฯ) 

256,530  85,500 85,500 85,530 

2 ค่าสาธารณูปโภค 20,000     

 2.1  สาธารณูปโภค 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

 งบลงทุน      

3 ค่าครุภัณฑ์ 

 

324,500     
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ล าดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 3.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  (ส าหรับการเรียน

การสอน) 

200,000  200,000   

 3.2  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  (ส าหรับงาน

ส านักงาน) 

25,000 25,000    

 3.3  เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 99,500 99,500    

 รวม 1,012,630 149,500 416,000 229,100 218,030 

 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ล าดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 งานบริหารจัดการวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        

 งบด าเนินงาน         

1 ค่าวัสดุ         

 1.1  หนงัสือต าราภาษาต่างประเทศ 80 เล่ม     310,600  

 1.2  วัสด ุIT 20 รายการ     101,000  

 1.3 วัสด ุ(ส านักงาน, การเกษตร, 

งานบ้านงานครัว, ไฟฟ้า-ประปา, 

ฯลฯ) 

15 รายการ     256,530  

2 ค่าสาธารณูปโภค         

 2.1  สาธารณูปโภค 12 เดือน     20,000  

 งบลงทุน         

3 ค่าครุภัณฑ์         

 3.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  (ส าหรับ

การเรียนการสอน) 

10 เคร่ือง 1 เคร่ืองละ 20,000 บาท 200,000  

 3.2  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  (ส าหรับ

งานส านักงาน) 

1 เคร่ือง 1 เคร่ืองละ 25,000 บาท 25,000  

 3.3  เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบ

ดิจิตอล 

1 เคร่ือง 1 เคร่ืองละ 99,500 บาท 99,500  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,012,630  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 

     



88 

  

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

เงินเดือนและ

ค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1. หนังสือต ารา

ภาษาต่างประเทศ 

    310,600      310,600 

2. วัสดุ IT     101,000      101,000 

3. วัสดุ (ส านักงาน, 

การเกษตร, งานบ้านงาน

ครัว, ไฟฟ้า-ประปา, 

ฯลฯ) 

    256,530      256,530 

4. สาธารณูปโภค      20,000     20,000 

6. เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

(ส าหรับการเรียนการ

สอน) 

      200,000    200,000 

7. เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

(ส าหรับงานส านักงาน) 

      25,000    25,000 

8. เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบ

ดิจิตอล 

      99,500    99,500 

รวม     668,130 20,000 324,500    1,012,630 



89 

  

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

133434201301 

 

งานบริหารจัดการ

วิทยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1080000 

 

3102 5102020300 คชส.และวสัด ุ 20,000 211,000 224,100 213,030 

   3102 5102030300 ค่าสาธารณูปโภค 5,000 5,000 5,000 5,000 

   3603 8329001G00 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  200,000   

   3603 8329001H00 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 25,000    

   3603 8320019600 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 99,500    

รวมท้ังสิ้น 149,500 416,000 229,100 239,530 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. มอีุปกรณส์นบัสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนอยา่งเพียงพอ 

2. ชอ่งทางในการเรียนรู้นอกเวลาเรียนและนอกชัน้เรียนเพิ่มขึ้น 

3. อุปกรณค์อมพิวเตอร์เพยีงพอต่อการเรียนการสอนในช้ันเรียนและนอกชัน้เรียน 

4. อุปกรณค์อมพิวเตอร์ทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านซอฟตแ์วร์ 

5. ส านักมีครุภัณฑท่ี์มีประสิทธิภาพใชง้านเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท้ังในช้ันเรียนและนอกช้ัน

เรียน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

1.1 ตัวช้ีวัดเชงิปริมาณ 

  มจี านวนผู้เข้าใช้บริการส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศจ าแนกตามประเภทผู้ใชบ้ริการ

ตอ่เดอืน 

1) นักเรียนนักศกึษา ประมาณ      6,400 คน 

2) บุคลากรภายในมหาวทิยาลัย  ประมาณ     120  คน 

3) บุคคลทั่วไป ประมาณ      350 คน 

1.2 ตัวช้ีวัดเชงิคุณภาพ 

1) ร้อยละของระดับความพงึพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85 

2) ระดับความส าเร็จของการประกนัคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างตอ่เนื่อง เป้าหมายระดับ 3 

3) ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3 

4) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมาย 

ระดับ 3 

5) ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้  เป้าหมายระดับ 3 

6) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ เป้าหมายระดับ 3 

1.3 ตัวช้ีวัดเชงิเวลา 

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 95 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าด ี

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ 

2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชงิเวลาทุกรายการ 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนนิงาน 

3.1 สถิตกิารเข้ามาใชบ้ริการในส านกัทุกประเภทของผู้ใช้บริการ 

3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ 
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การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  :   การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี  4  :   สังคมและคุณภาพชีวิต   

นโยบายย่อยท่ี  4.1  :  การศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี  1  :   ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม  

ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งดา้นวิชาการ 

กลยุทธ์ท่ี  1  :   เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น

และประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

  2.3.1  องคป์ระกอบท่ี 1 :  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 

 ตัวบ่งช้ี  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

  2.3.2   องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 

           ตัวบ่งช้ี  2.5  :   ห้องสมุด  อุปกรณก์ารศึกษา  และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

  2.3.3   องค์ประกอบท่ี 7   การบริหารและการจัดการ 

 ตัวบ่งช้ี  7.4  :   ระบบบริหารความเสี่ยง 

  2.3.4   องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

           ตัวบ่งช้ี  8.1  :   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

  2.3.5   องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

           ตัวบ่งช้ี  9.1  :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามค ารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

2.4.1   มติท่ีิ  2  :   มติดิ้านคุณภาพ 

 ตัวช้ีวัดท่ี  5  :   ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่

สถาบันอุดมศกึษา 

2.4.2  มติท่ีิ  4  :   มติดิ้นการพัฒนาสถาบัน กรณสีถาบันอุดมศกึษาท่ีด าเนนิการตาม

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ตัวช้ีวัดท่ี  8  :   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

(PMQA) 
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3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนนิการได้ทันที 
 

รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 
 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

(ส าหรับการเรียนการ

สอน) 

10 เคร่ือง 20,000 200,000 มาตรฐานฯ 

     1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Core i3 

หรือ หรือดีกว่า มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่

น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

     2. มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือ

ดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB 

     3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ

ดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 1 TB จ านวน 1 

หน่วย 

     4. ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย 

     5. มีชอ่งเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/100 

Mbps จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

     6. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่าและมีขนาดไม่น้อย

กว่า 18.5 นิว้ จ านวน 1 หน่วย 

     ค าชี้แจงฯ 

     ทดแทนของเดมิซึง่เสื่อมสภาพการใชง้าน 

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

(ส าหรับงานส านักงาน) 

1 เคร่ือง 25,000 25,000 มาตรฐานฯ 

     1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Inter core 

i5 ความเร็วไม่นอ้ยกว่า 2.5 GHz 

     2. มีหน่วยความจ าหลกั (Main Memory) แบบ 

DDR3 ความจะไม่ต่ ากวา่ 4 GB หรือดีกว่า 

     3. Hard disk ความจุไม่นอ้ยกว่า 500 GB 

     4. จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 

      

     ค าชี้แจงฯ 

     ทดแทนของเดมิที่เสื่อมสภาพการใชง้าน 

3 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบ

ดิจิตอล 

1 เคร่ือง 99,500 99,500 มาตรฐานฯ 

     1. ระบบกระดาษธรรมดา 

     2. ความเร็วในการถ่ายและการพิมพ์เอกสาร ขาว-

ด า ไม่น้อยกว่า 30 หน้า ต่อนาท ี



93 

  

 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

     3. มีชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัต ิ

     4. หน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 512 MB 

     5. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ป ี

     ค าชี้แจงฯ 

     ทดแทนของเดมิที่เสื่อมสภาพการใชง้าน 

รวม 324,500  

 

 

 

 

 

 

 

 


