
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา 

(งบ บ.กศ.) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2559 

(1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) 

 
 
 
 

เอกสารลําดับท่ี 002 /2559 
กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผานมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 9/2558 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2558



ก 
 

คํานํา 
 
 แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา( งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําข้ึนภายใตวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเปนแผนท่ี
ระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง กับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน กลยุทธหนวยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบดวย 2 
ผลผลิต งบประมาณรายจายประจําป รวมท้ังสิ้น 93,016,567 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา 
(งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ และ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป 

 
 
 
 

                                                                                   (นายเกษม บํารุงเวช) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

                                                                                    กันยายน 2558



ข 
 

สารบัญ 
หนา 

 
 คํานํา ก 
 สารบัญ ข 
 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)  

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 
ช 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

ฌ 

 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2559 

ญ 

 สรุปงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย 

ฎ 

 สรุปงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
จําแนกตามงบรายจาย และหมวดรายจาย 

ฏ 

 สรุปเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)  ฐ 
 แผนการใชจายงบประมาณตามยุทธศาสตร แผนงาน และผลผลิต ฑ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 1 
แผนงาน: แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 1 
  ผลผลิตท่ี 1 : ผูสําเร็จการศกึษาดานวิทยาศาสตร 1 

 1. งานจัดการศึกษา 1 
  1050000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 
     162433100100 งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 
     162433100200 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 
     162433100300 งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 19 
     162433100400 โครงการพัฒนาบุคลากร 24 
     162433100500 โครงการพัฒนาวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 29 
     162433100600 โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูสากล 33 
     162433100700 โครงการเปดบานวิทยาศาสตร 37 
     162433100800 โครงการทุนการศึกษาทุนชางเผือกเรียนวิทยาศาสตร 41 
     162433100900 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 45 
     162433101000 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสูอาเซียน 54 

 ผลผลิตท่ี 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 59 
 1. งานจัดการศึกษา 59 

  1020000 คณะครุศาสตร 59 
      162434101100 งานพัฒนาการเรียนการสอน 59 
      162434101200 โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 63 
    



ค 
 

สารบัญ (ตอ) 
 
   หนา 

      162434101300 งานพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร 68 
      162434101400 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร 72 

      162434101500 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา 76 

  1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 81 

      162434101600 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 81 
      162434101700 โครงการเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 85 
      162434101800 โครงการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 101 
      162434101900 โครงการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ 107 
      162434102000 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขารัฐประศาสนศาสตร 111 
      162434102100 โครงการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูสากล 115 
      162434102200 โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  119 
      162434102300 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑของศูนยภาษา 124 
      162434102400 โครงการจัดซ้ือวัสดุและซอมบํารุง 128 
      162434102500 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑสํานักงานและการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 133 
  1040000 คณะวิทยาการจัดการ 142 
      162434102600 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด 142 
      162434102700 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด 146 
      162434102800 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด 150 
      162434102900 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 154 
      162434103000 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 159 
      162434103100 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 163 
      162434103200 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการ 167 
      162434103300 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 172 
      162434103400 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 177 
      162434103500 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 183 
       162434103600 โครงการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส (พัฒนาความรูเก่ียวกับโลจิสติกส) 188 
      162434103700 โครงการจัดตั้งศูนยฝกปฏิบัติการ LOGISTICS POSTสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 193 
      162434103800 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 197 
      162434103900 โครงการพัฒนาบุคคลากรสาขาวิชาการบัญชี 201 
      162434104000 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 205 
      162434104100 โครงการพัฒนาอาจารยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 209 
      162434104200 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล 213 
      162434104300 โครงการพัฒนาศักยภาพสําหรับอาจารย สาขาวิชาการทองเท่ียว 217 
      162434104400 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการทองเท่ียว 221 
    



ง 
 

สารบัญ (ตอ) 
 
   หนา 
   
      162434104500 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 225 
      162434104600 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 229 
      162434104700 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 233 
      162434104800 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 237 
      162434104900 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 241 
      162434105000 โครงการการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรใหม  

                         สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 
245 

      162434105100 โครงการการพัฒนาความรูอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ 249 
      162434105200 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ 253 
      162434105300 โครงการการจัดการศึกษาตามโครงการความรวมมือระหวางคณะวิทยาการจัดการ  

                         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 
258 

      162434105400 โครงการประชาสัมพันธ คณะวิทยาการจัดการ 264 
      162434105500 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 268 
      162434105600 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา 273 
      162434105700 งานสนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพและจัดซ้ือวัสดุฝกรายวิชา 277 
      162434105800 โครงการศูนยบมเพาะธุรกิจชุมชนคณะวิทยาการจัดการ 282 
      162434105900 โครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 286 
      162434106000 โครงการการสนับสนุนทุนอาจารยในการนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยและ 

                         งานสรางสรรคในระดับชาติหรือนานาชาติ 
291 

      162434106100 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ 295 
      162434106200 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการคณะ 299 
      162434106300 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ 303 
 2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 307 
  1010000 สํานักงานอธิการบดี  307 
      162434206400 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย (งบกลาง) 307 
      162434206500 โครงการแกไขปญหาเรงดวน 311 
      162434206600 โครงการพัฒนาจุดเนน 315 
      162434206700 กองทุนพัฒนาบุคลากร 319 
      162434206800 ทุนพัฒนาอาจารยศึกษาในตางประเทศ   323 
      162434206900 กองทุนสวัสดิการลูกจางประจําตามสัญญา 200 อัตรา 227 
      162434207000 สมทบกองทุนวิจัย 331 
  1010100 สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) 335 
      162434207100 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 335 
      162434207200 งานบริหารจัดการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 340 
    



จ 
 

สารบัญ (ตอ) 
 

 

 
หนา 

    
      162434207300 งานเผยแพรและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 345 
      162434207400 โครงการการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ 349 
      162434207500 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 357 
  1010200 สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน) 362 
      162434207600 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 362 
      162434207700 โครงการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน 366 
      162434207800 โครงการขยายความรวมมือกับตางประเทศ    370 
      162434207900 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 374 
  1010300 สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา) 381 
      162434208000 งานบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ 381 
      162434208100 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาคปกติ 385 
  1010400 สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 389 
      162434208200 งานบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 389 
      162434208300 งานหอพักนักศึกษา 393 
      162434208400 งานจัดซ้ือครุภัณฑหอพัก 397 
      162434208500 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 404 
      162434208600 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 408 
      162434208700 งานสงเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล 412 
      162434208800 งานพัฒนากิจการนักศึกษา 416 
      162434208900 งานจัดซ้ือครุภัณฑกองพัฒนานักศึกษา 420 
      162434209000 งานจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 425 
      162434209100 งานกิจกรรมกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมสุขภาพ 436 
      162434209200 งานใหคําปรึกษาและแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ 442 
      162434209300 งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา 448 
  1080000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 453 
      162434209400 งานบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 453 
      162434209500 งานสงเสริมวิทยวิชาการ 458 
      162434209600 งานพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 469 
       162434209700 งานจัดหาครุภัณฑ ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 475 
      162434209800 งานปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร15) 486 
      162434209900 งานพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 490 
  1010000 หนวยตรวจสอบภายใน 495 
      162434210000 งานบริหารหนวยตรวจสอบภายใน 495 
   

 
 



ฉ 
 

  สารบัญ (ตอ) 
 

 

 
 

หนา 
 

แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    501 
โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 501 

 1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 501 
  1020109 โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา 501 
      162422110100 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดกาศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

                         ข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา 
501 

  1020108 โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา 507 
      162422110200 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดกาศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา 
507 

  1020107 โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย 512 
      162422110300 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดกาศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย 
512 

แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 518   
ผลผลิตท่ี 4  : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 518 

 2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 518 
  1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา 518 
      162446210400 งานบริหารสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 518 
      162446210500 โครงการพัฒนาหองศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 525 
      162446210600 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑประจําสถาบันอยุธยาศึกษา 531 
      162446210700 โครงการนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งท่ี 1 536 
      162446210800 โครงการนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งท่ี 2 540 
      162446210900 โครงการนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งท่ี 3 544 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 548 
แผนงาน 6.1  : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 548 
ผลผลิตท่ี 1  : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดองคความรู 548 
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 548 

  1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 548 
      162657211000 โครงการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 548 
      162657211100 โครงการตําราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ป ของมหาวิทยาลัย 

                          ราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
554 

      162657211200 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ 558 
      162657211300 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 563 

 
 

 



 
 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
แผนภูมิแสดงความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณแผนงาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ 

งบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) งบประมาณรวมท้ังสิ้น 93,016,567 บาท 

ยุทธศาสตร 
การจัดสรร
งบประมาณ 

1. การฟนฟูความเช่ือมั่นและ
เรงรัดการวางรากฐานท่ีดีของ
ประเทศ 

4. การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

   

แผนงาน 
1.5 การดําเนินการตามกรอบ
ขอตกลงประชาคมอาเซียน 

4.2 การสนับสนุน
การจัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 
4.1 การขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.9 อนุรักษ สงเสริมและ
พัฒนาศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6.1 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

     

เปาหมายการ
ใหบริการ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษา มี
สวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความ
รวมมือกับประเทศในภูมิภาค 

ประชาชนไดรับ
โอกาส 
ทางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานตามสิทธิท่ี
กําหนด 

กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถแขงขันไดในระดับสากล 

ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ 

ประชาชนไดรับความรู
ความเขาใจ มีความ
ตระหนัก  
รวมอนุรักษและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพร นําไปใช
ประโยชน หรือตอยอด 
ในเชิงพาณิชย 

      

เปาหมายการ
ใหบริการ
หนวยงาน 

 

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษา มี
สวนรวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และพัฒนาความ
รวมมือกับประเทศในภูมิภาค 

นักเรียนในสังกัด
มหาวิทยาลัยไดรับ
โอกาสทาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานตามสิทธิท่ี
กําหนดไว 

เพื่อขยายการผลิต
กําลังคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีและสาขา
ท่ีขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองตอความ
ตองการในการพัฒนา
ประเทศ 

เพื่อผลิตกําลังคน 
ท่ีมีคุณภาพตามความ
ตองการของประเทศ 

เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

ปลูกฝงคานิยมใหนิสิต
นักศึกษาและชุมชนในการ
พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน
และอนุรักษทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

เพื่อวิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรูและสราง
นวัตกรรมท่ีนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน
และประเทศ 

       

ผลผลิต 
โครงการเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ 
จัดการศึกษาต้ังแต 
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานสังคมศาสตร 

ผลงานการใหบริการทางวิชาการ 
ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

งบประมาณ        



ซ 
 

ผลผลิต 
โครงการเตรียม
ความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ 
จัดการศึกษาต้ังแต 
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานสังคมศาสตร 

ผลงานการใหบริการทางวิชาการ 
ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

    

ยุทธศาสตร 
แผนฯ 15 ป
มหาวิทยาลัย 

1)เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเขมแข็งดานวิชาการ 2)การเปนแหลงจัดการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 3)การพัฒนาองคกรสูความเปนสากล 

       

เปาประสงค 
แผนฯ 15ป
มหาวิทยาลัย 

1)การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและมีความเปนเลิศ  
รวมท้ังตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ 

3)การใหบริการ
ทางวิชาการท่ี

เสริมสรางความ
เขมแข็งเปนท่ีพึ่ง
ของทองถ่ินและ

สังคม 

4)ศักยภาพครู 
ผูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพและตรงตาม
ความตองการของ

สังคม 

5)ศิลปวัฒนธรรมท่ีเปน
เอกลักษณของอยุธยาเมือง

มรดกโลกมีความมั่นคง
แพรหลายและย่ังยืน 

6)สิ่งแวดลอม
และทรัพยากร 

ธรรมชาติ 
รวมท้ัง 

สุขภาวะของ
นักเรียน 

นักศึกษาและ
บุคลากรมีความ

เหมาะสม 

7)มีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
และตอบสนอง 

ความตองการของทองถ่ิน 

2)การวิจัยเพื่อ
สรางสรรค

นวัตกรรมและ
องคความรูท่ี

ตอบสนองความ
ตองการของ
สังคม นําไปสู
การพัฒนา
ทองถ่ินและ
ประเทศชาติ 

8)การศึกษา 
วิจัย และ 
สืบสาน

โครงการอัน
เน่ืองมาจาก

แนว
พระราชดําริ
และปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงท่ี
กวางขวาง

และตอเน่ือง 

9)มหาวิทยาลัยมีความ
เปนสากลบนพื้นฐานการ
บริหารและการจัดการ

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

        

แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ.2559 

1.ยกระดับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐาน 

2.คลัง
ปญญา
ของ
สังคม 
พรอม
ช้ีนํา
ทองถ่ิน
และ
สังคม 

5.บริหาร
จัดการ
องคกรอยาง
มี
ประสิทธิภาพ
ดวยหลักธรร
มาภิบาล เพื่อ
พัฒนางานสู
ความเปนเลิศ 

4.เสริมสราง
แหลงรวม
นักวิชาการท่ี
เช่ียวชาญ 
บุคลากร
คุณภาพ และ
คุณธรรม 

3.สืบสาน 
ทํานุบํารุง 
แลกเปลี่ย
นเรียนรู 
และ
เผยแพร
ศิลปวัฒน
ธรรมและ
ประเพณี
ไทย 

8.เสริมสราง
ความเปน
สวนหน่ึงและ
เปนท่ีพึ่งทาง
วิชาการดาน
อยุธยาเมือง
มรดกโลก 

6.ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
มาตรฐาน รวมท้ังพัฒนาและบริหารจัดการ
เทคโนโลยี และปรับปรุงมหาวิทยาลัยเปนท่ีพึ่ง
ทางวิชาการ 

2.คลังปญญา
ของสังคม พรอม
ช้ีนําทองถ่ินและ
สังคม 

7.ศึกษาและ
สืบสานแนว
พระราชดําริ 
และหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.
เสริมสราง
แหลงรวม
นักวิชาการ
ที่เช่ียวชาญ 
บุคลากร
คุณภาพ 
และ
คุณธรรม 

9.สราง
ความ
เขมแข็งทาง
วิชาการ 
และพรอม
เขาสู
อาเซียน
และสากล 
 



ฌ 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ผลผลิต 
โครงการเตรียมความ

พรอมสูประชาคมอาเซียน 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ 

จัดการศึกษาตั้งแต 
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานสังคมศาสตร 

ผลงานการใหบริการทาง
วิชาการ 

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพ่ือ
สรางองคความรู 

       

ตัวชี้วดั/
เปาหมาย 

- สงป.1 จํานวนนักเรียน 
นักศึกษา บุคลากร ทาง
การศึกษาและประชาชน
ทั่วไปเขารับการอบรมดาน
ภาษา การแลกเปล่ียน
อาจารยและนกัศึกษา 
จํานวน 1,221 คน 
- สงป.2 ผูเขารวมโครงการ
มีทักษะดานภาษาเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 65  
 
 

- สงป. 26 จํานวน
นักเรียนที่ไดรับ
สนับสนุนตามโครงการ 
1,233 คน 
- สงป. 27 ผูปกครอง
สามารถลดคาใชจาย
ตามรายการที่ไดรับการ
สนับสนุน รอยละ 100 
 

- สงป.3 จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา จํานวน 278 
คน 
- สงป.4 จํานวนนักศึกษา
เขาใหม จํานวน 1,045 
คน 
- สงป.5 จํานวนนักศึกษา
ที่คงอยู จํานวน 3,052 
คน 
- สงป.6 ผูสําเร็จ
การศึกษาไดงานทําหรือ
ศึกษาตอภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ รอยละ 80 
- สงป.7 รอยละผูสําเร็จ
การศึกษาทีจ่บการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร 
รอยละ 80 
- สงป.8 ผูสําเร็จ
การศึกษาทีจ่บการศึกษา
ตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาทีก่ําหนด  
รอยละ 80 

- สงป.9 จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา จํานวน 1,387 คน 
- สงป.10 จํานวนนกัศึกษา
เขาใหม จํานวน 2,230 คน 
- สงป.11 จํานวนนกัศึกษาที่
คงอยู  
8,541 คน 
- สงป.12 ผูสําเร็จการศึกษา
ไดงานทําหรือศึกษาตอ
ภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ รอยละ 85 
- สงป.13 รอยละผูสําเร็จ
การศึกษาทีจ่บการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร รอยละ 
90 
- สงป.14 ผูสําเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
รอยละ 86  

- สงป.15 จํานวนผูเขารับ
บริการ 2,850 คน 
- สงป. 16 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชากรแกสังคม 
86 โครงการ/กิจกรรม 
- สงป.17 จํานวนครู/ผูบริหาร
ที่เขารับการพัฒนา จํานวน 
500 คนตอป 
- สงป.19 ความพึงพอใจของผู
เขารับการพัฒนาและ
หนวยงานผูใชครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รอยละ 85  
- สงป.20 งานบริการวิชาการ
แลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด รอยละ 85 
- สงป.21 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขารับการพัฒนา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
รอยละ 85 
 

 - สงป.28 จํานวน
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม   
25  โครงการ/กิจกรรม 

 - สงป.29 จํานวน
ผูเขารวมโครงการ/
กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3,550 คน 

 - สงป.30 โครงการที่
บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของ
โครงการ  
รอยละ 85 

- สงป.31 โครงการ/
กิจกรรมที่แลวเสร็จตาม
ระยะเวลา  
รอยละ 85 

- สงป.22 จํานวน
โครงการวิจัย 7 
โครงการ 
- สงป.23 จํานวน
โครงการวิจัยทีแ่ลว
เสร็จ 6 โครงการ 
- สงป.24 จํานวน
ผลงานวิจัยเปนไป
ตามมาตรฐานที่
กําหนด  
7 โครงการ 
- สงป.25 
โครงการวิจัยทีแ่ลว
เสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ําหนด 
รอยละ 85 



ญ 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

งบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรรวมท้ังส้ิน 93,016,567  บาท 
 
 
 

สรุปงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93,016,567           100.00   

ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 92,394,067           99.33    

แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 78,496,317           84.96    

ผลผลิตที่ 1  : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3,531,328             4.50      

1. งานจัดการศึกษา 3,531,328             100.00   

ผลผลิตที่ 2  : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 74,964,989           95.50    

1. งานจัดการศึกษา 7,522,016             10.03    

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 67,442,973           89.97    

แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13,165,250           14.25    

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13,165,250           100.00   

1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 13,165,250           100.00   

แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 732,500               0.79      

ผลผลิตที่ 4  : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 732,500               100.00   

ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 622,500               0.67      

แผนงาน 6.1  : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 622,500               100.00   

ผลผลิตที่ 1  : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู 622,500               100.00   

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ

ประเภทงบรายจาย

รอยละ
รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น
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สรุปงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินเดือน คาจางประจํา
คาตอบแทน

พนักงานราชการ
คาจางชั่วคราว คาตอบแทน

คาใชสอยและคา

วัสดุ
คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ

คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง

-     13,133,700    -               11,397,180    8,912,720   31,488,283    11,214,945   3,617,457   4,685,800   4,056,400    4,510,082   93,016,567           100.00       

ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม -     13,133,700    -               11,397,180    8,888,720   30,992,083    11,203,945   3,526,157   4,685,800   4,056,400    4,510,082   92,394,067           99.33        

แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา -     13,133,700    -               -              8,867,720   28,723,723    11,084,125   3,434,767   4,685,800   4,056,400    4,510,082   78,496,317           84.96        

ผลผลิตที่ 1  : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -     -              -               -              562,800     2,421,521     12,000         478,607     -            56,400        -           3,531,328             4.50           

1. งานจัดการศึกษา -     -              -               -              562,800     2,421,521     12,000         478,607     -            56,400        -           3,531,328             100.00        

ผลผลิตที่ 2  : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร -     13,133,700    -               -              8,304,920   26,302,202    11,072,125   2,956,160   4,685,800   4,000,000    4,510,082   74,964,989           95.50        

1. งานจัดการศึกษา -     -              -               -              986,500     5,539,276     57,000         933,460     -            -             5,780        7,522,016             10.03         

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา -     13,133,700    -               -              7,318,420   20,762,926    11,015,125   2,022,700   4,685,800   4,000,000    4,504,302   67,442,973           89.97        

แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน -     -              -               11,397,180    5,000         1,703,250     59,820         -           -            -             -           13,165,250           14.25        

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -     -              -               11,397,180    5,000         1,703,250     59,820         -           -            -             -           13,165,250           100.00       

1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย -     -              -               11,397,180    5,000         1,703,250     59,820         -           -            -             -           13,165,250           100.00       

แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม -     -              -               -              16,000       565,110        60,000         91,390       -            -             -           732,500               0.79              

ผลผลิตที่ 4  : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม -     -              -               -              16,000       565,110        60,000         91,390       -            -             -           732,500               100.00           

ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม -     -              -               -              24,000       496,200        11,000         91,300       -            -             -           622,500               0.67              

แผนงาน 6.1  : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย -     -              -               -              24,000       496,200        11,000         91,300       -            -             -           622,500               100.00           

ผลผลิตที่ 1  : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู -     -              -               -              24,000       496,200        11,000         91,300       -            -             -           622,500               100.00           

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ

ประเภทงบรายจาย

รอยละ
งบรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
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สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย 

 
งบรายจาย/หมวดรายจาย งบประมาณ (บาท) รอยละ 

งบบุคลากร 24,530,880 26.37 

     เงินเดือน  - 0.00 

     คาจางประจํา 13,133,700 53.54 

     คาตอบแทนพนักงานราชการ - 0.00 

     คาจางช่ัวคราว 11,397,180 46.46 

งบดําเนินงาน 51,615,948 55.49 

     คาตอบแทน 8,906,720 17.26 

     คาใชสอยและคาวัสด ุ 31,494,283 61.02 

     คาสาธารณูปโภค 11,214,945 21.73 

งบลงทุน 8,303,257 8.93 

     คาครุภัณฑ 3,617,457 43.57 

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 4,685,800 56.43 

งบเงินอุดหนุน 4,056,400 4.36 

งบรายจายอ่ืน 4,510,082 4.85 

รวม 93,016,567 100.00 
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สรุปเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
จําแนกตามรายไตรมาสของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ

24,355,751.50   26.18    23,901,964.50   25.70    23,682,892.50   25.46    21,075,958.50   22.66    93,016,567.00   100.00  

ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 24,203,431.50   26.20   23,751,779.50   25.71   23,476,582.50   25.41   20,962,273.50   22.69   92,394,067.00   100.00  

แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 20,310,246.50   25.87   20,010,504.50   25.49   20,316,037.50   25.88   17,859,528.50   22.75   78,496,317.00   100.00  

ผลผลิตที่ 1  : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 720,224.00       20.40   1,635,750.00    46.32   500,268.00       14.17   675,086.00       19.12   3,531,328.00    100.00  

1. งานจัดการศึกษา 720,224.00       20.40   1,635,750.00    46.32   500,268.00       14.17   675,086.00       19.12   3,531,328.00    100.00  

162433100100 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 720,224.00       20.40   1,635,750.00    46.32   500,268.00       14.17   675,086.00       19.12   3,531,328.00    100.00  

ผลผลิตที่ 2  : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 19,590,022.50   26.13   18,374,754.50   24.51   19,815,769.50   26.43   17,184,442.50   22.92   74,964,989.00   100.00  

1. งานจัดการศึกษา 2,478,171.00    32.95   1,740,160.00    23.13   1,786,324.00    23.75   1,517,361.00    20.17   7,522,016.00    100.00  

1020000 คณครุศาสตร 785,500.00       29.39   553,500.00       20.71   629,500.00       23.55   704,121.00       26.35   2,672,621.00    100.00  

1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,083,065.00    42.17   688,721.00       26.81   473,594.00       18.44   323,085.00       12.58   2,568,465.00    100.00  

1040000 คณะวิทยาการจัดการ 609,606.00       26.73   497,939.00       21.83   683,230.00       29.95   490,155.00       21.49   2,280,930.00    100.00  

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 17,111,851.50   25.37   16,634,594.50   24.66   18,029,445.50   26.73   15,667,081.50   23.23   67,442,973.00   100.00  

1010000 สํานักงานอธิการบดี 2,313,575.50    25.00   2,313,575.50    25.00   2,313,575.50    25.00   2,313,575.50    25.00   9,254,302.00    100.00  

1010100 สํานักงานอธิการบดี กองกลาง 10,492,106.00   22.89   10,521,846.00   22.95   14,097,846.00   30.75   10,731,637.00   23.41   45,843,435.00   100.00  

1010200 สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน 220,000.00       13.62   63,200.00        3.91     80,000.00        4.95     1,252,310.00    77.52   1,615,510.00    100.00  

1010300 สํานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา 66,100.00        5.71     315,900.00       27.30   34,000.00        2.94     741,130.00       64.05   1,157,130.00    100.00  

1010400 สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา 1,485,535.00    34.64   1,462,473.00    34.10   897,484.00       20.93   442,810.00       10.33   4,288,302.00    100.00  

1080000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,501,535.00    48.25   1,935,600.00    37.34   584,540.00       11.28   162,619.00       3.14     5,184,294.00    100.00  

1010000 หนวยตรวจสอบภายใน 33,000.00        33.00   22,000.00        22.00   22,000.00        22.00   23,000.00        23.00   100,000.00       100.00  

แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,626,960.00    27.55   3,410,750.00    25.91   3,100,020.00    23.55   3,027,520.00    23.00   13,165,250.00   100.00  

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,626,960.00    27.55   3,410,750.00    25.91   3,100,020.00    23.55   3,027,520.00    23.00   13,165,250.00   100.00  

1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 3,626,960.00    27.55   3,410,750.00    25.91   3,100,020.00    23.55   3,027,520.00    23.00   13,165,250.00   100.00  

1020109 โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา 2,139,440.00    29.79   1,888,620.00    26.30   1,613,220.00    22.46   1,540,720.00    21.45   7,182,000.00    100.00  

1020108 โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา 1,009,230.00    24.78   1,044,560.00    25.65   1,009,230.00    24.78   1,009,230.00    24.78   4,072,250.00    100.00  

1020107 โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย 478,290.00       25.03   477,570.00       24.99   477,570.00       24.99   477,570.00       24.99   1,911,000.00    100.00  

แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 266,225.00       36.34   330,525.00       45.12   60,525.00        8.26     75,225.00        10.27   732,500.00       100.00  

ผลผลิตที่ 4  : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 266,225.00       36.34   330,525.00       45.12   60,525.00        8.26     75,225.00        10.27   732,500.00       100.00  

1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา 266,225.00       36.34   330,525.00       45.12   60,525.00        8.26     75,225.00        10.27   732,500.00       100.00  

ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 152,320.00       24.47   150,185.00       24.13   206,310.00       33.14   113,685.00       18.26   622,500.00       100.00  

แผนงาน 6.1  : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 152,320.00       24.47   150,185.00       24.13   206,310.00       33.14   113,685.00       18.26   622,500.00       100.00  

ผลผลิตที่ 1  : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู 152,320.00       24.47   150,185.00       24.13   206,310.00       33.14   113,685.00       18.26   622,500.00       100.00  

1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 152,320.00       24.47   150,185.00       24.13   206,310.00       33.14   113,685.00       18.26   622,500.00       100.00  

รวม
1 2 3 4

เปาหมายการเบิกจายรายไตรมาส

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ

รวมทั้งสิ้น
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เงินเดือน คาจางประจํา
คาตอบแทนพนักงาน

ราชการ
คาจางชั่วคราว คาตอบแทน

คาใชสอยและคา

วัสดุ
คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ

คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง

-     13,133,700  -                    11,397,180   8,906,720   31,494,283    11,214,945   3,617,457   4,685,800   4,056,400    4,510,082   93,016,567           100.00   

ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม -     13,133,700  -                    11,397,180   8,882,720   30,998,083    11,203,945   3,526,157   4,685,800   4,056,400    4,510,082   92,394,067           99.33    

แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา -     13,133,700  -                    -             8,861,720   28,729,723    11,084,125   3,434,767   4,685,800   4,056,400    4,510,082   78,496,317           84.96    

ผลผลิตที่ 1  : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -     -             -                    -             562,800      2,421,521     12,000         478,607     -            56,400        -           3,531,328             4.50      

1. งานจัดการศึกษา -     -             -                    -             562,800      2,421,521     12,000         478,607     -            56,400        -           3,531,328             100.00   

162433100100 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -     -             -                    -             562,800      2,421,521     12,000         478,607     -            56,400        -           3,531,328             100.00   

1 162433100100 1 งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -     -             -                    -             -            901,957        -              -           -            -             -           901,957                25.54    

2 162433100200 2 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -     -             -                    -             238,000      865,208        -              -           -            -             -           1,103,208             31.24    

3 162433100300 3 งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -     -             -                    -             74,400        92,356          12,000         -           -            -             -           178,756                5.06      

4 162433100400 4 โครงการพัฒนาบุคลากร -     -             -                    -             -            50,000          -              -           -            -             -           50,000                 1.42      

5 162433100500 5 โครงการพัฒนาวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -     -             -                    -             20,000        -              -           -            -             -           20,000                 0.57      

6 162433100600 6 โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูสากล -     -             -                    -             -            442,000        -              -           -            -             -           442,000                12.52    

7 162433100700 7 โครงการเปดบานวิทยาศาสตร -     -             -                    -             -            50,000          -              -           -            -             -           50,000                 1.42      

8 162433100800 8 โครงการทุนการศึกษาทุนชางเผือกเรียนวิทยาศาสตร -     -             -                    -             -            -              -              -           -            56,400        -           56,400                 1.60      

9 162433100900 9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู -     -             -                    -             -            -              -              478,607     -            -             -           478,607                13.55    

10 162433101000 10 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสูอาเซียน -     -             -                    -             230,400      20,000          -              -           -            -             -           250,400                7.09      

ผลผลิตที่ 2  : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร -     13,133,700  -                    -             8,298,920   26,308,202    11,072,125   2,956,160   4,685,800   4,000,000    4,510,082   74,964,989           95.50    

1. งานจัดการศึกษา -     -             -                    -             980,500      5,545,276     57,000         933,460     -            -             5,780        7,522,016             10.03    

1020000 คณครุศาสตร -     -             -                    -             180,600      2,270,021     30,000         192,000     -            -             -           2,672,621             35.53    

11 162434101100 1 งานพัฒนาการเรียนการสอน -     -             -                    -             75,000        1,663,040      -              -           -            -             -           1,738,040             65.03    

12 162434101200 2 โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ -     -             -                    -             27,600        72,400          -              -           -            -             -           100,000                3.74      

13 162434101300 3 งานพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร -     -             -                    -             -            330,000        -              -           -            -             -           330,000                12.35    

14 162434101400 4 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร -     -             -                    -             78,000        204,581        30,000         -           -            -             -           312,581                11.70    

15 162434101500 5 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา -     -             -                    -             -            -              -              192,000     -            -             -           192,000                7.18      

1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -     -             -                    -             480,200      1,489,025     15,000         578,460     -            -             5,780        2,568,465             34.15    

16

162434101600 1 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-     -             -                    -             -            262,500        -              -           -            -             -           262,500                10.22    

17

162434101700 2 โครงการเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

-     -             -                    -             249,600      526,189        -              -           -            -             -           775,789                30.20    

18 162434101800 3 โครงการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -     -             -                    -             129,000      118,630        -              -           -            -             -           247,630                9.64      

19 162434101900 4 โครงการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ -     -             -                    -             21,600        238,400        -              -           -            -             -           260,000                10.12    

20 162434102000 5 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขารัฐประศาสนศาสตร -     -             -                    -             -            56,420          -              -           -            -             -           56,420                 2.20      

21 162434102100 6 โครงการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูสากล -     -             -                    -             -            100,000        -              -           -            -             -           100,000                3.89      
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ประเภทงบรายจาย

รอยละ
งบรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน และรายการ  
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ุ ู                                                                                                                                                           

22 162434102200 7 โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -     -             -                    -             80,000        184,786        15,000         -           -            -             -           279,786                10.89    

23 162434102300 8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑของศูนยภาษา -     -             -                    -             -            -              42,120       -            -             -           42,120                 1.64      

24 162434102400 9 โครงการบริหารจัดการศูนยภาษา -     -             -                    -             -            2,100           -              -           -            -             5,780         7,880                   0.31      

25 162434102500 10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานและการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร

-     -             -                    -             -            -              -              536,340     -            -             -           536,340                20.88    

1040000 คณะวิทยาการจัดการ -     -             -                    -             319,700      1,786,230     12,000         163,000     -            -             -           2,280,930             30.32    

26 162434102600 1 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด -     -             -                    -             -            13,316          -              -           -            -             -           13,316                 0.58      

27 162434102700 2 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด -     -             -                    -             -            13,014          -              -           -            -             -           13,014                 0.57      

28 162434102800 3 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด -     -             -                    -             -            17,500          -              -           -            -             -           17,500                 0.77      

29

162434102900 4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ

-     -             -                    -             43,200        6,340           -              -           -            -             -           49,540                 2.17      

30 162434103000 5 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ -     -             -                    -             -            12,025          -              -           -            -             -           12,025                 0.53      

31 162434103100 6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ -     -             -                    -             -            -              -              30,000       -            -             -           30,000                 1.32      

32 162434103200 7 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการ -     -             -                    -             -            -              -              55,000       -            -             -           55,000                 2.41      

33 162434103300 8 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ -     -             -                    -             -            107,000        -              -           -            -             -           107,000                4.69      

34 162434103400 9 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส -     -             -                    -             -            71,000          -              -           -            -             -           71,000                 3.11      

35 162434103500 10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส -     -             -                    -             -            -              -              20,000       -            -             -           20,000                 0.88      

36

162434103600 11 โครงการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส (พัฒนาความรู

เกี่ยวกับโลจิสติกส)

-     -             -                    -             -            42,000          -              -           -            -             -           42,000                 1.84      

37

162434103700 12 โครงการจัดตั้งศูนยฝกปฏิบัติการ LOGISTICS POSTสาขาวิชาการจัดการโล

จิสติกส

-     -             -                    -             -            35,100          -              -           -            -             -           35,100                 1.54      

38 162434103800 13 โครงการ  พัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต -     -             -                    -             -            52,440          -              -           -            -             -           52,440                 2.30      

39 162434103900 14 โครงการ  พัฒนาบุคคลากรสาขาวิชาการบัญชี -     -             -                    -             10,500        12,000          -              -           -            -             -           22,500                 0.99      

40 162434104000 15 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษาเศรษฐศาสตรธุรกิจ -     -             -                    -             -            6,784           -              -           -            -             -           6,784                   0.30      

41 162434104100 16 โครงการพัฒนาอาจารยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ -     -             -                    -             -            22,500          -              -           -            -             -           22,500                 0.99      

42

162434104200 17 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล -     -             -                    -             3,600         40,920          -              -           -            -             -           44,520                 1.95      

43 162434104300 18 โครงการพัฒนาศักยภาพสําหรับอาจารย สาขาวิชาการทองเที่ยว -     -             -                    -             7,200         3,922           -              -           -            -             -           11,122                 0.49      

44 162434104400 19 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการทองเที่ยว -     -             -                    -             -            15,000          -              -           -            -             -           15,000                 0.66      

45 162434104500 20 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย -     -             -                    -             6,000         67,910          -              -           -            -             -           73,910                 3.24      

46 162434104600 21 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย -     -             -                    -             -            10,000          -              -           -            -             -           10,000                 0.44      

47 162434104700 22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย -     -             -                    -             -            -              15,000       -            -             -           15,000                 0.66      

48 162434104800 23 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ -     -             -                    -             7,200         9,700           -              -           -            -             -           16,900                 0.74      

49 162434104900 24 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ -     -             -                    -             -            10,000          -              -           -            -             -           10,000                 0.44      

50

162434105000 25 โครงการการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรใหม

 สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ

-     -             -                    -             7,200         14,798          -              -           -            -             -           21,998                 0.96      
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51 162434105100 26 โครงการการพัฒนาความรูอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ -     -             -                    -             10,000        -              -           -            -             -           10,000                 0.44      

52 162434105200 27 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ -     -             -                    -             106,200      82,310          -              -           -            -             -           188,510                8.26      

53

162434105300 28 โครงการการจัดการศึกษาตามโครงการความรวมมือระหวางคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ

-     -             -                    -             -            241,640        -              -           -            -             -           241,640                10.59    

54 162434105400 29 โครงการประชาสัมพันธ คณะวิทยาการจัดการ -     -             -                    -             -            114,000        -              -           -            -             -           114,000                5.00      

55 162434105500 30 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค -     -             -                    -             10,600        157,600        -              -           -            -             -           168,200                7.37      

56 162434105600 31 โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา -     -             -                    -             -            -              43,000       -            -             -           43,000                 1.89      

57 162434105700 32 งานสนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพและจัดซื้อวัสดุฝกรายวิชา -     -             -                    -             28,800        239,170        -              -           -            -             -           267,970                11.75    

58 162434105800 33 โครงการศูนยบมเพาะธุรกิจชุมชนคณะวิทยาการจัดการ -     -             -                    -             -            15,800          -              -           -            -             -           15,800                 0.69      

59 162434105900 34 โครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา -     -             -                    -             21,600        10,200          -              -            -             -           31,800                 1.39      

60

162434106000 35 โครงการการสนับสนุนทุนอาจารยในการนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคในระดับชาติหรือนานาชาติ

-     -             -                    -             -            100,000        -              -           -            -             -           100,000                4.38      

61

162434106100 36 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ -     -             -                    -             -            59,900          -              -           -            -             -           59,900                 2.63      

62 162434106200 37 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการคณะ -     -             -                    -             57,600        143,734        12,000         -           -            -             -           213,334                9.35      

63 162434106300 38 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา คณะวิทยาการ

จัดการ

-     -             -                    -             -            38,607          -              -           -            -             -           38,607                 1.69      

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา -     13,133,700  -                    -             7,318,420   20,762,926    11,015,125   2,022,700   4,685,800   4,000,000    4,504,302   67,442,973           89.97    

1010000 สํานักงานอธิการบดี -     -             -                    -             -            1,125,000     -              -           -            4,000,000    4,129,302   9,254,302             13.72    

64 162434206400 1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย (งบกลาง) 2,629,302   2,629,302             28.41    

65 162434206500 2 โครงการแกไขปญหาเรงดวน 500,000     500,000                5.40      

66 162434206600 3  โครงการพัฒนาจุดเนน 1,000,000   1,000,000             10.81    

67 162434206700 4 กองทุนพัฒนาบุคลากร 1,500,000     1,500,000             16.21    

68 162434206800 5 ทุนพัฒนาอาจารยศึกษาในตางประเทศ 1,125,000      1,125,000             12.16    

69 162434206900 6 กองทุนสวัสดิการลูกจางประจําตามสัญญา    200 อัตรา 1,000,000     1,000,000             10.81    

70 162434207000 7 สมทบกองทุนวิจัย 1,500,000     1,500,000             16.21    

1010100 สํานักงานอธิการบดี กองกลาง -     13,133,700  -                    -             5,435,640   12,460,170    10,943,125   -           3,495,800   -             375,000     45,843,435           67.97    

71 162434207100 1 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 13,133,700  987,760      11,403,090    10,943,125   3,495,800   375,000     40,338,475           87.99    

72 162434207200 2 งานบริหารจัดการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 3,022,280   277,680        3,299,960             7.20      

73 162434207300 3 งานเผยแพรและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 400,000        400,000               0.87      

74 162434207400 4 โครงการการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ 1,411,200   88,800         1,500,000             3.27      

75

162434207500 5 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดกองกลาง สํานักงาน

อธิการบดี

14,400       290,600        305,000               0.67      

1010200 สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน -     -             -                    -             782,000      827,510        6,000           -           -            -             -           1,615,510             2.40      

76 162434207600 1 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 97,200          6,000           103,200                6.39      
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77 162434207700 2 โครงการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน 30,000          30,000                 1.86      

78 162434207800 3  โครงการขยายความรวมมือกับตางประเทศ 250,000        250,000                15.47    

79 162434207900 4 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 782,000      450,310        1,232,310             76.28    

1010300 สํานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา -     -             -                    -             415,000      701,330        30,000         10,800       -            -             -           1,157,130             1.72      

80 162434208000 1 งานบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ 15,000        69,200          30,000         10,800       125,000                10.80    

81 162434208100 2 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ 400,000      632,130        1,032,130             89.20    

1010400 สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา -     -             -                    -             598,980      3,162,642     36,000         490,680     -            -             -           4,288,302             6.36      

82 162434208200 1 งานบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา -     -             -                    -             -            100,000        -              -           -            -             -           100,000                2.33      

83 162434208300 2 งานหอพักนักศึกษา -     -             -                    -             129,780      1,093,560      24,000         -           -            -             -           1,247,340             29.09    

84 162434208400 3 งานจัดซื้อครุภัณฑหอพัก 361,680     361,680                8.43      

85 162434208500 4 โครงการพัฒนาบุครกรสายสนับสนุนวิชาการ 10,800        21,700          32,500                 0.76      

86 162434208600 5 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 27,000        223,000        250,000                5.83      

87 162434208700 6 งานสงเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล 63,140        16,860          80,000                 1.87      

88 162434208800 7 งานพัฒนากิจการนักศึกษา 20,000          12,000         32,000                 0.75      

89 162434208900 8 งานจัดซื้อครุภัณฑกองพัฒนานักศึกษา 129,000     129,000                3.01      

90 162434209000 9 งานจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 21,000        764,594        785,594                18.32    

91 162434209100 10 งานกิจกรรมกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมสุขภาพ 282,260      694,028        976,288                22.77    

92 162434209200 11 งานใหคําปรึกษาและแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ 38,400        102,000        140,400                3.27      

93 162434209300 12 งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา 26,600        126,900        153,500                3.58      

1080000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -     -             -                    -             83,200       2,389,874     -              1,521,220   1,190,000   -             -           5,184,294             7.69      

94 162434209400 1 งานบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 46,800        919,109        965,909                18.63    

95 162434209500 2 งานสงเสริมวิทยวิชาการ 22,000        143,200        165,200                3.19      

96 162434209600 3 งานพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14,400        241,600        256,000                4.94      

97 162434209700 4 งานจัดหาครุภัณฑ ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,521,220   1,521,220             29.34    

98

162434209800 5 งานปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(อาคาร15)

1,190,000    1,190,000             22.95    

99 162434209900 6 งานพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,085,965      1,085,965             20.95    

1010000 หนวยตรวจสอบภายใน -     -             -                    -             3,600         96,400         -              -           -            -             -           100,000               0.15      

100 162434210000 1 งานบริหารหนวยตรวจสอบภายใน 3,600         96,400          100,000                100.00   

แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน -     -             -                    11,397,180   5,000         1,703,250     59,820         -           -            -             -           13,165,250           14.25    

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน -     -             -                    11,397,180   5,000         1,703,250     59,820         -           -            -             -           13,165,250           100.00   

1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย -     -             -                    11,397,180   5,000         1,703,250     59,820         -           -            -             -           13,165,250           100.00   

1020109 โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา -     -             -                    5,698,560    5,000         1,418,620     59,820         -           -            -             -           7,182,000             54.55    

101

162422110100 1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดกาศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา

-     -             -                    5,698,560     5,000         1,418,620      59,820         7,182,000             100.00   
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1020108 โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา -     -             -                    3,865,740    -            206,510        -              -           -            -             -           4,072,250             30.93    

102

162422110200 1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดกาศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา

3,865,740     206,510        4,072,250             100.00   

1020107 โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย -     -             -                    1,832,880    -            78,120         -              -           -            -             -           1,911,000             14.52    

103

162422110300 1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดกาศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย

1,832,880     78,120          1,911,000             100.00   

แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม -     -             -                    -             16,000       565,110        60,000         91,390       -            -             -           732,500               0.79      

ผลผลิตที่ 4  : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม -     -             -                    -             16,000       565,110        60,000         91,390       -            -             -           732,500               100.00   

1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา -     -             -                    -             16,000       565,110        60,000         91,390       -            -             -           732,500               100.00   

104 162446210400 1 งานบริหารสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 16,000        461,500        60,000         537,500                73.38    

105 162446210500 2 โครงการพัฒนาหองศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 73,610          26,390       100,000                13.65    

106 162446210600 3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑประจําสถาบันอยุธยาศึกษา 65,000       65,000                 8.87      

107 162446210700 4 โครงการนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 10,000          10,000                 1.37      

108 162446210800 5 โครงการนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2 10,000          10,000                 1.37      

109 162446210900 6 โครงการนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 3 10,000          10,000                 1.37      

ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม -     -             -                    -             24,000       496,200        11,000         91,300       -            -             -           622,500               0.67      

แผนงาน 6.1  : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย -     -             -                    -             24,000       496,200        11,000         91,300       -            -             -           622,500               100.00   

ผลผลิตที่ 1  : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู -     -             -                    -             24,000       496,200        11,000         91,300       -            -             -           622,500               100.00   

1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา -     -             -                    -             24,000       496,200        11,000         91,300       -            -             -           622,500               100       

110 162657211000 1 โครงการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 24,000        373,700        11,000         408,700                65.65    

111 162657211100 2 โครงการตําราวิชาการ 100,000        100,000                16.06    

112 162657211200 3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 91,300       91,300                 14.67    

113 162657211300 4 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 22,500          22,500                 3.61      

งบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน และรายการ (ตอ) 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิตท่ี 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1. งานจัดการศึกษา 
1050000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
162433100100 งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู  
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 901,957  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

1. หลักการและเหตุผล 
    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให สอดคลอง

กับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและ ทองถ่ิน  ซ่ึง
ปจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาตางๆ ท่ี สอดคลองกับการ
จัดการศึกษา 

จากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงตองใชงบประมาณในการจัดการศึกษาเพ่ือเนินงาน 
ใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนงานดานวิชาการแกคณาจารย ใหบรรลุ
วัตถุประสงคและมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน การสอนในรายวิชาตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ลักษณะจะเปนวิชาท่ีเปนเนื้อหาการเรียนรู นอกจากจะไดจากการสอนทฤษฎีแลว จําเปนตองฝกปฏิบัติ 
จากเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู 
จนสามารถนาไปใชประยุกตในชีวิตประจาวันและในการทํางานได นอกจากนี้นักศึกษาตองฝกประสบการณ วิชาชีพ
เพ่ือเปนการฝกทักษะในการทํางานกอนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง  
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณเพียงพอสําหรับการจัดการศึกษา 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดที่ .4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  ตัวชี้วัดที่ 5 จาํนวนนักศึกษาที่คงอยู 
  ตัวชี้วัดที่ 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทาหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
  ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด 
 สกอ. องคประกอบดานที่ 1  การผลิตบัณฑิต  

 ตัวบงชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบงชีท้ี่ 1.2 อาจารยประจาํคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
 ตัวบงชีท้ี่ 1.3 อาจารยประจาํคณะที่ดํารงตาํแหนงทางวชิาการ 
 ตัวบงชีท้ี่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํ 
 ตัวบงชีท้ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบงชีท้ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ก.พ.ร.  ตัวชี้วัดที ่4 :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบนัอุดมศึกษา 

  สมศ. ตัวชี้วัดที ่1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ตัวชี้วัดที ่2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษา 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กลยุทธที่ 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคที่ 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณภาพเปนที่

ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสงัคม 
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
กลยุทธที่ 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค 
เปาประสงคที่ . 1 นักศึกษามีลกัษณะที่เปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค  

   ตัวชี้วัดที่ 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค 
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน 

 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 

5. เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1. จัดซ้ือวัสดุฝกปฏิบัติ 250 รายวิชา 
2 นิเทศนักศึกษาฝกงาน 5 สาขา 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจของอยางนอยรอยละ 80  
2.2   นักศึกษาไดศึกษาเรียนรูตามแผนการเรียนทุกหลักสูตร 

 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ    0.33  เปนเงิน       3,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  58.87  เปนเงิน    530,947  บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ   1.40  เปนเงิน     12,600  บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ  39.40  เปนเงิน    355,410  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซื้อวัสดฝุกปฏิบัต ิ 250 861,957  0  512,547  0  349,410 
2 นิเทศนักศึกษาฝกงาน 5 40,000  3,000  18,400  12,600  40,000 

รวมท้ังสิ้น  901,957  3,000  530,947  12,600  355,410 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา และฝกปฏิบัต ิ 861,957  
 งบดําเนินงาน 861,957  
 -คาวัสดุ       861,957  
 - คาวัสดุสาํนักงาน       125,632  
 - คาวัสดุคอมพิวเตอร       150,000  
 - คาวัสดุการเกษตร       90,000  
 - คาวัสดุการศึกษา       40,000  
 - คาวัสดุวิทยาศาสตร       80,000  
 - คาวัสดุไฟฟา       92,825  
 - คาวัสดุการศึกษา       100,000  
 - คาวัสดุอ่ืน       40,000  
 - คาวัสดุกอสราง       63,500  
 - คาถายเอกสารประกอบการ

สอน 
      80,000  

2 กิจกรรมที่ 2  นิเทศนักศึกษาฝกงาน 40,000  
 งบดําเนินงาน 40,000  
  -คาใชสอย 40,000  
 - คาใชจายไปราชการ เชน 

คาเบี้ยเลี้ยง คาน้ํามนัรถ 
คาบํารุงรถ คาเชารถ 

5 สาขา     40,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 901,957  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวสัด ุภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีศักยภาพมีศักยภาพตรงตามความตองการขององคกรภาครัฐและเอกชน 
2. มีวัสดุอุปกรณเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1  จัดกิจกรรมสําเร็จครบทุกกิจกรรม 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  

 9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม  
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบผลจากการรายงานผลการดําเนินโครงการ
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162433100200 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

   งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 1,103,208  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงกําหนดนโยบายพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการศึกษา คือ 

“พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต 
และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” นอกจากนี้ยังมีสิ่งท่ีตองคํานึงถึงในการจัดการศึกษาคือพัฒนาบัณฑิต
ใหมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขทักษะทางดานการสื่อสารและเทคโนโลยี สําหรับ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนอกจากการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตอนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติแลว ยังมีปญหาท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะท่ีตองการการแกไขอยางเรงดวนคือความนิยมใน
การเลือกเรียนมีนอยการตกออกของนักศึกษาคอนขางสูง การสอนผานภาษาตางประเทศคอนขางต่ํา และงานการให
คําปรึกษาดานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากดานวิชาการยังไมเปนระบบ 

เพ่ือเปนการสนองตอบตอภารกิจในการจัดการศึกษาและเพ่ือแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาของคณะ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงขอเสนอโครงการพัฒนานักศึกษา ซ่ึงเปนโครงการท่ีสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ท่ีนอกเหนือ ไปจากการเรียนการสอนในหองเรียนซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีมุงแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาของคณะ ชวย
พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคลดปญหาการตกออก เพ่ิมจํานวนนักศึกษาใหมคณะ พัฒนา
นักศึกษาใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย  

จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับในสังคมตามอัตลักษณของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 3. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณใหนักศึกษา 

4. เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานภาษา 
5. เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมใหนักศึกษามีจิตสํานึกประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สงป. ตัวชี้วัดท่ี .4 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  ตัวชี้วัดท่ี 5 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
  ตัวชี้วัดท่ี 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทาหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
  ตัวชี้วัดท่ี 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดท่ี 8 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาท่ีกําหนด 
 สกอ. องคประกอบดานท่ี 1  การผลิตบัณฑิต  

 ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

   องคประกอบดานท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 ก.พ.ร.  ตัวชี้วัดท่ี 4 :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 
ตัวชี้วัดท่ี 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 

  สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ตัวชี้วัดท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กลยุทธท่ี 2   ใกลชิด 
เปาประสงคท่ี 1 บุคลากรและหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมี 

ความศรัทธา และยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของทองถ่ินท่ีมีตอมหาวิทยาลัย 
เปาประสงคท่ี 2 มหาวิทยาลัยเปนท่ีรูจัก ยอมรับ และไดรับการสนับสนุนจาก 

สาธารณชนอยางกวางขวาง 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 1 หลักสูตรมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
ตัวชี้วัดท่ี 8.1 ทุกหลักสูตรมีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาไม

นอยกวาระดับดี 
ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ผลการบริหารงานของคณะ (มหาวิทยาลัย) 
ตัวชี้วัดท่ี 8.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (มหาวิทยาลัย) 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม 
ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

   กลยุทธท่ี 14 การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
เปาประสงคท่ี 1 การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ไดรับการยอมรับระดับทองถ่ิน ระดับชาติ

และระดับนานาชาติ 
   ตัวชี้วัดท่ี 14.1 ระดับความสําเร็จของผลงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ 

ปญญาระดับทองถ่ิน หรือระดับชาติหรือนานาชาติไมนอยกวารอยละ 80 
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กลยุทธท่ี 16 การประกันคุณภาพการศึกษา  
เปาประสงคท่ี 1 มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานอยูในระดับสูงตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
   ตัวชี้วัดท่ี 16.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเครือขายปละ 1 ครั้ง 

กลยุทธท่ี 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
เปาประสงคท่ี . 1 นักศึกษามีลักษณะท่ีเปนไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

   ตัวชี้วัดท่ี 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา 1 ครั้ง 
2 โครงการสรางเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา 1 ครั้ง 
3 อบรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางาน 1 ครั้ง 
4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและพิธีบายศรีสูขวัญ 1 ครั้ง 
5 โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 1 ครั้ง 
6 โครงการดนตรี กีฬา ตานยาเสพติด 1 ครั้ง 
7 อบรมปรับความรูพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตร 1 ครั้ง 
8 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ครั้ง 
9 โครงการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาและหองแนะแนว 1 ครั้ง 
10 อบรมพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา    1 ครั้ง 
11 อบรมใหความรูแกศิษยเกาในสายอาชีพ 1 ครั้ง 
12 วิทยาศาสตรสายสัมพันธ  (ทําซุมรับปริญญา) 1 ครั้ง 
13 โครงการสงเสริมศาสนาและประเพณีไทย 1 ครั้ง 
14 โครงการออกคายอาสาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 1 ครั้ง 
15 การคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพและเสริมสรางสุขภาพองครวม

เด็กไทย 
1 ครั้ง 

16 โครงการเขารวมเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแหง
ประเทศไทย 

1 ครั้ง 

17 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 1 ครั้ง 
18 สัมมนานักศึกษาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 1 ครั้ง 
19 สัมมนาหลังฝกงานสาธารณสุขชุมชน 1 ครั้ง 
20 สงเสริมและพัฒนานักศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1 ครั้ง 
21 สัมมนาดานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 ครั้ง 
22 พัฒนาทักษะคอมพิวเตอรของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 1 ครั้ง 
23 ลานคุณธรรม 1 ครั้ง 
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ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
24 พัฒนานักศึกษาดานวิชาการ 1 ครั้ง 
25 นํานักศึกษาไปเพ่ิมพูนความรู 1 ครั้ง 
26 ไหวพระวิษณุ สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ครั้ง 
27 ไหวพระวิษณุ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ครั้ง 
28 พัฒนานักศึกษาสาขาเกษตรในศตวรรษท่ี 21  1 ครั้ง 
29 เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาเกษตรศาสตร 1 ครั้ง 
30 อบรมเตรียมความพรอมดานคณิตศาสตรใหกับนักศึกษาคณิตศาสตร 1 ครั้ง 
31 อบรมภาษาอังกฤษใหนักศึกษาคณิตศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอม

กอนสมัครงาน 
1 ครั้ง 

32 โครงการการจัดนิทรรศการดานความปลอดภัยในงานสัปดาหความ
ปลอดภัยแหงชาติ 

1 ครั้ง 

33 อาชีวอนามัยเสงเสริมความรูดานวิทยาศาสตร 1 ครั้ง 
34 อบรมพัฒนาศักยภาพดานภาษาสูอาเซียน 1 ครั้ง 
35 พัฒนาซุมแสดงสินคาการเกษตรของสาขาเกษตรศาสตร 1 ครั้ง 
36 เลาเรืองเมืองเกา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ season 2 1 ครั้ง 
37 สัมมนาเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวิชาชีพ จป. 1 ครั้ง 
38 โครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชดวยการ

พัฒนาทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานทักษะ
ชีวิตและอาชีพ 

1 ครั้ง 

39 ศึกษาดูงานของอาจารยและนักศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 11 สาขา 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.2 นักศึกษาและบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยางนอยรอยละ 80 
2.3 นักศึกษาทุกหลักสูตรไดรับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ 

 
3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  32   เปนเงิน  347,769  บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ  23  เปนเงิน   251,266 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 22  เปนเงิน    239,033 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ  24 เปนเงิน    265,140 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา 1 20,000    20,000     
2 โครงการสรางเครือขายประกันคณุภาพการศึกษา 1 40,000    40,000     
3 อบรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางาน 1 20,000      20,000   
4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและพิธีบายศรีสูขวัญ 1 40,000        40,000 
5 โครงการสงเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 1 80,000        80,000 
6 โครงการดนตรี กีฬา ตานยาเสพตดิ 1 50,000        50,000 

7 อบรมปรับความรูพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตร 1 40,000        40,000 
8 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 20,000  20,000       
9 โครงการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาและหองแนะแนว 1 5,000      5,000   
10 อบรมพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา    1 70,000      70,000   
11 อบรมใหความรูแกศิษยเกาในสายอาชีพ 1 10,000      10,000   
12 วิทยาศาสตรสายสมัพันธ  (ทําซุมรับปริญญา) 1 30,000        30,000 
13 โครงการสงเสริมศาสนาและประเพณีไทย 1 40,000  40,000       
14 โครงการออกคายอาสาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 1 80,000  80,000       
15 การคัดกรองความเสีย่งทางสุขภาพและเสริมสรางสุขภาพองค

รวมเด็กไทย 
1 30,000  30,000       

16 โครงการเขารวมเปนสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
แหงประเทศไทย 

1 5,000  5,000       

17 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 1 40,000  40,000       
18 สัมมนานักศึกษาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข

ชุมชน 
1 10,000    10,000     

19 สัมมนาหลังฝกงานสาธารณสุขชุมชน 1 15,500      15,500   
20 สงเสริมและพัฒนานักศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 
1 4,000      4,000   
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ลํา
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
21 สัมมนาดานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 6,200      6,200   
22 พัฒนาทักษะคอมพิวเตอรของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 1 10,800      10,800   
23 ลานคุณธรรม 1 5,453      5,453   
24 พัฒนานักศึกษาดานวิชาการ 1 9,020      9,020   
25 นํานักศึกษาไปเพ่ิมพูนความรู 1 14,700    14,700     
26 ไหวพระวิษณ ุสาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 3,000        3,000 
27 ไหวพระวิษณ ุสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 3,000        3,000 
28 พัฒนานักศึกษาสาขาเกษตรในศตวรรษท่ี 21  1 9,000    9,000     
29 เสรมิสรางศักยภาพนักศึกษาเกษตรศาสตร 1 5,000  5,000       
30 อบรมเตรียมความพรอมดานคณิตศาสตรใหกับนักศึกษา

คณิตศาสตร 
1 7,000        7,000 

31 อบรมภาษาอังกฤษใหนักศึกษาคณิตศาสตรเพ่ือเตรียมความ
พรอมกอนสมัครงาน 

1 9,700      9,700   

32 โครงการการจัดนิทรรศการดานความปลอดภัยในงานสัปดาห
ความปลอดภัยแหงชาต ิ

1 15,000      2,860  12,140 

33 อาชีวอนามัยเสงเสริมความรูดานวิทยาศาสตร 1 40,600      40,600   
34 อบรมพัฒนาศักยภาพดานภาษาสูอาเซียน 1 58,000  38,000  20,000     
35 พัฒนาซุมแสดงสินคาการเกษตรของสาขาเกษตรศาสตร 1 33,706    33,706     
36 เลาเรืองเมืองเกา สักการะสิ่งศักดิส์ิทธ์ิ season 2 1 5,000  5,000       
37 สัมมนาเตรยีมความพรอมเพ่ือเขาสูวิชาชีพ จป. 1 6,500      6,500   
38 โครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลติพืชดวย

การพัฒนาทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 
ดานทักษะชีวิตและอาชีพ 

1 4,649  4,649       

39 ศึกษาดูงานของอาจารยและนักศกึษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 11 207,380  80,120  103,860  23,400   
รวมท้ังสิ้น  1,103,208  347,769  251,266  239,033  265,140 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา 20,000  
  งบดําเนินงาน 20,000  
  1.1 คาตอบแทน 7,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
  1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 12,800  
 - อาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,500  
 - คาวัสดสุํานักงาน       3,300  
 - คาจัดทําเอกสารการอบรม       4,000  
 - คาถายเอกสาร       3,000  
2 โครงการสรางเคร่ืองขายประกันคุณภาพการศึกษา 40,000  
  งบดําเนินงาน 40,000  
  2.1 คาใชสอย 40,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง 10 คนๆละ 3 วัน 240 บาท 7,200  
 - คาท่ีพัก 10 คนๆละ 2 คืน 880 บาท 17,600  
 - คานํ้ามัน/ทางดวน       9,200  
 - คาบํารุงรถมหาวิทยาลัย       1,500  
 - คาเชารถยนต       4,500  
3 อบรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางาน 20,000  
  งบดําเนินงาน 20,000  
  3.1 คาตอบแทน 7,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
   3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 12,800  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 5,000  
 - คาวัสดสุํานักงาน 5,800  
 - คาถายเอกสาร 2,000  
4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและพิธีบายศรีสูขวัญ 40,000  
  งบดําเนินงาน 40,000  
 4.1 คาตอบแทน 5,400  
 - คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 5,400  
  4.2 คาใชสอยและคาวัสด ุ 34,600  
 - คาจางจัดทําบายศรีพรอม

เครื่องบูชา 
      15,000  

 - อาหารวางและเครื่องดืม่ 250 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 12,500  
 - คาวัสดสุํานักงาน       6,100  
 - คาถายเอกสาร       1,000  
5 โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 80,000  
  งบดําเนินงาน 80,000  
  5.1 คาตอบแทน 14,400  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
  5.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 65,600  
 - อาหารวางและเครื่องดืม่ 250 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 12,500  
 - คาเชาเหมารถ 5 คันๆละ 2 วันๆละ 10,000 บาท 50,000  
 - คาวัสดสุํานักงาน       2,500  
 - คาถายเอกสาร       600  
6 โครงการดนตรี กฬีา ตานยาเสพติด 50,000  
  งบดําเนินงาน 50,000  
  6.1 คาตอบแทน 10,000  
 - คาตอบแทนกรรมการตดัสิน

และ/หรือการประกวดรอง
เพลง 

      10,000  

  6.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 40,000  
 - เงินรางวัล       10,000  
 - คาวัสดุกีฬา       28,000  
 - คาถายเอกาสาร       2,000  
7 อบรมปรับความรูพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตร 40,000  
  งบดําเนินงาน 40,000  
  7.1 คาตอบแทน 25,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 7 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 300 บาท 25,200  
  7.2 คาวัสดุ 14,800  
 - คาเอกสารประกอบการ

อบรม 
      9,290  

 - คาวัสดสุํานักงาน       5,510  
8 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 20,000  
  งบดําเนินงาน 20,000  
  8.1 คาตอบแทน 7,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 8.2 คาใชสอยคาวัสดุ       12,800  
 - อาหารวางและเครื่องดืม่ 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,000  
 - คาอาหาร 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 2,000  
 - คาวัสดสุํานักงาน       1,800  
 - คาเอกสารประกอบการ

อบรม 
      7,000  

9 โครงการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาและหองแนะแนว 5,000  
  งบดําเนินงาน 5,000  
  9.1 คาตอบแทน 1,800  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 1,800  
  9.2 คาใชสอยคาวัสดุ 3,200  
 - อาหารวางและเครื่องดืม่ 15 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 375  
 - คาวัสดสุํานักงาน       1,825  
 - คาถายเอกสาร       1,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
10 อบรมพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา 70,000  
  งบดําเนินงาน 70,000  
  10.1 คาตอบแทน 14,400  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  
  10.2 คาใชสอยคาวัสดุ 55,600  
 - คาอาหาร 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 200 บาท 16,000  
 - อาหารวางและเครื่องดืม่ 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท 4,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง       720  
 - คาท่ีพัก       17,600  
 - คานํ้ามัน/ทางดวน       5,780  
 - คาบํารุงรถมหาวิทยาลัย       1,500  
 - คาเชารถยนต       6,000  
 - คาวัสดสุํานักงาน       1,000  
 - คาถายเอกสาร       3,000  

11 อบรมใหความรูแกศิษยเกา 10,000  
  งบดําเนินงาน 10,000  
  11.1 คาตอบแทน 3,600  
 - คาตอบแทนวิทยากร                 3,600 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  
  11.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 6,400  
 - คาอาหาร 15 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 1,500  
 - คาอาหารวาง 15 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 750  
 - คาวัสดสุํานักงาน       4,150  

12 วิทยาศาสตรสัมพันธ (ทําซุมรับปริญญา) 30,000  
  งบดําเนินงาน 30,000  
  12.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 30,000  
 - คาจางจัดซุมแสดงความยินดี

บัณฑิตของสาขาวิชา และ
คณะฯ 

15 ซุม   2,000 บาท 30,000  

13 โครงการสงเสริมศาสนาและประเพณีไทย 40,000  
  งบดําเนินงาน 40,000  
  13.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 40,000  
 - คาจางการแสดง   1 ชุดๆละ 5,000 บาท 5,000  
 - คาจางระบบเครื่องเสยีง   1 งานๆละ 5,000 บาท 5,000  
 - คาจางตกแตงสถานท่ี   1 งานๆละ 10,000 บาท 10,000  
 - คาวัสดสุําหรับโครงการ       20,000  

14 โครงการออกคายอาสาเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 80,000  

  งบดําเนินงาน 80,000  
  14.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 80,000  

 - คาเบ้ียเลี้ยง       6,720  
 - คาท่ีพัก       15,000  

 - คานํ้ามัน       10,400  



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 14 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาบํารุงรถมหาวิทยาลัย       3,000  

 - คาเชารถยนต       15,000  
 - คาวัสดุ และถายเอกสาร       29,880  

15 กิจกรรมการคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพและสรางเสริมสุขภาพองครวมเด็กไทย 30,000  
  งบดําเนินงาน 30,000  
  15.1 คาวัสดุ 30,000  
 - คาวัสด ุ       25,000  
 - คาถายเอกสาร       5,000  

16 โครงการเขารวมเปนสมาชกิสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย 5,000  
  งบดําเนินงาน 5,000  
  16.1 คาใชสอย 5,000  
 - คาสมาชิกสภาคณบดีคณะ

สาธารณสุขศาสตรแหง
ประเทศไทย 

      5,000  

17 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชมุชน 40,000  
  งบดําเนินงาน 40,000  
  17.1 คาตอบแทน 32,400  
 - คาตอบแทนวิทยากร   54 ชม.ๆละ 600 บาท 32,400  
  17.2 คาวัสดุ 7,600  
 - คาวัสดสุําหรับการอบรม 7,600  

18 สัมมนานักศึกษาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 10,000  
  งบดําเนินงาน 10,000  
 18.1 คาตอบแทน 9,000  
 - คาตอบแทนวิทยากร   15 ชม.ๆละ 600 บาท 9,000  
  18.2 คาวัสดุ 1,000  
 - คาถายเอกสาร       1,000  

19 สัมมนาหลังการฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 15,500  
  งบดําเนินงาน 15,500  
  19.1 คาตอบแทน 7,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
  19.2 คาวัสดุ 8,300  
 - คาวัสดสุําหรับโครงการ       8,300  

20 สงเสริมและพัฒนานกัศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 4,000  
  งบดําเนินงาน 4,000  
  20.1 คาใชสอย 4,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง, คานํ้ามันรถ,คา

บํารุงรถ, คาทางดวน 
      4,000  

21 อบรม/สัมมนาดานวิทยาการคอมพิวเตอร 6,200  
  งบดําเนินงาน 10,000  
  21.1 คาตอบแทน 3,600  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
  21.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 2,600  
 - คาอาหารกลางวัน 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
10 
10 

คนๆละคนๆ
ละ 

1 
2 

มื้อๆละ 
มื้อๆละ 

100 
35 

บาท 
บาท 

1,000 
700 

 

 - คาเอกสารประกอบการ
อบรม 

      900  

22 พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 10,800  
  งบดําเนินงาน 10,800  

  22.1 คาตอบแทน 10,800  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 18 ชม.ละ 600 บาท 10,800  

23 โครงการลานคุณธรรม 5,453  
  งบดําเนินงาน 5,453  
  23.1 คาใชสอย 5,453  
 - คาเบ้ียเลี้ยง, คานํ้ามันรถ,คา

บํารุงรถ 
      5,453  

24 พัฒนานักศึกษาทางดานวิชาการ 9,020  
  งบดําเนินงาน 9,020  
  24.1 คาใชสอย 9,020  
 - คาเบ้ียเลี้ยง, คาท่ีพัก, 

คานํ้ามันรถ, คาบํารุงรถ 
คาลงทะเบียน, คาเชารถ, 
คาทางดวน 

      9,020  

25 โครงการนํานักศึษาและอาจารยไปเพ่ิมพูนทักษะ ความรูและประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เขารวมประชุมวิชาการระดับชาติ) 

14,700  

  งบดําเนินงาน 14,700  
  25.1 คาใชสอย 14,700  
 - คาเบ้ียเลี้ยง, คาท่ีพัก, 

คานํ้ามันรถ, คาบํารุงรถ 
คาลงทะเบียน, คาเชารถ, 
คาทางดวน 

      14,700  

26  โครงการไหวพระวิษณุ สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3,000  
  งบดําเนินงาน 3,000  
  26.1 คาใชสอย 3,000  
 - คาจางพราหมณทําพิธี 1 งาน     1,800  
 - คาจางเหมาจดัเครื่อง

บวงสรวง 
1 ชุด     1,200  

27  โครงการไหวพระวิษณุ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3,000  
  งบดําเนินงาน 3,000  
  27.1 คาใชสอย 3,000  
 - คาจางพราหมณทําพิธี 1 งาน     1,800  
 - คาจางเหมาจดัเครื่อง

บวงสรวง 
1 ชุด     1,200  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
28  โครงการพัฒนานักศึกษาเกษตรศาสตรในศตวรรษท่ี 21 9,000  
  งบดําเนินงาน 9,000  
  28.1 คาตอบแทน 3,600  
 - คาวิทยากร       3,600  
  28.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 5,400  
 - คาจางพิมพเอกสาร 200 หนา   15 บาท 3,000  
  - คาวัสดุ อุปกรณในการอบรม       2,400  

29 โครงการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร - พัฒนาเว็บไซตสาขาวิชาเกษตรศาสตร 5,000  
  งบดําเนินงาน 5,000  
  29.1 คาตอบแทน 4,800  
 -  คาวิทยากร 1 คนๆละ 8 ชมๆละ 600 บาท 4,800  
  29.2 คาวัสดุ 200  
 - คาวัสดุและถายเอกสารการ

อบรม 
      200  

30  อบรมการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาชัน้ปท่ี 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร 7,000  
  งบดําเนินงาน 7,000  
  30.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 7,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คนๆละ 10 มื้อๆละ 25 บาท 5,000  
  - คาวัสดุและถายเอกสารการ

อบรม 
      2,000  

31 อบรมภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอม 
กอนการสมัครงาน 

9,700  

  งบดําเนินงาน 9,700  
  31.1 คาตอบแทน 7,200  
 -  คาวิทยากร 1 คนๆละ 12 ชมๆละ 600 บาท 7,200  
  31.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 2,500  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 2,000  
  - คาวัสดุ และถายเอกสาร       500  

32 โครงการการจัดนิทรรศการดานความปลอดภัยในงานสัปดาหความปลอดภัยแหงชาติ 15,000  

  งบดําเนินงาน 15,000  
  32.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 15,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง, คานํ้ามันรถ 

คาบํารุงรถ, คาทางดวน 
      12,500  

 - คาวัสดสุําหรับจัด
นิทรรศการและเอกสาร
ประชาสมัพันธ 

      2,500  

33 โครงการอาชีวอนามัยสงเสริมความรูดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 40,600  

  งบดําเนินงาน 40,600  
  33.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 40,600  
 - คาเบ้ียเลี้ยง, คานํ้ามันรถ 

คาบํารุงรถ, คาทางดวน 
      39,280  

 - คาวัสดสุําหรับจัดโครงการ       1,320  
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รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
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ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
34 โครงการอบรมทักษะภาษาเพ่ือการเรียนการสอนและการทํางาน 58,000  
  งบดําเนินงาน 58,000  
  34.1 คาตอบแทน 54,000  
 - คาตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 60 ชม.ๆละ 300 บาท 54,000  
  34.2 คาวัสดุ 4,000  
 - คาวัสด/ุถายเอกสาร       4,000  

35 โครงการพัฒนาซุมแสดงสินคาการเกษตรของสาขาเกษตรศาสตร 33,706  

  งบดําเนินงาน 33,706  
  35.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 33,706  
 - คาจางเหมาปรับปรุงซุม

แสดงสินคาการเกษตรของ
สาขาเกษตรศาสตร 

      33,000  

 - คาถายเอกสาร       706  
36 โครงการเลาเร่ืองเมืองเกา สักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ณ ราชภัฏอยุธยา season2 5,000  

  งบดําเนินงาน 5,000  
  36.1 คาตอบแทน 1,800  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 1,800  
  36.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 3,200  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 2,500  
  - คาวัสด ุ       700  

37 โครงการสัมมนาเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวิชาชีพ จป. 6,500  

  งบดําเนินงาน 6,500  
  37.1 คาตอบแทน 3,600  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  
  37.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 2,900  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 45 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,250  
  - คาถายเอกสาร       650  

38 โครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชดวยการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนสําหรับการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานทักษะชีวิตและอาชีพ 

4,649  

  งบดําเนินงาน 4,649  
  38.1 คาใชสอยคาวัสดุ 4,649  
 - คาเชาเหมารถ       2,500  
 - คาวัสด ุ       2,149  

39 ศึกษาดูงานของอาจารยและนักศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 207,380  

  งบดําเนินงาน 207,380  
  39.1 คาตอบแทน 3,600  
 - คาตอบแทนวิทยากร       3,600  
  39.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 203,780  

 - คาเบ้ียเลี้ยง, คาท่ีพัก,  
คาพาหนะ, คาบํารุงรถ 
คานํ้ามันรถ, คาทางดวน 

      195,300  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาของท่ีระลึกวิทยากร       4,000  
 - คาจัดทําเอกสารรายงาน       3,480  
 - คาวัสดุและถายเอกสาร        1,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,103,208  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนามีคุณภาพเปนท่ียอมรับในสังคม 
 2. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 3. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ 
 4. นักศึกษาไดพัฒนาตนเองทางดานวิชาการและดานการใชชีวิต 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 การจัดกิจกรรมครบถวนทุกโครงการ 
9.1.2 ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ไมต่ํากวารอยละ 80 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการไมต่ํากวารอยละ 80  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ไมต่ํากวารอยละ 80 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  
9.3.2 ผลจากการรายงานผลการดําเนินโครงการ
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162433100300 งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:        178,756  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:        คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

1. หลักการและเหตุผล 
      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซ่ึงภารกิจ
ดังกลาว จําเปนตองมีการสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค  จึงตองใชงบประมาณในการจัด
การศึกษาเพ่ือดําเนินงาน   ใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ  

งานสนับสนุนการจัดการศึกษาเปนงานท่ีสําคัญท่ีจะชวยสนับสนุนใหการจัดการศึกษาตามภารกิจประสบ
ความสําเร็จ จึงจําเปนตองมีวัสดุ อุปกรณและซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑตาง ๆ ใหอยูในสภาพดี  รวมท้ังการบริหาร
จัดการดานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาตามพันธกิจดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
   
2. วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือใหมีการบริหารจัดการและการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.  เพ่ือปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป.  ตัวช้ีวัดท่ี .4 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  ตัวชี้วัดท่ี 5 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
  ตัวชี้วัดท่ี 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทาหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
  ตัวชี้วัดท่ี 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดท่ี 8 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาท่ีกําหนด 
 สกอ. องคประกอบดานท่ี 5  การบริหารจัดการ  

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารงานของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจและกลุม 
      สถาบันและเอกลักษณของคณะ 

  ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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 ก.พ.ร.  ตัวชี้วัดท่ี 4 :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 

ตัวชี้วัดท่ี 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
  สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ตัวชี้วัดท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี 6 เตรียมความพรอมของอาคารสถานท่ีและจัดระเบียบมหาวิทยาลัย 
เปาประสงคท่ี 1 มหาวิทยาลัยสะอาด สวยงามเปนระเบียบมีการจัดรูปแบบอาคารและ

บุคลากรทุกคนมีความภาคภูมิใจ 
เปาประสงคท่ี 2 การจัดการงานจราจรอยางมีประสิทธิภาพและยานพาหนะมีความพรอม

ในการใชงาน 
ตัวชี้วัดท่ี 6.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรเก่ียวกับอาคารสถานท่ีท่ีมีความ

พรอม สวยงาม และมีความเปนระเบียบไมนอยกวารอยละ 80 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 5 พัฒนาความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดท่ี 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาท่ีมีตอหองเรียนหองปฏิบัติการ

และอุปกรณไมนอยกวารอยละ 80 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
   

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 ซ้ือวัสดุสําหรับการบริหารจัดการ 4 ครั้ง 
2 ซอมแซมครุภัณฑและจางเหมาบริการ 2 ครั้ง 
3 คาเบี้ยประชุมกรรมการประจําคณะ 6 ครั้ง 
4 ชําระคาสาธารณูปโภค 12 ครั้ง 
5 จัดโครงการปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 3 กิจกรรม 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.2. บุคลากรและผูมีสวนรวมในกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก อยางนอยรอยละ 80  
2.3   การจัดกิจกรรมเปนไปตามเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 22.13 เปนเงิน 39,555 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 30.83 เปนเงิน  55,110 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 25.76 เปนเงิน  46,055 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 21.28  เปนเงิน  38,036 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ซ้ือวัสดุสําหรับการบริหารจัดการ  4 22,426  7,500 1 4,000 1 4,000  6,926 
2 ซอมแซมครุภัณฑและจางเหมาบริการ 2 40,000   1 15,000 1 25,000   
3 คาเบี้ยประชุมกรรมการประจําคณะ 6 ครั้ง 6 84,330 1 14,055 2 28,110 1 14,055 2 28,110 
4 ชําระคาสาธารณูปโภค  12 12,000 3 3,000 3 3,000 3 3,000 3 3,000 
5 โครงการปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 กิจกรรมท่ี 1  จัดซุมประชาสัมพันธกิจกรรมคณะ

วิทยาศาสตร 

1 

15,000 

1 

15,000 

 

 

 

 

 

 
 กิจกรรมท่ี 2  คณะวิทยสีเขียว 1 3,000   1 3,000     
 กิจกรรมท่ี 3  big cleaning day 1 2,000   1 2,000     

รวมท้ังสิ้น  178,756  39,555  55,110  46,055  38,036 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหต ุปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1  กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือวัสดุสําหรับการบริหารจัดการ 22,426  
  งบดําเนินงาน 22,426  
 1.1 คาวัสดุ       22,426  
 - คาวัสดุสํานักงาน       5,000  
 - คาวัสดุคอมพิวเตอร       5,000  
 - คาวัสดุการเกษตร       5,000  
 - คาวัสดุไฟฟาและกอสราง       3,000  
 - คาวัสดุงานบานงานครัว       3,000  
 - คาวัสดุอ่ืน       1,426  
2 กิจกรรมท่ี 2 ซอมแซมครุภัณฑและจางเหมาบริการ 40,000  
  งบดําเนินงาน 40,000  
 2.1 คาใชสอย       40,000  
 - คาซอมแซมครภุัณฑ       25,000  
 - จางเหมาบริการ       15,000  
3 กิจกรรมท่ี 3 คาเบ้ียประชุมกรรมการประจําคณะ 84,330  
  งบดําเนินงาน 84,330  
 3.1 คาตอบแทน       74,400  
 - คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ 
        

    - ประธาน  6 ครั้ง 1 คน 1,000 บาท 6,000  
    - กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 6 ครั้ง 3 คน 1,000 บาท 18,000  
    - ประธานและกรรมการภายใน 6 ครั้ง 9 คน 600 บาท 32,400  
    - เลขานุการ 6 ครั้ง 1 คน 600 บาท 3,600  
 - คาพาหนะเหมาจายกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ 
6 ครั้ง 3 คน 1,000 บาท 18,000  

 3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       9,930  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 6 ครั้ง 13 คน 35 บาท 2,730  
 - คาถายเอกสารการประชุม 6 ครั้ง     7,200  
4 กิจกรรมท่ี 4 ชําระคาสาธารณูปโภค 12,000  
  งบดําเนินงาน 12,000  
 4.1 คาสาธารณูปโภค       12,000  
 - คาโทรศัพท 12 เดือน     10,000  
 - คาไปรษณยี       2,000  

 5 กิจกรรมท่ี 5  โครงการปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 20,000  
 5.1  จัดซุมประชาสัมพันธกจิกรรมคณะวิทยาศาสตร 15,000  

  งบดําเนินงาน 15,000  
 5.1.1 คาวัสดุ       15,000  
 - คาวัสด ุ       15,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหต ุปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 5.2  คณะวิทยสีเขียว 3,000  
  งบดําเนินงาน 3,000  
 5.2.1 คาวัสดุ       3,000  
 - คาวัสดุเกษตร       3,000  

 5.3  พัฒนาอาคาร สถานท่ี สภาพแวดลอมสูคณะวิทยนาอยู 2,000  
  งบดําเนินงาน 2,000  
 5.3.1 คาวัสดุ       2,000  
 - คาวัสด ุ       2,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 178,756  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

2. การสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 
9. ประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
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162433100400 โครงการพัฒนาบุคลากร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบประมาณแผนดิน 
วงเงินงบประมาณ:        50,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:        คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

1. หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจ

หลักในการจัดการศึกษาระดับปริญญาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแขนงตางๆ โดยมุงเนนพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตใหเปนผูมีความสามารถทางวิชาการควบคูกับความมี
คุณธรรม เปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ พรอมจะออกไปประกอบสัมมาอาชีพตามสายวิชาชีพของตน อันจะนามา
ซ้ึงความเจริญผาสุกของตนและสังคมโดยภาพรวม ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 11 ท่ีมุงการพัฒนาคนระดับปจเจกใหมีคุณภาพเพ่ือนําไปการเกิดสังคมคุณภาพโดยภาพรวมนอกจาก
ภารกิจในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังมีภารกิจดานวิจัยและพัฒนา 
บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมควบคูไปดวย ในฐานะท่ีเปนสถาบันการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ท่ีความพรั่งพรอมท้ังดานทรัพยากรและองคความรู  เปนการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาสังคมอยางสมดุล
และยั่งยืนบนฐานความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามเจตนารมณของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11  

ท้ังนี้ การขับเคลื่อนภารกิจท้ัง 2 สวนท่ีกลาว ใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาประสงค จําเปนพ่ึงพากําลังขีด
ความสามารถของบุคลากรเปนพ้ืนฐานสําคัญ ซ่ึงตามบริบทการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีไดแบงบุคลากรเปน 2 กลุมหลัก คือ และบุคคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการมีบทบาทและความ
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนภารกิจการจัดการเรียนการสอน และภารกิจการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีบุคลากร
สายสนับสนุนเปนฝายอํานวยความสะดวกใหกิจกรรมตางๆ ดําเนินไปอยางราบรื่น ซ่ึงท้ัง 2 ฝายจะตองทํางานผสาน
กันและจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีขีดความสามารถในระดับท่ีสอดคลองตองกันอยูเสมอทามกลาง 
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก สถาบันการศึกษาจําเปนตองมีการปรับตัว และพัฒนาตนเองใหกาวหนา และสราง
ความสําเร็จใหมๆ ตลอดเวลา ซ่ึงในการนี้จําเปนตองมีการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองสัมพันธ
กับเปาหมายของสถาบันดวย สําหรับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีการวางเปาหมายความสําเร็จในอนาคต ท่ีจะ
กาวสู ความเปนสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในทองถ่ินท่ีมีความสามารถในระดับสากล จึงจําเปน
ตองการพัฒนาบุคลากรใหมีขีดสามารถในระดับสากลดวย โดยจะมีการองคความรู ดานบริหารบุคลสมัยใหมมาปรับใช 
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อาทิ การสรางระบบบริหารจัดการความรู  โดยกลไกของชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) การเนนการท 
างานเปนทีม การสนับสนุนการสรางนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน รวมการสันทนาการเพ่ือเสริมสุขภาวะ เพ่ือให
บุคลากรทุกมีความพรอมและความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายขององคกรโดยภาพรวม 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และประสบการณของผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาท่ี ท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

2. เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลสูงข้ึน 
3. เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการทํางานซ่ึงจะเปนผลดีตอองคกร 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี .4 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  ตัวชี้วัดท่ี 5 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
  ตัวชี้วัดท่ี 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทาหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
  ตัวชี้วัดท่ี 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดท่ี 8 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาท่ีกําหนด 
 สกอ. องคประกอบดานท่ี 5  การบริหารจัดการ  

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารงานของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจและกลุม 
      สถาบันและเอกลักษณของคณะ 

  ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ก.พ.ร.  ตัวชี้วัดท่ี 4 :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 

ตัวชี้วัดท่ี 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
  สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ตัวชี้วัดท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี 1   เขาใจ 
เปาประสงคท่ี 1 ผูปฏิบัติงานเขาใจบทบาทหนาท่ีของมหาวิทยาลัยและพรอมขับเคลื่อน 

ภารกิจตามยทุธศาสตร 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยเขาใจบทบาทหนาท่ีของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 

รอยละ 80 
กลยุทธท่ี 11 สรางความม่ันคงกาวหนาและสวัสดิการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
เปาประสงคท่ี 1 ยกระดับศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
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5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 ไปราชการ ประชุม สัมมนา และฝกอบรมของผูบริหารและบุคลากร 4 ครั้ง 
2 ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน 1 ครั้ง 
3 จัดประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 ครั้ง 
4 จัดกิจกรรมตามประเพณี   2 ครั้ง 
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีไดรับจากการรวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ  80        
2.2 ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 53   เปนเงิน 26,500 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 13  เปนเงิน   6,500 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 21 เปนเงิน   10,500 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ  13 เปนเงิน    6,500 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ไปราชการ ประชุม สัมมนา และฝกอบรมของ

ผูบริหารและบุคลากร 

4 14,000 1 4,000 1 3,000 1 4,000 1 3,000 

2 ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน 1 16,000 1 16,000       
3 จัดประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4 14,000 1 3,500 1 3,500 1 3,500 1 3,500 
4 จัดกิจกรรมตามประเพณี (2 ครั้ง) 2 6,000 1 3,000   1 3,000   

รวมท้ังสิ้น  50,000  26,500  6,500  10,500  6,500 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 ไปราชการ ประชุม สัมมนาและฝกอบรมของผูบริหารและบุคลากร 14,000  
 งบดําเนินงาน 14,000  
  1.1 คาใชสอย 14,000  
 - คาเบ้ียเล้ียง       2,500  
 - คาทีพ่ัก       1,500  
 - คาพาหนะ/ทางดวน       3,000  
 - คานํ้ามันรถ       3,000  
 - คาบํารุงรถ       2,000  
 - คางลงทะเบียน       2,000  
2 กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน 16,000  
 งบดําเนินงาน 16,000  
  2.1 คาใชสอย 16,000  
 - คาเบ้ียเล้ียง, คาที่พกั, 

คานํ้ามันรถ 
      16,000  

3 กิจกรรมท่ี 3 จัดประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   
 งบดําเนินงาน 14,000  
 1.1 คาใชสอย 14,000  
 คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 100 คนๆละ 4 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 14,000  
4 กิจกรรมท่ี 4 จัดกิจกรรมตามประเพณี  6,000  
 งบดําเนินงาน 6,000  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสด ุ 6,000  
 - คาจางเหมาบริการ   2 คร้ังๆ ละ 2,000 บาท 4,000  
 - คาวัสดุ   2 คร้ังๆ ละ 1,000 บาท 2,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 50,000  
 หมายเหต ุ ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกนั 

 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. บุคลากรไดรับความรูและประสบการณจากการเขารับการฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
2. บุคลกรไดมีการเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
3. เปนการสืบสานประเพณี ศิลปวฒันธรรม 

 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ  

9.1.1 ความสอดคลองของการดําเนินงานกับแผนที่วางไว 
9.1.2 ความสอดคลองของการใชจายงบประมาณกับแผนทีว่างไว  

9.2  เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมนิผลการดําเนนิงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชรายงานการประชุม 
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานผลการปฏิบัตงิาน
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162433100500 โครงการพัฒนาวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบบ.กศ.  
 

โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรอืศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 20,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอมและความพรอม
ของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น 
จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนน
เฉพาะแตละสถาบันเพ่ือใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิด
ประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจน
มีการสนับสนุนทรัพยากรใหดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการ
งานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอ่ืนๆของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน 
สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตระหนักถึงความสําคัญในการสรางและพัฒนาองคความรูทางวิชาการ โดย
การสงเสริมสนับสนุนและเผยแพรผลงานทางวิชาการและการวิจัยของคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ การจัดทํา
วารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพนอกจากจะเปนการแสดงศักยภาพดานวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลว 
ยังเปนการสงเสริมใหการเผยแพรผลงานคณาจารยและนักวิชาการท่ัวไปเพ่ือใหมีโอกาสเสนอผลงานวิชาการและ
แลกเปลี่ยนวิทยาการตางๆในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเผยแพรความรูทางวิชาการแกอาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ท้ังแวดวง
วิชาการและสังคมท่ัวไป 
 2. เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาองคความรูในสาขาวิชาตางๆ 
 3. เพ่ือเปนเวทีเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารยตลอดจนนักวิชการอิสระเพ่ือ
เชื่อมโยงโลกแหงวิชาการและวิชาชีพรวมท้ังเผยแพรองคความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาชุมชนและสังคมสวนรวม 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สงป. ตัวชี้วัดท่ี .4 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  ตัวชี้วัดท่ี 5 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
  ตัวชี้วัดท่ี 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทาหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
  ตัวชี้วัดท่ี 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดท่ี 8 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาท่ีกําหนด 
 สกอ. องคประกอบดานท่ี 2 การวิจัย  

  ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา และนักวิจัย 

 ก.พ.ร.  ตัวชี้วัดท่ี 4 :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 
ตัวชี้วัดท่ี 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 

  สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ตัวชี้วัดท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม 
ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
กลยุทธท่ี 12 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม 
เปาประสงคท่ี 1  ใชการวิจัยสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยและพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดท่ี 12.1 จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารท่ีไดรับการยอมรับไมนอย 

กวารอยละ 80 และไดรับการตอยอดเปนนวัตกรรมไมนอยกวารอยละ 20 
กลยุทธท่ี 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
เปาประสงคท่ี . 1 นักศึกษามีลักษณะท่ีเปนไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

   ตัวชี้วัดท่ี 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน 

  

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 พัฒนาวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 ครั้ง 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 85 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 50  เปนเงิน  10,000   บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ  50  เปนเงิน  10,000   บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1. พัฒนาวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 20,000   1 10,000 1  1 10,000 

รวมท้ังสิ้น  20,000    10,000    10,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 พัฒนาวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20,000  
 งบดําเนินงาน 20,000  
 1.1 คาตอบแทน       20,000  
 - คาตอบแทนผูอานบทความ 10 คนๆละ 2 ครั้งๆละ 500 บาท 10,000  
 - คาตอบแทนบรรณาธิการ 5 คนๆละ 2 ครั้งๆละ 1,000 บาท 10,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 20,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ไดเผยแพรความรูทางวิชาการแกอาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ท้ังแวดวงวิชาการ
และสังคมท่ัวไป 
 2. ไดสงเสริมและกระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาองคความรูในสาขาวิชาตางๆ 
 3.มีเวทีเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารยตลอดจนนักวิชาการอิสระเพ่ือเชื่อมโยงโลก
แหงวิชาการและวิชาชีพรวมท้ังเผยแพรองคความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาชุมชนและสังคมสวนรวม 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีออกทันตามกําหนด 2 เลมตอป 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบผลจากการรายงานผลการดําเนินโครงการ
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162433100600 โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูสากล    

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
   งบ บ.กศ.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 

      ภายในปเดียว 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:        442,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:       คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

1. หลักการและเหตุผล 
      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปน
สถานศึกษาสมบูรณแบบทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง   มีวัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  
ทําการวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชนแกสังคมเปนสวนรวม  บริการทางวิชาการแกสังคม  ทํานุบํารุง
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  โดยใหความสําคัญและคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  ความมีเสรีภาพและ
ความเปนเลิศทางวิชาการ  ควบคูไปกับความมีคุณธรรม  การมีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเปนท่ียอมรับ ความ
โปรงใสและตรวจสอบได  รวมท้ังความรับผิดชอบตอรัฐและสังคม  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและจัดการ 
รวมท้ังการบริหารแบบมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   
 จากเหตุผลดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาสูความเปนสากล 
โดยมีแนวคิดและทิศทางดานวิเทศสัมพันธโดยมุงเนนความรวมมือกับตางประเทศ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
และการติดตอแสวงหาความรวมมือจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศเพื่อผลิตบัณฑิต แลกเปล่ียนทางดานวิชาการ เผย
แพร และทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนสนับสนุสใหบุคลากรเพิ่มคุณวุฒิโดยการลาศึกษา ประชุม ศึกษาดูงาน เสนอ
ผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ เพื่อแลกเปล่ียนความรูกับผูเชี่ยวชาญในสาขา การฝกอบรมเพิ่มพูนความรู ทักษะและ
โลกทัศน โครงการบริหารจัดการดานวิเทศสัมพันธเพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในประชาคม ใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงตอไป   
 
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสริม สนับสนุนและแสวงหาการสรางความรวมมือกับประเทศตาง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสราง

ความเขมแข็งทางวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อเพิ่มเครือขายความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ในกลุมอาเซียน 
3. เพื่อสรางความรวมมือกับสถานศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังพัฒนาอาจารย 
4. เพื่อเสริมสรางศักยภาพเชิงวิชาการของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถขับเคล่ือน 
 ยุทธศาสตรสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
5. เพื่อใหมีการแลกเปล่ียนทางวิชาการระหวางอาจารยและนักศกึษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สกอ. องคประกอบดานท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

  ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
องคประกอบดานท่ี 5  การบริหารจัดการ  
  ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารงานของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
และกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ 

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 
  ตัวชี้วัดท่ี 5 รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี 14 การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
เปาประสงคท่ี 1 การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ไดรับการยอมรับระดับทองถ่ิน ระดับชาติ

และระดับนานาชาติ 
   ตัวชี้วัดท่ี 14.1 ระดับความสําเร็จของผลงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ 

ปญญาระดับทองถ่ิน หรือระดับชาติหรือนานาชาติไมนอยกวารอยละ 80 
กลยุทธท่ี 17 การเสริมสรางบทบาท ศักยภาพในอาเซียนและสากล  
เปาประสงคท่ี 1 ยกระดับมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาสูสากล 

   ตัวชี้วัดท่ี 17.1 จํานวนเครือขายกับมหาวิทยาลัยตางประเทศหรือจํานวนขอตกลง 
ความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศหรือกลุมประเทศอาเชียนเพ่ิมข้ึน 

   ตัวชี้วัดท่ี 17.5 จํานวนเครือขาย/โครงการหรือกิจกรรมความรวมมือกับ 
ตางประเทศหรือกลุมประเทศอาเซียนเพ่ิมข้ึน 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

   ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 ดําเนินการประสานความรวมมือกับตางประเทศ 3 ครั้ง 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผูรวมกิจกรรมและผูมีสวนเก่ียวของมีความพึงพอใจในระดับมาก อยางนอยรอยละ 80  
 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 34  เปนเงิน 150,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 34  เปนเงิน 150,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 32  เปนเงิน 142,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ดําเนินการประสานความรวมมือกับตางประเทศ 3 442,000  150,000  150,000  142,000  0 

รวมท้ังสิ้น  442,000  150,000  150,000  142,000  0 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 สงเสริม สนับสนุนและแสวงหาการสรางความรวมมือกับตางประเทศ  และเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการระดับนานาชาติ  
442,000  

 งบดําเนินงาน 442,000  
  1.1 คาใชสอย 442,000  
 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 442,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง       100,000  
 - คาเครื่องบิน/คาเดินทาง       242,000  
 - คาท่ีพัก       100,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 442,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพ่ือสรางความรวมมือกับสถานศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังพัฒนาอาจารย 

2. เพ่ือเสริมสรางศักยภาพเชิงวิชาการของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของ 

สถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาระหวางอาจารยและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ
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162433100700 โครงการเปดบานวิทยาศาสตร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบ บ.กศ.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรอืศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินการ 
วงเงินงบประมาณ: 50,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

1. หลักการและเหตุผล 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานท่ีสําคัญของการพัฒนาประเทศท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ท้ังยังเปน

เครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ ชวยลดแรงกระทบดานลบจากปจจัยเสี่ยงท้ังหลาย และ
ชวยเพ่ิมความสามารถในการสรางสําเร็จจากโอกาสใหมๆ ท่ีจะเขามา ดังนั้น เจตนารมณของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 จึงมุงใหมีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม บนฐานความรูและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ 
ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานท่ีมีผลิตภาพต่ํา ไปสูการใชความรูและ
ความชานาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความพรอมดานบุคลากร เครื่องมือ และหองบฏิบัติการ ซ่ึงนอกจากจะเอ้ือ
ตอการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแลวยังสามารถใหบริการทางวิชาการแกบุคคลภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ
ดวย ดังนั้น สาขาจุลชีววิทยาจึงมีแนวคิดท่ีจะจัดใหมีกิจกรรมเปดบานวิทยข้ึน เพ่ือเผยแพรขีดความสามารถของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนท่ีรูจักแพรหลาย  
 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือประชาสัมพันธระบบจัดการศึกษา ผลงาน และบริการทางวิชาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมเปดบานวิทยสําหรับเผยแพรขีดความสามารถและสาขาวิชาตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
2.3 เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรแกเยาวระดับมัธยมศึกษา 
2.4 เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการเปดโอกาสไดใชความรู

จากการศึกษาในการใหบริการแกสังคม 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป.  ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนผูสําเร็จการศกึษา 

  ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนกัศกึษาที่เขาใหม 
  ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนนกัศกึษาที่คงอยู 
  ตัวชี้วัดที่ 6 ผูสําเร็จการศกึษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ผูสาเร็จการศกึษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด 
 สกอ.  องคประกอบดานที่ 1  การผลิตบัณฑิต  

  ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

  ก.พ.ร.        ตัวชี้วัดที ่4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบณัฑิต 
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบนัอุดมศึกษา 

 สมศ. มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตัวบงชี้ที ่1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ตัวบงชี้ที ่9 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรภายนอก 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กลยุทธที่ 2   ใกลชิด 
เปาประสงคที่ 1 บุคลากรและหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีความศรัทธา และ

ยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของทองถิ่นที่มีตอมหาวิทยาลัย 
เปาประสงคที่ 2 มหาวิทยาลัยเปนที่รูจัก ยอมรับ และไดรับการสนบัสนุนจากสาธารณสชนอยาง

กวางขวาง 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 หนวยงานทัง้ภายในหนวยงานทัง้ภายในและภายนอกรับรูขาวสารที่ 

ประชาสัมพันธจากมหาวิทยาลัยไมนอยกวารอยละ 50 
กลยุทธที่ 3 เปนที่พ่ึงของสังคม 
เปาประสงคที่ 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนที่พ่ึงของชมุชนและ

ทองถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 

 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 

5. เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 เปดบานวิทย 1 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 มีบุคคลภายนอกผูเขารวมกจิกรรมเปดบานวิทย อยางนอย 400 คน มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู

ในเกณฑดี 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 50,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมเปดบานวิทย 1 50,000   1 50,000     

รวมท้ังสิ้น  50,000    50,000     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง
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7.รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 เปดบานวิทย 50,000  
 งบดําเนินงาน 50,000  
 1.1 คาใชสอย       50,000  
 - คาเดินทางผูเขารวมโครงการ       50,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 50,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 

     

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ขีดความสามารถและบริการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนท่ีรูจักในวงกวาง 
2. สาขาวิชาและหลักสูตรการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการประชาสัมพันธใหเปนท่ี

รูจักในวงกวาง 
3. เยาวชนท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาทักษะและอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 
4. ผลการปฏิบัติราชการดานบริการวิชาการของคณาจารยไดรับการยกระดับใหสูงข้ึน 

5. นักเรียนระดับมัธยมปลายในพ้ืนท่ีบริการมีความตองการเขาศึกษาในหลักสูตรทางวิทยาศาสตรของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

6. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การทํางานและการใหบริการแกสังคม 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 มีบุคคลภายนอกผูเขารวมกิจกรรมเปดบานวิทยอยางนอย 400 คน  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบตอบรับเขารวมโครงการ  
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบแบบลงทะเบียนการเขารวมกิจกรรม 
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบสํารวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจ
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162433100800 โครงการทุนการศึกษาทุนชางเผือกเรียนวิทยาศาสตร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 56,400  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / คณบด ี
 

1. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนท่ีมี

ความสามารถ ซ่ึงจะเปนกําลังหลักและแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญของประเทศในระยะยาว แตเนื่องจากความยากจนและ
ขาดแคลนทุนทรัพย จึงทําใหนักเรียนท่ีเรียนดีขาดโอกาสในการท่ีจะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  ดังนั้นเพ่ือเปนการ
สรางโอกาสใหกับเยาวชนดังกลาว ไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงไดจัด
โครงการทุนการศึกษา ทุนชางเผือกเรียนวิทยาศาสตรข้ึน เพ่ือใหนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีและผานการสอบคัดเลือกได
เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ป ในหลักสูตรตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับทุนการศึกษา (คาลงทะเบียน) จนสําเร็จระดับปริญญาตรีตามเกณฑ
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุนใหนักเรียนในสวนภูมิภาคท่ีมีผลการเรียนดีและมีความสนใจเขาศึกษาทางดานวิทยาศาสตร 
ใหสามารถเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตรตาง ๆ ท่ีเปดสอนในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

2. เพ่ือสงเสริมใหเยาชนเห็นคุณคาและความสําคัญของการศึกษา 
3. เพ่ือสงเสริมใหมีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในสวนภูมิภาค 
4. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของประเทศในการสรางบัณฑิตวิทยาศาสตรท้ังเชิง

ปริมาณและคุณภาพ 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สงป.  ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  ตัวชี้วัดที่ 5 จาํนวนนักศึกษาที่คงอยู 
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  ตัวชี้วัดที่ 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทาหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ผูสาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
  ตัวชี้วัดที่ 8 ผูสําเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด 
 สกอ. องคประกอบดานที่ 1  การผลิตบัณฑิต  

  ตัวบงชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบงชีท้ี่ 1.2 อาจารยประจาํคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
 ตัวบงชีท้ี่ 1.3 อาจารยประจาํคณะที่ดํารงตาํแหนงทางวชิาการ 
 ตัวบงชีท้ี่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํ 
 ตัวบงชีท้ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบงชีท้ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ก.พ.ร.  ตัวชี้วัดที ่4 :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 
ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบนัอุดมศึกษา 

  สมศ. ตัวชี้วัดที ่1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ตัวชี้วัดที ่2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษา 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กลยุทธที่ 2   ใกลชิด 
เปาประสงคที่ 1 บุคลากรและหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีความศรัทธา 

และยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความพงึพอใจของทองถ่ินที่มีตอมหาวิทยาลยั 
เปาประสงคที่ 2 มหาวิทยาลยัเปนที่รูจัก ยอมรับ และไดรับการสนบัสนุนจากสาธารณสชนอยาง

กวางขวาง 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 หนวยงานทั้งภายในหนวยงานทัง้ภายในและภายนอกรับรูขาวสารที่ 

ประชาสัมพนัธจากมหาวทิยาลยัไมนอยกวารอยละ 50 
กลยุทธที่ 10 ผลิตครูมืออาชีพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงคที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดบัมืออาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 10.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดบัมืออาชีพ   
ตัวชี้วัดที่ 10.4 มีการปรับกระบวนการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอและระบบการจัดการเรียนการ

สอนและการประกันคุณภาพ 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 นักศึกษาที่เขารับทนุการศึกษาในระดับปริญญาตรี  3 คน 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษาไดทีไ่ดรับทุนการศึกษาไดศึกษาในหลักสูตรครบตามเกณฑ 
 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  50     เปนเงิน 28,200  บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 50     เปนเงิน 28,200  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ทุนการศึกษา ทุนชางเผือกเรียนวิทยาศาสตร 3 ทุน 56,400 3 28,200 3 28,200     

รวมท้ังสิ้น  56,400  28,200  28,200     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1  เงินทุนการศึกษา ทุนขางเผือกเรียนวิทยาศาสตร  56,400  
 งบอุดหนุน 56,400  
 - เงินทุนการศึกษา  ทุน

ชางเผือกเรียนวิทยาศาสตร  
3 คน ๆ ละ 2  ภาคเรยีนๆละ 9,400 บาท 56,400  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 56,400  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนในสวนภูมิภาคท่ีมีผลการเรียนดีและมีความสนใจไดเขาศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพ่ิมข้ึน 

2.  เยาวชนไดเห็นคุณคาของการศึกษา 
3.  การดําเนินการเปนไปตามนโยบายของประเทศในการสรางบัณฑิตวิทยาศาสตรท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 จํานวนผูไดรับทุนการศึกษาคงอยู 100% 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษา
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162433100900 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบ บ.กศ.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรอืศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 478,607  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

1. หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการ

ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การ
ปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและทองถ่ิน ซ่ึงการจัดการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรนั้น  ผูสอนจะตอง
จัดใหนักศึกษาไดมีความรู ทักษะและพฤติกรรมท่ีถูกตองเหมาะสมตามบริบทของแตละหลักสูตร  การท่ีจะทําใหเกิด
สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการเรียนการสอนดังกลาวจําเปนตองมีวัสดุและครุภัณฑเพียงพอในการฝกปฏิบัติเพ่ือเปน
การเพ่ิมพูนทักษะใหกับผูเรียน ซ่ึงปจจุบันครุภัณฑท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรมีความ
เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีเปนอยางมาก และครุภัณฑของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนยัง
ลาสมัยไมทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือ จัดหาเพ่ิมเติม เพ่ือใชประโยชนในการ
เรียนการสอนและการบริหาร เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนและผูใชบริการเกิดความพึงพอใจสอดคลองกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการ 
 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณสําหรับเปนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา 
2.เพ่ือใหมีเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน 
3.เพ่ือใหอาจารยและนักศึกษาไดเพ่ิมพูนทักษะและความรูจากการใชเครื่องมือและอุปกรณเพ่ิมข้ึน 
4.เพ่ือยกระดับการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรมีคุณภาพสูงข้ึน 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี .4 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สกอ. องคประกอบดานท่ี 1  การผลิตบัณฑิต  
  ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
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 ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ก.พ.ร.  ตัวชี้วัดท่ี 4 :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 
ตัวชี้วัดท่ี 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 

  สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ตัวชี้วัดท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 1 หลักสูตรมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
ตัวชี้วัดท่ี 8.1 ทุกหลักสูตรมีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาไม

นอยกวาระดับดี 
ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ผลการบริหารงานของคณะ (มหาวิทยาลัย) 
ตัวชี้วัดท่ี 8.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (มหาวิทยาลัย) 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม 
ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
เปาประสงคท่ี 5 พัฒนาความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดท่ี 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาท่ีมีตอหองเรียนหองปฏิบัติการ

และอุปกรณไมนอยกวารอยละ 80 
กลยุทธท่ี 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
เปาประสงคท่ี 1 นักศึกษามีลักษณะท่ีเปนไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   ตัวชี้วัดท่ี 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ี 
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน   

 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดซ้ือครุภัณฑ 14 รายการ 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.3. การจัดซ้ือครุภัณฑเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ 
2.4. ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรอยางนอยรอยละ 80  

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ   100    เปนเงิน  478,607  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซื้อครภุัณฑเพ่ือสนับสนุนการเรยีนรู 14

รายการ 
478,607 14

รายการ 
478,607       

รวมท้ังสิ้น  478,607  478,607       

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปน

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมท่ี 1  จัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู  478,607  
 งบลงทุน         
 1.1 คาครุภัณฑ        478,607  
1 เครื่องคอมพิวเตอร All in one 1 เครื่อง   18,000 บาท 18,000 สาธารณสุข

ชุมชน 

2 เครื่องพิมพเลเซอร 1 เครื่อง   12,000 บาท 12,000 สาธารณสุข
ชุมชน 

3 เครื่องโปรเจคเตอร  6 ตัว   20,000 บาท 120,000 สาธารณสุข
ชุมชน 1, 
คณะ 5 

4 เครืองปรับอากาศ 18000 BTU 3 เครื่อง   28,000 บาท 84,000 คณิตศาสตร 

5 เครื่องคอมพิวเตอร 1 ชุด   19,046 บาท 19,046 เกษตรศาสตร 

6 เครื่องโปรเจคเตอร  1 เครื่อง   33,000 บาท 33,000 คหกรรม
ศาสตร 

7 เครื่อง visualizer 1 เครื่อง   11,451 บาท 11,451 คณะ 

8 เครื่องทําไอศครีม 2 เครื่อง   7,000 บาท 14,000 คหกรรม
ศาสตร 

9 เครื่องทํากรวยไอศกรีม 2 เครื่อง   2,500 บาท 5,000 คหกรรมศาสตร 

10 พาติชั่น 1 ชุด   11,200 บาท 11,200 สาธารณสุข
ชุมชน 

11 เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 2 
ตําแหนง 

2 เครื่อง   33,705 บาท 67,410 เกษตรศาสตร 

12 เครื่องชั่งไฟฟาแบบทศนิยม 
4 ตําแหนง 

1 เครื่อง   30,000 บาท 30,000 เคมี 

13 คอมพิวเตอรโนตบุค 2 เครื่อง   20,000 บาท 40,000 IT1, คณะ1 

14 เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง   13,500 บาท 13,500 คณะ 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 478,607  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 

     

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.นักศึกษามีศักยภาพตรงตามความตองการขององคกรภาครัฐและเอกชน จากการท่ีนักศึกษามีทักษะในการ
ใชคอมพิวเตอรและไดรับการเรียนรูผานสื่อท่ีทันสมัย 
2.ผูสอนไดใชสื่อท่ีมีศักยภาพและสงเสริมใหผูเรียนมีศักยภาพสอดคลองกับความตองการขององคกรภาครัฐ
และเอกชน 
3.นักศึกษาไดเรียนรูในหองท่ีมีสภาพอากาศท่ีสงเสริมศักยภาพในการเรียนรูเพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณท่ีจําเปน
และเหมาะสมในการดําเนินงานและสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับครุภัณฑเพ่ือใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร 
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9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1  จัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูครบทุกรายการ 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3   วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 50 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 
 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร  
All in one  

1 เครื่อง 18,000 18,000 CPU : Intel Core i3-4005U 1.70 GHz 
Display Screen : 21.5” 
RAM : 4GB DDR3 
HDD : 500 GB 
Graphics : intel HD Graphics 
OS : DOS 

2 เครื่องพิมพเลเซอร  1 เครื่อง 12,000 12,000 - Print speed black:  
- Normal : Up to 25 ppm5 
- First page out (ready) 
- Black : As fast as 8 sec 6 
- Print quality black (best) 
- Up to 1200x1200 dpi 

3 มัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร  6 เครื่อง 20,000 120,000 - ระดับ XGA  
- ความละเอียดอยางนอย 1024x768  จุด 
- ความสวางไมนอยกวา 2500 ANSI Lumen 
 

4 เครืองปรับอากาศ  
ขนาด18000 BTU    

3 เครื่อง 28,000 84,000 - เปนเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด
ไมนอยกวา 18,000 BTU 

- รายละเอียดตามมาตรฐานครภุัณฑ 
5 เครื่องคอมพิวเตอร  1 ชุด 19,046 19,046 - CPU : Intel Core i3-4160 3.6GHz 

- RAM : 4GB DDR3 1600MHz 
- HDD : 500 GB 
- Graphics : NVidia GeFoprceGT705 1GB 
- LED 20” HP 20WD 
 

6 มัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร  1 เครื่อง 33,000 33,000 1.เปนเครื่องฉายชนิด 3LCD Projector 
2.สามารถแสดงผลท่ีความละเอียดอยางนอย 

1024x768 จุด 
3.กําลังสองสวางไมนอยกวา 3,000 ANSI lumen 
4.มีลําโพงในตัวเครื่องไมนอยกวา 10 วัตต 
5.สามารถเลือกปรับโหมดความสวางหลอดภาพ

ได 3 โหมด (Normal/Eco1/Eco2) 
6.สามารถเช่ือมตอไดโดยตรงกับคอมพิวเตอร 

ระดับ VGA, SVGA, XGA , SXGA, WXGA, 
และUXGA ไดเปนอยางนอย 

7.มีอัตราสวนการซมูภาพแบบออฟติคอลไดไม
นอยกวา 1.2 เทา  

8.รีโมทคอลโทรลแบบไรสายสําหรบัควบคุม
การทํางานของเครื่องโปรเจคเตอร 

9.สามารถฉายภาพขนาด 30-300 น้ิว 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

7 เครื่อง visualizer  1 เครื่อง 11,451 11,451 - ความละเอียด 5,000,000 พิกเซล 
- อุปกรณสรางสญัญาณภาพแบบ CMOS 

ขนาด ½ น้ิว 
- ขนาดเลนส F 1.45-3.98  f=4.3-94.6 มม. 

8 เครื่องทําไอศครีม    2 เครื่อง 7,000 14,000 - เครื่องทําไอศครีมเหมาะสําหรบัการทํา
ไอศกรีมนอกสถานท่ี 

- ถังภายนอกเปนไมเน้ือธรรมชาติมขีนาดใหญ 
แข็งแรง 

- ปนไอศกรีมไดไมนอยกวา 2 แบบ (แบบใช
ไฟฟาและไมใชไฟฟา) 

- ถังผสมไอศกรีมเปนอลูมเินียมหนาขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 16 ซม. 

- สามารถทําไอศกรมีไดครั้งละไมนอยกวา  
4 ควอรต 

- กําลังไฟไมนอยกวา 50 วัตต 
- ใชกับไฟฟา 220 โวลต 50 เฮิรตซ 
- รับประกันคณุภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 

9 เครื่องทํากรวยไอศกรีม 2 เครื่อง 2,500 5,000 1. ตัวเครื่องทําจากวัสดุไรสนิม 
2. เพลทใหความรอนทําจากโลหะเคลือบเทปลอน 
3. สามารถปรับความรอนได 
4. มีไฟแสดงการทํางาน 
5. มีท่ีเก็บสายไฟ 
6. มีปุมกันลื่นท่ีฐานเครื่อง 
7. พรอมพิมพสําหรับทํากรวย 1 ช้ิน 
8. กําลังไฟไมนอยกวา 850 วัตต 

 
10 พาติช่ัน  1 ชุด 11,200 11,200 ประกอบดวย 

1. ฉาก patition ขนาด 75x150 cm. 2 แผน 
(ดานบนเปนกระจกพรอมกรอบอลูมิเนียม 
สูง 30 cm. ดานหลังทึบบุผาหนังเทียม) 

2. ฉาก patition ขนาด 95x150 cm. 1 แผน 
(ดานบนเปนกระจกพรอมกรอบอลูมิเนียม 
สูง 30 cm. ดานหลังทึบบุผาหนังเทียม) 

3. โครงฉากไมฟองนํ้าบุอลูมิเนียมเปนเสาสี่เหลี่ยม
ขนาด 5x5 เซนตเิมตร จํานวน 5 เสา 

 
11 เครื่องช่ังไฟฟาทศนิยม  

2 ตําแหนง    
2 เครื่อง 33,705 67,410 - เปนเครื่องช่ังไฟฟาช่ังดานบนชนิดอานละเอียด 

- ช่ังนํ้าหนักไดไมนอยกวา 3,000 กรัม 
- ความละเอียดในการอานได 0.01 กรัม 
- จานของเครื่องช่ังผลิตจากโลหะ 
- ใชไฟฟา 230 โวลท 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

12 เครื่องช่ังไฟฟาแบบ
ทศนิยม 4 ตําแหนง   

1  เครื่อง 30,000 30,000 - เปนเครื่องช่ังไฟฟาอิเล็คทรอนิคสชนิดอาน
ละเอียดแบบช่ังจากดานบนของจานช่ัง 
(Electronic Analytical Balance)  

- มีจอแสดงเปนแบบ Backlit LCD Display 
สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

- ช่ังนํ้าหนักไดสูงสดุ (Max. Capacity) 210 
กรัม และสามารถหักคานํ้าหนักภาชนะไดตลอด
ชวงการช่ัง 

- สามารถอานคาไดละเอียด (Readability) 
0.0001 กรัม 

- จานช่ังมีเสนผานศูนยกลาง 90 มิลลิเมตร 
- ตูกระจกกันลมสามารถเปดไดหมดท้ัง 3 ดาน 

คือ ซาย ขวา และดานบน และสามารถถอด
เพ่ือทําความสะอาดไดโดยไมตองใชเครื่องมือใด 
ๆ  ชวยในการถอดและในการประกอบกลับเขา
ตัวเครื่อง 

- มีระบบปรับเทียบมาตรฐานเครื่องช่ังแบบใช
ตุมนํ้าหนักจากภายนอก (External 
Adjustment Weight) โดยมีตุมนํ้าหนัก
มาตรฐานขนาด 100 g แถมมากับตัวเครื่อง 

- สามารถเลือกหนวยในการช่ังไดไมนอยกวา 16 
หนวย เชน กรัม (g), มิลลิกรัม (mg), เกรน 
(GN), เพนนีเวลซ (dwt), โมล (mo) เปนตน 

- มีโปรแกรมการใชงานเฉพาะใหมาเปน
มาตรฐาน โดยไมตองเพ่ิมอุปกรณประกอบคือ 

- โปรแกรมการช่ังนํ้าหนักท่ัวไป 
- โปรแกรมการช่ังเพ่ือนับช้ินงาน (Parts 

Counting) 
- มีพลาสติกใสสําหรับปองกันการกัดกรอนของ

สารเคมีครอบสวนหนาจอเครื่องช่ัง 
(Protective Cover) 

- มี Data interface ชนิด RS232 เปน
มาตรฐานมากับเครื่อง 

- เปนผลติภณัฑท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 

- รับประกันคณุภาพ 1 ป 
13 คอมพิวเตอรโนตบุค  2 เครื่อง 20,000 40,000 

 
 
 

- CPU ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ท่ีมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.6 
GHz จํานวน 1 หนวย  

- Hard disk ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB  
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไม

นอยกวา 14 น้ิว 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 53 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีหนวยความจาํหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi 
(802.11b/g/n) และ Bluetooth 

14 เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง 13,500 13,500 - ทําลายเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 10 แผน 
- ความเร็วในการทําลายไมนอยกวา 2.4 เมตร/

นาที 
- ถังจุกระดาษขนาดไมนอยกวา  

 รวมท้ังสิ้น   478,607    
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162433101000 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสูอาเซียน 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

    งบ บ.กศ.  
 

    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 250,400 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/ คณบด ี
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเปนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีมีความสัมพันธทางดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ สังคม 

การคา การลงทุน และการคมนาคมกับอีก 9 ประเทศ และดวยในป 2558 ประเทศไทยมีโครงการในการกาวเขาสู
ความเปนประชาคมอาเซียน ซ่ึงมีจุดมุงหมายในการทําใหประเทศสมาชิกท้ัง 10 ประเทศ  ไดมีความเชื่อมโยง สาน
สัมพันธ ไปมาหาสู และมีความใกลชิดซ่ึงกันและกัน   

เนื่องดวยความใกลชิดและสัมพันธกันนี้ทําใหประชากรของกลุมประเทศอาเซียนรวมกวา 600 ลานคนตองมี
การเจรจา พบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาท่ีใชเชื่อมโยงกันระหวางบุคคลใน
กลุ มประเทศอาเ ซียน ด วยเหตุนี้ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึ ง มี โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมใหนักศึกษาสามารถมีศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงจากประเทศตาง ๆ เพ่ือการ
ทํางานในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ   

การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาจึงมีความจําเปน  เพ่ือใหนักศึกษาไดมีการสื่อสารและสาน
สัมพันธกับประเทศสมาชิกไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ  

 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูในทักษะของภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
 2. เพ่ือเปนการเสริมสรางความพรอมทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน  
 3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการเรียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน  
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
   สงป.  ตัวชี้วัดท่ี 3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ตัวชี้วัดท่ี 4 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม  
ตัวชี้วัดท่ี 5 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู  
ตัวชี้วัดท่ี 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ  
ตัวชี้วัดท่ี 7 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  
ตัวชี้วัดท่ี 8 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาท่ีกําหนด  

 สกอ.  องคประกอบดานท่ี 1  การผลิตบัณฑิต  
  ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  ก.พ.ร. มิติท่ี 1 : มิติดานประสิทธิผล  
ตัวชี้วัดท่ี 2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม     
                แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
มิติท่ี 2 : มิติดานคุณภาพ  
ตัวชี้วัดท่ี 4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต  
ตัวชี้วัดท่ี 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา  

  สมศ. มาตรฐานท่ี 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตัวบงชี้ท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
ตัวบงชี้ท่ี 9 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรภายนอก  

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 1 หลักสูตรมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
ตัวชี้วัดท่ี 8.1 ทุกหลักสูตรมีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาไม

นอยกวาระดับดี 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม 
ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
กลยุทธท่ี 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
เปาประสงคท่ี 1 นักศึกษามีลักษณะท่ีเปนไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 
ตัวชี้วัดท่ี 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน   
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
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5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 240 คน 
    
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
ผูเขารวมอบรมสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ิมข้ึน 
 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ   50          เปนเงิน.... 125,200      บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ...30...........เปนเงิน......75,120 ....บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ..20...........เปนเงิน.......50,080 ...บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาสู

อาเซียน 
8 ครั้ง 250,400 3 125,200 3 75,120 2 ครั้ง 50,080   

รวมท้ังสิ้น  250,400  125,200  75,120  50,080   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปน

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมท่ี. 1  250,400   
 งบดําเนินงาน 250,400   
  1.1 คาตอบแทน 230,400   
 - คาวิทยากร 8 คน  24 ช่ัวโมง 1,200 บาท 230,400   
  1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 20,000   
 - คาวัสดุ คาถายเอกสาร       20,000   

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 250,400   

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักศึกษาไดรับความรูในทักษะภาษาอังกฤษจากการเขาอบรม 
 2. นักศึกษาไดความรูเพ่ิมข้ึนเพ่ือการประกอบอาชีพ 
 3. นักศึกษาไดความรูภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมเพ่ือการนําไปใชในชีวิตประจําวันและสูโลกอาชีพ  
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 นักศึกษาไดรับความรูภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 80  
10.1.2 การดําเนินการตามโครงการแลวเสร็จรอยละ 100  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม  
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เลมแผนการใชจายงบ บ.กศ..doc 
 

ผลผลิตท่ี 2  : ผูสําเร็จการศกึษาดานสังคมศาสตร 
1. งานจัดการศึกษา 
1020000 คณครุศาสตร 
162434101100 งานพัฒนาการเรียนการสอน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
 งบ บ.กศ.   โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 1,738,040 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร :  
 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับปรัชญา และบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร 

รวมท้ังเปนการจัดการเรียนรู ท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ควรเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ี
หลากหลายและสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน โดยในกระบวนการจัดการเรียนรูนั้น ผูสอนควรมุงเนนใหผูเรียนได
ฝกและเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จึงจําเปนตองใชวัสดุเพ่ือประกอบการจัดการเรียนรูดังกลาว 

ในปการศึกษา 2558-2559 หรือในปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะครุศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 10 สาขาวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา การศึกษาพิเศษ  
คอมพิวเตอรศึกษา พลศึกษา  การสอนภาษาไทย  การสอนภาษาอังกฤษ  และการประถมศึกษา นักศึกษาตั้งแตชั้นปท่ี 1 
ถึง 5 ซ่ึงตองเรียนรายวิชาตางๆ ตามแผนการเรียนของแตละสาขาวิชา ท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากเครื่องมือ 
อุปกรณและวัสดุตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดทักษะในการเรียนรู จนสามารถนําไปใชประยุกตในชีวิตประจําวันและใน
การปฏิบัติงานในสถานศึกษาได นอกจากนี้นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพเพ่ือเปนการฝกทักษะในการทํางาน
กอนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง 

  
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุนระบบการดําเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
2. เพ่ือเพ่ิมทักษะในการฝกประสบการณวิชาชีพท้ังกอนและหลังออกปฏิบัติงานของนักศึกษา 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 5 รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณภาพเปนท่ียอมรับ

ของผูใชบัณฑิตและสังคม 
ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 
 มีเครือขายเดิม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขต 2 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อางทอง  
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

5. เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 วัสดุฝกภาคปฏิบัติ 10 สาขาวิชา 
1.2 พัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพครู 480 คน 

1.3 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 11 สาขา/กลุม

วิชา 
 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพึงพอใจกับกระบวนการเรียนการสอนและปจจัยสนับสนุนการจัดการสอน ไมนอยกวา
รอยละ 80 

 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  27.90 เปนเงิน  485,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  17.26 เปนเงิน  300,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 24.63 เปนเงิน  428,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ   30.21 เปนเงิน  525,040 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 วัสดุฝกภาคปฏิบัต ิ 10 

สาขา 
1,287,490  350,000  200,000  300,000  437,490 

2 พัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพครู 480 คน 420,550  135,000  100,000  98,000  87,550 
3 การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรยีนรู 11 

สาขา 
30,000  0  0  30,000  0 

รวมท้ังสิ้น  1,738,040  485,000  300,000  428,000  525,040 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 งานจัดการเรียนการสอน 1,287,490  
 งบดําเนิน 1,287,490  
 คาวัสดุ 1,287,490  
 -คาวัสดุ/คาถายเอกสาร ฯลฯ       1,287,490  
2 งานพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพครู 420,550  
 งบดําเนิน 420,550  
 2.1 คาตอบแทน 68,400  
 -คาตอบแทนวิทยากร   114 ชม.ๆละ 600 บาท 68,400  
 2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 352,150  
 -คาจางพิมพเอกสาร       111,600  
 -ซื้อวัสดุ/คาถายเอกสาร/คานํ้ามัน       240,550  
3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 30,000  
 งบดําเนิน 30,000  
 3.1 คาตอบแทน       6,600  
 คาวิทยากร   11 ชม.ๆละ 600 บาท 6,600  
 3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       23,400  
 อาหารวางและเครื่อง 110 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท 6,600  
 อาหาร 11 สาขาๆละ 10 คนๆละ 100 บาท 11,000  
 ซื้อวัสดุ/ถายเอกสาร       5,800  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,738,040  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักศึกษาและอาจารยมีวัสดุสําหรับฝกปฏิบัติครบทุกรายวิชา  
2. นักศึกษาไดเพ่ิมทักษะในการฝกประสบการณวิชาชีพกอนออกไปปฏิบัติงาน  
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 นักศึกษาไดรับการเสริมสรางประสบการณทางดานวิชาการและวิชาชีพ 
9.1.2 นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานวิชาชีพ 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ
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162434101200 โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบ บ.กศ.   โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 100,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร :  

 
1. หลักการและเหตุผล 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) พบวา ยุคปจจุบันมีความตองการ คุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีเดนชัดและสูงกวาในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความสําคัญมากยิ่งข้ึนในโลกอนาคต จากปจจัยการ
เปลี่ยนแปลง ทําใหบัณฑิตรุนใหมจําเปนตองพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากล ซ่ึงความสามารถในการคิดจะเปน
หัวใจสําคัญสําหรับบัณฑิตยุคใหม เชน การคิดเชิงเหตุผล การคิดวิจารณญาณ เปนตน นอกจากนี้ยังจําเปนตองมีทักษะ
หลายดานเพ่ือการดํารงชีวิต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดกําหนดใหบัณฑิตยุคใหมตองมีคุณลักษณะ
ของบัณฑิตยุคใหม คือ ตองเปนผูมีหลักคิดทางวิชาการในศาสตรท่ีตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ ความสามารถในการประยุกตความรูใหเหมาะสมกับบริบททางสังคม มีทักษะการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
(Life & career skills) มีทักษะการเรียนรูนวัตกรรมใหม (Learning and innovative skills) มีทักษะในการสืบหา
ขอมูล การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี และการเรียนรูผานสื่อตาง ๆ (information, communication, media, 
and technology skills) รวมท้ัง เปนผูท่ีมีจริยธรรมและคานิยมท่ีดีงามอยูในพ้ืนฐานของจิตใจ เชน การมีจิตอาสา 
การมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอสังคม ยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต เปนตน ดังนั้น 

เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) ขางตน คณะครุศาสตร
จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพ่ือใหบัณฑิตคณะครุศาสตร มีพรอมในการปฏิบัติงานและมีขีด
ความสามารถเทียบเทาในระดับสากล สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตในสาขาอาชีพตาง ๆ 

  
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางประสบการณทางดานวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาคณะครุศาสตรมีคุณลักษณะเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 5 รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณภาพเปนท่ียอมรับ

ของผูใชบัณฑิตและสังคม 
ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขาย 
 มีเครือขายเดิม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขต 2 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อางทอง  
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ 300 คน 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 85  
2.2 นักศึกษามีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ85  

2.4 นักศึกษามีความสามารถนําความรูไปใชไมนอยกวารอยละ 85  
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน  100,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 300 คน 100,000    100,000     

รวมท้ังสิ้น  100,000    100,000     
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 
ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ(บาท) 

หมาย
เหต ุปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 การผลิตสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย    10,000  
 งบดําเนินงาน 

1.1 คาตอบแทน 
      10,000 

5,400 
 

 -คาตอบแทนวิทยากร   6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
   -คาตอบแทนวิทยากร   6 ช.ม.ๆละ 300 บาท 1,800  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       4,600  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่       2,500  
 -คาวัสดุ/คาถายเอกสาร ฯลฯ       2,100  
2 ครูคณิตฯคิดนอกหองเรียน       10,000  
 งบดําเนินงาน 

2.1 คาใชสอย 
      10,000 

10,000 
 

 -คาเชารถยนต       10,000  
3 การเสริมสรางทักษะการเปนผูนํานันทนาการในโรงเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมสูการเปนครูพลศึกษา 10,000  
 งบดําเนินงาน 

3.1 คาตอบแทน 
      10,000 

9,600 
 

 -คาตอบแทนวิทยากร   16 ช.ม.ๆละ 600 บาท 9,600  
 3.2 คาวัสดุ 

-คาวัสดุ/คาถายเอกสาร ฯลฯ 
      400 

400 
 

4 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูเพ่ือเตรียมสูการเปนครูประถมศึกษามืออาชีพ   10,000  
 งบดําเนินงาน 

4.1 คาใชสอย 
      10,000 

10,000 
 

 -คาเชารถยนต       10,000  
5 เสริมสรางทักษะการผลิตสื่อทางคอมพิวเตอร   10,000  
 งบดําเนินงาน 

5.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 
      10,000 

10,000 
 

 -คาเบ้ียเลี้ยง       240  
 -คาสึกหรอรถ       1,500  
 -คาวัสดุ/คานํ้ามัน       8,260  
6 พัฒนาทักษะการอาน คิด วิเคราะหและเขียนสื่อความ   10,000  
 งบดําเนินงาน 

6.1 คาตอบแทน 
      10,000 

3,600 
 

 -คาตอบแทนวิทยากร   6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 6.2 คาใชสอยคาวัสดุ       6,400  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท 1,800  
 -คาวัสดุ/คาถายเอกสาร ฯลฯ       4,600  
7 พัฒนาคุณลักษณะนกัศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   10,000  
 งบดําเนินงาน 

7.1 คาตอบแทน 
      10,000 

5,400 
 

 -คาตอบแทนวิทยากร 3 รุนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 5,400  
 7.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       4,600  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 

-คาวัสดุ/คาถายเอกสาร ฯลฯ 
90 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30  2,700 

1,900 
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ(บาท) 

หมาย
เหต ุปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

8 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาบูรณาการความรูดานสังคมใหสอดคลองกับการเขาสูประชาคมอาเซียน  10,000  
 งบดําเนินงาน 

8.1 คาใชสอย 
      10,000 

10,000 
 

 -คาเชารถยนต      บาท 10,000  
9 พัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร   10,000  
 งบดําเนินงาน 

9.1 คาตอบแทน 
      10,000 

3,600 
 

 -คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 9.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       6,400  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท 1,800  
 -คาวัสดุ/คาถายเอกสาร ฯลฯ       4,600  

10 การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ   10,000  
 งบดําเนินงาน 

10.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 
      10,000 

10,000 
 

 -คาเบ้ียเลี้ยง   3 คนๆละ 240 บาท 720  
 -คาเบ้ียเลี้ยง พขร.   1 คนๆละ 240 บาท 240  
 -คาสึกหรอรถ   1 คันๆละ 1,500 บาท 1,500  
 -คานํ้ามัน       7,540  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 100,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักศึกษาไดรับการเสริมสรางประสบการณทางดานวิชาการและวิชาชีพ 
2. นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 นักศึกษาไดรับการเสริมสรางประสบการณทางดานวิชาการและวิชาชีพ 
9.1.2 นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
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162434101300 งานพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเช่ือมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลติ: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลติ: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรอืศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 330,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร :  

 
1. หลักการและเหตุผล 

ศักยภาพของบุคลากรถือเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการสรางความสามารถในการแขงขันและความยั่งยืนของ
คณะ เนื่องจากเปนปจจัยท่ีจะชวยใหคณาจารยสามารถสรางผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ สามารถสรางและจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
และนําไปสูการสรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีคุณคาตอสังคม รวมท้ังสามารถใหบริการวิชาการแกสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหคณะมีชื่อเสียงและเปนท่ียอมรับของสังคมท้ังในระดับชาติและนานาชาติในท่ีสุด ท้ังนี้ เนื่องจาก
สภาพการแขงขันในปจจุบันซ่ึงมีความรุนแรงข้ึนเปนอยางมาก รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและความตองการ
ของตลาดแรงงานท่ีมีแนวโนมรวดเร็วมากยิ่งข้ึนจากกระแสโลกาภิวัฒนซ่ึงเกิดจากการเปดประเทศของประเทศไทย ทํา
ใหบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมีความจําเปนตองพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่องในมิติท่ี
หลากหลาย ท้ังดานการเรียนการสอน การทําวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ ลักษณะดังกลาวทําใหการจัด
พัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตรเปนสิ่งท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 

คณะครุศาสตรจึงเห็นสมควรจัดการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้ังนี้คณะครุศาสตรเชื่อวากิจกรรมดังกลาวจะเปนประโยชนในการกาวไปสูองคกรท่ีมี
ความสามารถในการแขงขันและความยั่งยืนในท่ีสุด 

  
2. วัตถุประสงค 

1. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะครุศาสตร ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ และตามสายการปฏิบัติงาน 

2. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สกอ. ตัวบงชี้ 2.4 การพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
กลยุทธท่ี 11 สรางความม่ันคงกาวหนาและสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
เปาประสงคท่ี 1 ยกระดับศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน , 2 สงเสริมศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 
ตัวชี้วัดท่ี 11.1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขาสูตําแหนงตามสายงานอาชีพไมนอยกวารอยละ 

60 
ตัวชี้วัดท่ี 11.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนเปนไปตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 40 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1.1 
รอยละบุคลากรสายวิชาการ/ครูโรงเรียนสาธิต/บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ไดรับการพัฒนา 

80 รอยละ 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 บุคลากรสายวิชาการไดรับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 80 
2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 80 

 
3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  9.10 เปนเงิน  30,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  30.30 เปนเงิน  100,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 30.30 เปนเงิน  100,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ   30.30 เปนเงิน  100,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน และไป
ราชการ 

132 
คน 

330,000  30,000  100,000  100,000  100,000 

รวมท้ังส้ิน  330,000  30,000  100,000  100,000  100,000 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ 
หนวยๆ

ละ 
ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา 

หนว
ย 

1 บุคลากรเขารับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 330,000  
 งบดําเนินงาน 

1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 
-คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
เชน คาเบ้ียเลี้ยง/คาท่ีพัก/คาพาหนะ/
คาบํารุงรถ/คาลงทะเบียน/คาทาง
ดวน/คาเชารถยนต/ฯลฯ 

      330,000 
330,000 
315,000 

 

 -คานํ้ามัน       15,000  
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 330,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การบริหารจัดการคณะครุศาสตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  
2. บุคลากรภายในคณะครุศาสตรมีศักยภาพในการดําเนินงานสูงข้ึน  
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาเพ่ือใหมีศักยภาพในการดําเนินงานสูงข้ึน 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  

9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
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162434101400 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเช่ือมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ: 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลติ: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลติ: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 312,581 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร : สํานักงานคณบด ี

 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร รวมท้ังการบริหารจัดการคณะครุศาสตร ใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองใชทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ และการบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ท้ังดานงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและอ่ืนๆ ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของคณะครุศาสตร และของมหาวิทยาลัย จาก
ภารกิจดังกลาว สํานักงานคณะครุศาสตรจึงจําเปนตองจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณสํานักงานตาง ๆ ตลอดจนซอมแซม
บํารุงรักษาครุภัณฑทางการศึกษาท่ีมีอยูและครุภัณฑสํานักงานซ่ึงใชบริการใหกับบุคลากร รวมท้ังคาใชจายดานการ
บริหารจัดการตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการและบริการทางการศึกษาตามภารกิจดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

  
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการบริหารจัดการคณะครุศาสตรเปนไปตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือใหบุคลากรของคณะครุศาสตรมีศักยภาพในการดําเนินงานสูงข้ึน 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สกอ. ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
  ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 สมศ. ตัวบงชี้ท่ี 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน 

  ตัวชี้วัดท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 3 เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
กลยุทธท่ี 6 เตรียมความพรอมของอาคารสถานท่ีและจัดระเบียบมหาวิทยาลัย 
เปาประสงคท่ี 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของชุมชนและทองถ่ิน 
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เปาประสงคท่ี 1 มหาวิทยาลัยสะอาดและสวยงามเปนระเบียบมีการจัดรูปแบบอาคารและบุคลากร
ทุกคนมีความภาคภูมิใจ 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 
ตัวชี้วัดท่ี 6.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรเก่ียวกับอาคารสถานท่ีท่ีมีความพรอม 

สวยงาม และมีความระเบียบไมนอยกวารอยละ 80 
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขาย 
 มีเครือขายเดิม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขต 2 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อางทอง  
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จํานวนวัสด ุอุปกรณ สําหรับการบริหารจัดการ 20 รายการ 
2 เปนสมาชิกสภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร 1 ป 
3 จํานวนการซอมแซมครุภัณฑและจางเหมาบริการ 4 ไตรมาส 
4 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 6 ครั้ง 

5 
จํานวนผูบริหารเขาประชุม สัมมนา / แลกเปลี่ยน ทางการบริหาร/
วิชาการ 

7 คน 

6 จางอาจารยพิเศษ 2 ภาค กศ. 
 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการคณะครุศาสตรตองไมนอยกวารอยละ 85 
2.2 สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหนาท่ีใหสอดคลองเปาประสงคและตัวชี้วัด ของเกณฑ

การประเมินตางๆ 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  25.11   เปนเงิน  78,500 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  17.12   เปนเงิน  53,500 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ  32.47   เปนเงิน 101,500 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ  25.30  เปนเงิน  79,081 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานบริหารจดัการคณะครุศาสตร           
 - คาบํารุงสมาชิกสภาคณบด ี  10,000  10,000       
 - ซื้อวัสดุ  52,581  10,000  10,000  20,000  12,581 
 - จางซอมแซมครภุัณฑ/ซื้อวัสดุสําหรับการซอมแซม  90,000  20,000  20,000  20,000  30,000 
 - คาใชจายเดินทางไปราชการ   30,000  15,000  5,000  5,000  5,000 
 - อาหารวางและเครื่องดื่ม/อาหาร  15,000  2,000  3,000  5,000  5,000 
 - คาโทรศัพท/ไปรษณยีากร  30,000  7,500  7,500  7,500  7,500 
 - คาจางอาจารยพิเศษ  36,000  6,000  0  30,000  0 
2 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  49,000  8,000  8,000  14,000  19,000 

รวมท้ังสิ้น  312,581  78,500  53,500  101,500  79,081 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมา

ณ 
หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา 

หนว
ย 

1 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร 263,581  
 งบดําเนินงาน 

1.1 คาตอบแทน 
      263,581 

36,000 
 

 - คาจางอาจารยพิเศษ       36,000  
  1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       197,581  
 - คาบํารุงสมาชิกสภาคณบด ี   1 ปๆละ 10,000 บาท 10,000  
 - คาซอมแซมครภุัณฑ       90,000  
 - คาใชจายเดินทางไปราชการ 

ในประเทศ/ตางประเทศ/ 
คาสึกหรอ/คาทางดวน/ 
คาเครื่องบิน ฯลฯ 

      30,000  

 - อาหารวางและเครื่องดื่ม/อาหาร       15,000  
 - ซื้อวัสด ุ       52,581  
 1.3 คาสาธารณูปโภค       30,000  
 - คาโทรศัพท/ไปรษณยีากร       30,000  
2 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 49,000  
 งบดําเนินงาน 

2.1 คาตอบแทน 
      49,000 

42,000 
 

 - คาเบ้ียประชุม 3 คนๆละ 6  ครั้งๆละ 1,000 บาท 18,000  
 - คาพาหนะ 2 คนๆละ 6  ครั้งๆละ 1,000 บาท 12,000  
 - คาพาหนะ 1 คนๆละ 6  ครั้งๆละ 2,000 บาท 12,000  
 2.2 คาวัสดุ       7,000  
 - ซื้อวัสด ุ       7,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 312,581  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชจายและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน      
 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. การบริหารจัดการคณะครุศาสตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  
2. บุคลากรภายในคณะครุศาสตรมีศักยภาพในการดําเนินงานสูงขึ้น  
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 มีวัสดุ ครุภัณฑ สาธารณปูโภค ท่ีพรอมสําหรับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
9.1.2 คณะครุศาสตรไดรับขอเสนอแนะและขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
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162434101500 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบ บ.กศ.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ภายในปเดียว 
ความเช่ือมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ: 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลติ: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลติ: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 192,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร  

 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร รวมท้ังการบริหารจัดการคณะครุศาสตรใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองจัดบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆใหกับนักศึกษา ท่ีเอ้ือตอ
การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ซ่ึงคณะครุศาสตรไดเล็งเห็นและใหความสําคัญตอการจัด
สภาพหองปฏิบัติการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาให มีความพรอม จึงจําเปนตองมีการจัดซ้ือครุภัณฑ
เครื่องปรับอากาศเพ่ิมใหม สําหรับติดตั้งในหองปฏิบัติการเรียนการสอน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาให
เพียงพอ  

 
2. วัตถุประสงค 

ในการบริการงานและการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สกอ. ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
  ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 4.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
  ตัวชี้วัดท่ี 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับการบริหารและการจัดการ 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 5 พัฒนาความพรอมหองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดท่ี 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาท่ีมีตอหองเรียนหองปฏิบัติการและ

อุปกรณไมนอยกวารอยละ 80 
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4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

5. เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดั
บ 

รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1.1 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU 2 เครื่อง 
1.2 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU 4 เครื่อง 

 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
2.2 นักศึกษา อาจารย และผูมาใชบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการของคณะครุศาสตรในระดับมาก 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  100  เปนเงิน  192,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 ขออนุญาตจัดซ้ือ           
2 กําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ           
3 ดําเนินการ ตกลงราคา/สอบราคา ดําเนินการ

จัดซ้ือ 
 

         

 3.1 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU 2 
เครื่อง 

56,000 2 
เครื่อง 

56,000       

 3.2 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU 4 
เครื่อง 

136,000 2 
เครื่อง 

136,000       

รวมท้ังส้ิน  192,000  192,000       
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 จัดซ้ือครุภัณฑ 200,000  
 คาครุภัณฑ       200,000  
 -เครื่องปรับอากาศ ขนาด 

18,000 BTU 
  2 เครื่องๆละ 28,000 บาท 56,000  

 -เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
25,000 BTU 

  4 เครื่องๆละ 34,000 บาท 136,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 192,000  
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 หองเรียนมีมาตรฐานพรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอน  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน/ 

หนวยนับ 
ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 18,000 BTU 

2 เครื่อง 28,000 56,000  คุณลักษณะ 
    -ขนาดไมต่ํากวา 18,000 BTU 
     -ไดรับมาตรฐาน มอก.และมีฉลากประหยัดไฟ

เบอร 5 
     -รีโมทแบบไรสาย 

-สามารถปรับความเร็วพัดลมไมนอยกวา 3 
ระดับ   

     -รับประกันคอมเพรสเซอรไมนอยกวา 5 ป 
และอุปกรณไมนอยกวา 1 ป 

-ราคาพรอมติดตั้ง 
     คําชี้แจง 

ใชท่ีหอง 213 อาคาร กศพ.  
2 เครื่องปรับอากาศ 

ขนาด 25,000 BTU 
4 เครื่อง 34,000 136,000  คุณลักษณะ 

    -ขนาดไมต่ํากวา 25,000 BTU 
     -ไดรับมาตรฐาน มอก.และมีฉลากประหยัดไฟ

เบอร 5 
     -รีโมทแบบไรสาย 

-สามารถปรับความเร็วพัดลมไมนอยกวา 3 
ระดับ   

     -รับประกันคอมเพรสเซอรไมนอยกวา 5 ป 
และอุปกรณไมนอยกวา 1 ป 

-ราคาพรอมติดตั้ง 
     คําชี้แจง 

ใชท่ีหองปฏิบัติการ อาคาร 6,7 
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1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
162434101600 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต:     ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 262,500  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: ผศ.หทัยรตัน   ทรรพวส ุ
 

1. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนหนวยงานหลักในการผลิตบัณฑิตทางดานสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร ซ่ึงการท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพไดนั้น การพัฒนาบุคลากรมีความจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นเพ่ือเปนการ
สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาองคความรูดานสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงจัดการสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการฝกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน และไปราชการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทัศนคติและมีทักษะ สามารถใชศักยภาพในดานตางๆ เพ่ือ
เปนประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี และปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จังหวัดและประเทศ  
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับความรูและประสบการณจากการเขารับการ
ประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรม และศึกษาดูงาน 

2. เพ่ือใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจัดการเรียนรูเพ่ิมข้ึนจากการเขารับการ
ประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรม และฝกอบรม 

 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 

 สกอ. องคประกอบท่ี  1  (ระดับคณะ) การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

องคประกอบท่ี  4  (ระดับหลักสูตร) อาจารย 
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
          4.2 คุณภาพอาจารย 
          4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
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 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 14 การพัฒนาอาจารย 
 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 3 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในการสอน 

  ตัวชี้วัดท่ี 8.11 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยสายผูสอนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการ 
           เรียนการสอน 
  ตัวชี้วัดท่ี 8.12 อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 บุคลากรไดเขารับการประชุม  อบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน  60 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

     2.1 บุคลากรมีความรูและประสบการณเพ่ิมข้ึน รอยละ 80   
2.2 บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนไดเขารวมการประชุมกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ รอยละ 80   

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58)  เบิกจายรอยละ ..25. %......เปนเงิน..65,625.....บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59)  เบิกจายรอยละ ..25 %.....เปนเงิน..65,625........บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59)  เบิกจายรอยละ .25. %.....เปนเงิน..65,625........บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59)  เบิกจายรอยละ ..25. %.....เปนเงิน...65,625.......บาท 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 บุคลากรไดเขารับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ 

ศึกษาดูงาน 
60 262,500 15 คน 65,625 15 คน 65,625 15 คน 65,625 15 คน 65,625 

 รวม  262,500  65,625  65,625  65,625  65,625 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 บุคลากรไดเขารับการประชุม อบรม 

สัมมนา  ศึกษาดูงาน 
      262,500  

 งบดําเนินงาน       262,500  

 1.1 คาใชสอย       262,500  

 - คาเบ้ียเลีย้ง/พาหนะ/ท่ีพัก/ทางดวน   60 คน ๆ ละ 4,375 บาท 262,500  

 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       262,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ  
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
8.1 บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนนุไดมีความรูและประสบการณจากการเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  
8.2 บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนไดเขารวมการประชุมทางวิชาการกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 บุคลากรมีความรูและประสบการณเพ่ิมข้ึน รอยละ 80   
      9.1.2 บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนไดเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับ

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ รอยละ 80   
9.2 เกณฑการประเมินผลท่ีถือวาดี  

9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
           9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน 
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162434101700 โครงการเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศกึษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน  
วงเงินงบประมาณ: 775,789 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศษสตร (ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวสุ) 

1. หลักการและเหตุผล 
การเสริมสรางคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค คือ เปาหมายของการผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติดังกลาว 

เพ่ือใหบัณฑิตเปนท่ียอมรับของทุกฝายท่ีเก่ียวของ การพัฒนาบัณฑิตไปสูเปาหมายดังกลาวจึงมีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอความสําเร็จในการดําเนินงานของหนวยงาน โดยเฉพาะสาขาวิชาซ่ึงมีหนาท่ีโดยตรงในการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาบัณฑิตในความรับผิดชอบของตนเองใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว จึงเปนเรื่องใหญมาก และจําเปนท่ี
ทุกฝายท่ีเก่ียวของตองรวมมือกัน การพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังกลาว สาขาวิชาและผูท่ีเก่ียวของจําเปนตอง
คิดและวางแผนการพัฒนาใหครอบคลุมท้ังระบบ ท้ังในสวนท่ีเปนกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน รวมท้ัง
กิจกรรมเสริมนอกหองเรียน ตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาใชชีวิตและเรียนอยูในมหาวิทยาลัย  

ปจจุบันมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ไดจัดกิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค
ดังกลาวรวมกันอยูบางแลว แตเพ่ือใหการดําเนินงานดานการพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชามีความชัดเจน และ
เฉพาะเจาะจงมากข้ึน จึงไดจัดโครงการเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคเพ่ือจัดทํากิจกรรมท่ีเก่ียวของ
กับการสรางเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค โดยอาศัยงบประมาณในสวนคาธรรมเนียมพิเศษ ซ่ึงเปนเงิน
สําหรับการพัฒนานักศึกษาโดยตรงมาจัดกิจกรรมเพ่ือนักศึกษาและคาดวานักศึกษาในวันนี้จะพัฒนาไปสูบัณฑิตท่ี
สมบูรณท้ังทางดานวิชาการและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตอความสําเร็จของบัณฑิต  

 
2. วัตถุประสงค   

1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ มีคุณภาพเปนท่ียอมรับในสังคมอยางหลากหลาย 
2. เพ่ือใหนักศึกษามีคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 

 สกอ. องคประกอบท่ี ...1...(ระดับคณะ) การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
องคประกอบท่ี 1 (ระดับหลักสูตร) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ  
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ตัวบงชี้ท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา            
องคประกอบท่ี 3 (ระดับหลักสูตร) นักศึกษา  
ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  

 

 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ตัวชี้วัดท่ี 16 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี  2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
กลยุทธท่ี  8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี  2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณภาพเปน 

                                            ท่ียอมรับของผูใชบัณฑิต 
ตัวชี้วัดท่ี  8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี  4  พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
กลยุทธท่ี  18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
เปาประสงคท่ี  1 นักศึกษามีลักษณะท่ีเปนไปตามคุณลักษณะท่ีพึง 
ตัวชี้วัดท่ี  18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีมหาวิทยาลัย  

                                          กําหนดทุกดาน 
 

4. เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ 
หนวย
นับ 

1.1 จํานวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีไดรับการพัฒนา  1,000 คน 
 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการพัฒนา รอยละ 80  

3.     เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ...35.02 ....เปนเงิน... 271,695.....บาท 
  ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ ..27.64....เปนเงิน.... 214,430....บาท 
  ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ...23.05...เปนเงิน… 178,824.....บาท 
  ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ ...14.29....เปนเงิน...... 110,840......บาท 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  51,420         

1.1 ซื้อวัสดุการเรยีนการสอน 1 ครั้ง 19,000   2 ครั้ง 19,000     
1.2 การแขงขันทักษะการใชภาษาอังกฤษ 2 ครั้ง 12,000   2 ครั้ง 12,000     
1.3 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 1 ครั้ง 15,000     1 ครั้ง 15,000   
1.4 อบรมปรับพ้ืนฐานนกัศึกษาใหม 1 ครั้ง 5,420       1 ครั้ง 5,420 
2 กิจกรรมสาขาวิชาพัฒนาชุมชน  87,835         

2.1 ฝกวิจัยชุมชนภาคสนาม 1 ครั้ง 27,600     1 ครั้ง 27,600   
2.2 ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนามเบ้ืองตน 1 ครั้ง 18,800       1 ครั้ง 18,800 
2.3 ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม 1 ครั้ง 18,400   1 ครั้ง 18,400     
2.4 งานเครือขายทางวิชาการพัฒนาชุมชน สังคมและ

ทองถิ่นสัมพันธคร้ังท่ี 15 
1 ครั้ง 8,000   1 ครั้ง 8,000     

2.5 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน 1 ครั้ง 10,035 1 ครั้ง 10,035       
2.6 อบรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 1 ครั้ง 5,000 1 ครั้ง 5,000       
3 กิจกรรมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   111,410         

3.1 ปฐมนิเทศ 1 ครั้ง 5,000       1 ครั้ง 5,000 
3.2 ปรับพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตรสําหรับนักศึกษา

ชั้นปท่ี 1  
1 ครั้ง 11,800       1 ครั้ง 11,800 

3.3 ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการภาครัฐและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

2 ครั้ง 39,120 1 ครั้ง 19,560 1 ครั้ง 19,560     

3.4 การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 1 ครั้ง 18,800 1 ครั้ง 18,800       
3.5 เตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูการเขารับราชการ 1 ครั้ง 7,000     1 ครั้ง 7,000   
3.6 ปจฉิมนิเทศ 1 ครั้ง 5,000     1 ครั้ง 5,000   
3.7 บูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม 1 ครั้ง 5,880     1 ครั้ง 5,880   
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
3.8 จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน 2 ครั้ง 18,810 1 ครั้ง 8,810 1 ครั้ง 10,000     
4 กิจกรรมสาขาวิชาศิลปกรรม  25,070         

4.1 ศึกษาดูงานดานศิลปกรรม  1 ครั้ง 17,070 1 ครั้ง 17,070       
4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะการออกแบบสําหรับนัก

ปฏิบัติการทางศิลปะ 
1 ครั้ง 8,000       1 ครั้ง 8,000 

5 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย  104,640         
5.1 พัฒนาและสงเสรมิการเรียนรูนอกหองเรียนของ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ช้ันปท่ี 1 
1 ครั้ง 15,000   1 ครั้ง 15,000     

5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนสารคดีและบัณเทิงคดี 1 ครั้ง 20,000     1 ครั้ง 20,000   
5.3 จัดเก็บขอมลูภาคสนามทางภาษาและวรรณกรรม 1 ครั้ง 20,000     1 ครั้ง 20,000   
5.4 บูรณาการทักษะทางภาษาไทยในกิจกรรม (สาํหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยทํากิจกรรมชมรมภาษาและ
วรรณศิลป 

1 ครั้ง 28,000 1 ครั้ง 28,000       

5.5 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 1 ครั้ง 5,000       1 ครั้ง 5,000 
5.6 ปจฉิมนิเทศนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 1 ครั้ง 5,000     1 ครั้ง 5,000   
5.7 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน 2 ครั้ง 11,640   1 ครั้ง 5,820   1 ครั้ง 5,820 
6 กิจกรรมสาขาวิชาดนตรี  64,800         

6.1 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณจัดการเรียนการสอน   3 ครั้ง 30,000 1 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 15,000   1 ครั้ง 5,000 
6.2 ศึกษาดูงานดานดนตรีและศิลปะท่ีเกีย่วของ  2 ครั้ง 24,000 1 ครั้ง 12,000 1 ครั้ง 12,000     
6.3 ซอมอุปกรณครุภัณฑดนตรี  2 ครั้ง 8,000 1 ครั้ง 5,000   1 ครั้ง 3,000   
6.4 พัฒนาวิชาการและวิชาชพีดนตรี  2,800         

 - กิจกรรมปรับพ้ืนฐานนักศึกษาช้ันปท่ี 1  1 ครั้ง 1,000 1 ครัง้ 1,000       
 - กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝกงาน 1 ครั้ง 1,800   1 ครั้ง 1,800     
7 กิจกรรมสาขาวิชาศิลปะการแสดง 

 
 31,290         
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
7.1 ทัศนานาฏกรรมไทย สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญา 
2 ครั้ง 18,490 1 ครั้ง 12,740   1 ครั้ง 5,750   

7.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในงาน
การแสดง 

1 ครั้ง 4,800   1 ครั้ง 4,800     

7.3 อบรมสมันาเชิงปฏิบัติการเรื่องลักษณะของนางตลาดใน
ละครชาตร ี

1 ครั้ง 4,000   1 คร้ัง 4,000     

7.4 อบรมสมันาเชิงปฏิบัติการเรื่องวิธีการเชิดหนังใหญ 1 ครั้ง 4,000       1 ครั้ง 4,000 
8 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน  41,770         

8.1 อบรมปรับพ้ืนฐานนกัศึกษา 1 ครั้ง 10,800       1 ครั้ง 10,800 
8.2 อบรมสงเสริมความเขาใจภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน 1 ครั้ง 5,000   1 ครั้ง 5,000     
8.3 สงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาญ่ีปุนนอกสถานท่ี 1 ครั้ง 10,310   1 ครั้ง 10,310     
8.4 ซื้อวัสดุการเรียนการสอนในสาขาวิชา 2 ครั้ง 7,660 1 ครั้ง 3,820 1 ครั้ง 3,840     
8.5 พัฒนาทักษะการเรียนรูในศัตวรรท่ี 21 สําหรับนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาญีปุ่น 
1 ครั้ง 8,000       1 ครั้ง 8,000 

9 กิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร  66,880         
9.1 การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 1 ครั้ง 3,600       1 ครั้ง 3,600 
9.2 การจัดกิจกรรมการผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาชุมชน 1 ครั้ง 9,040 1 ครั้ง 9,040       
9.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถายภาพ 1 ครั้ง 8,320 1 ครั้ง 8,320       
9.4 การจัดกิจกรรมนิเทศปลอยของ 1 ครั้ง 5,000 1 ครั้ง 5,000       
9.5 การจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ 1 ครั้ง 3,600     1 ครั้ง 3,600   
9.6 การจัดพิมพวารสารกรุงเกา เรื่องเราอยุธยา 400 20,000     400 20,000   
9.7 การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานองคกรวิชาชีพทางนิเทศศาสตร 2 ครั้ง 9,920 1 ครั้ง 4,960 1 ครั้ง 4,960     
9.8 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อขาว 1 ครั้ง 7,400   1 ครั้ง 7,400     
10 กิจกรรมสาขาวิชานิติศาสตร  57,920         

10.1 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 1 ครั้ง 7,800       1 ครั้ง 7,800 
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
10.2 พานักศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาล

ตํารวจ 
1 ครั้ง 16,140   1 ครั้ง 16,140     

10.3 ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑศาลไทยและหอจดหมายเหตุ 
ประจําป 2559  

1 ครั้ง 12,540 1 ครั้ง 12,540       

10.4 ศึกษาดูงานศาลปกครองระยองและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

1 ครั้ง 21,440     1 ครั้ง 21,440   

11 กิจกรรมสาขาวิชาประวัติศาสตร  16,424         
 -ทัศนศึกษารองรอยวัฒนธรรมทวารวด ี 1 ครั้ง 16,424     1 ครั้ง 16,424   

12 กิจกรรมสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม  27,760         
12.1 -ซื้อวัสดุการเรียนการสอน 1 ครั้ง 13,230 1 ครั้ง 13,230       
12.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสห

วิทยาการอิสลาม 
2 ครั้ง 11,400   1ครั้ง 9,600 1 ครั้ง 1,800   

12.3 พานักศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 2 ครั้ง 3,130   1 ครั้ง 1,800 1 ครั้ง 1,330   
13 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  39,320         

13.1 วัสดุอุปกรณของสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 1 คร้ัง 24,520 1 ครั้ง 24,520       
13.2 ศึกษาดูงานในรายวิชาการปกครองทองถ่ิน 1 ครั้ง 4,200 1 ครั้ง 4,200       
13.3 จัดซื้อตําราทางวิชาการ 1 ครั้ง 2,000   1 ครั้ง 2,000     
13.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 1 ครั้ง 3,600       1 ครั้ง 3,600 
13.5 จัดทําเอกสารประกอบการสอน 1 ครั้ง 5,000       1 ครั้ง 5,000 
14 กิจกรรมสาขาวิชาดนตรีสากล  20,500         

14.1 ซอมเครื่องดนตร ี 1 คร้ัง 12,500 1 คร้ัง 12,500       
14.2 อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรสีากล 1 คร้ัง 8,000   1 คร้ัง 8,000     
15 สาขาวิชาภาษาจีน  10,550         

15.1 ซื้อวัสดุใชประกอบการเรยีนการสอน 1 ครั้ง 2,700 1 ครั้ง 2,700       
15.2 จัดทําเอกสารประกอบการสอน 1 ครั้ง 2,650 1 ครั้ง 2,650       
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
15.3 อบรมปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม 1 ครั้ง 3,200       1 ครั้ง 3,200 
15.4 บัดดี้นักศึกษาไทยจีน 1 ครั้ง 2,000 1 ครั้ง 2,000       
16 กลุมวิชาภูมศิาสตร  8,400         
 -ซื้อวัสดุการเรียนการสอน 1 ครั้ง 8,400 1 ครั้ง 8,400       

17 กลุมวิชาบรรณารักษศาสตร  8,400         
 -ซื้อวัสดุการเรียนการสอน 1 ครั้ง 8,400 1 ครั้ง 8,400       

18 กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา  1,400         
 -ซื้อวัสดุการเรียนการสอน 1 ครั้ง 1,400 1 ครั้ง 1,400       

รวมท้ังสิ้น  775,789  271,695  214,430  178,824  110,840 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 งบดําเนินงาน       775,789  
1 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ       51,420  

1.1 ซ้ือวัสดุการเรียนการสอน       19,000 2 
 1.1.1 คาวัสดุ       19,000  

1.2 การแขงขันทักษะการใชภาษาอังกฤษ       12,000 2 
 1.2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       12,000  
 -คาใชสอย (เงินรางวัล)       10,000  
 -คาวัสด ุ       2,000  

1.3 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี       15,000 3 
 1.3.1 คาตอบแทน       3,600  
 -คาวิทยากร 2 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 1.3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       11,400  
 -คาพาหนะ/นํ้ามัน/ซอมบํารุง/ทางดวน/

เบ้ียเลีย้ง 
      10,000  

 คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 1,400 บาท 1,400  
1.4 อบรมปรับพ้ืนฐานนกัศึกษาใหม       5,420 4 

 1.4.1 คาตอบแทน       3,600  
 -คาวิทยากร 2 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 1.4.2 คาวัสดุ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 1,820 บาท 1,820  
2 กิจกรรมสาขาวิชาพัฒนาชุมชน       87,835  

2.1 ฝกวิจัยชุมชนภาคสนาม       27,600 3 
 2.1.1 คาตอบแทน       21,600  
 - คาวิทยากร 4 คนๆละ 9 ช.ม.ๆละ 600 บาท 21,600  
 2.1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       6,000  
 - คานํ้ามัน/พาหนะ/เบ้ียเลีย้ง       3,000  
 - คาวัสด ุ       3,000  

2.2 ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนามเบ้ืองตน       18,800 4 
 2.2.1 คาตอบแทน       10,800  
 -คาวิทยากร 4 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 10,800  
 2.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       8,000  
 - คานํ้ามัน/พาหนะ/เบ้ียเลีย้ง       5,000  
 -คาถายเอกสาร       3,000  

2.3 ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม       18,400 2 
 2.3.1 คาตอบแทน       14,400  
 -คาวิทยากร 4 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 14,400  
 2.3.2 คาวัสดุ       4,000  
 -คาถายเอกสาร 

 
 
 
 

      4,000  
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ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
2.4 งานเครือขายทางวิชาการพัฒนาชุมชน 

สังคมและทองถิ่นสัมพันธคร้ังท่ี 15 
      8,000 2 

 2.4.1 คาใชสอย       8,000  
 - คานํ้ามัน/พาหนะ/เบ้ียเลีย้ง/ท่ีพัก       8,000  

2.5 ซ้ือวัสดุการเรียนการสอน 1  คร้ัง     10,035 1 
 2.5.1 คาวัสดุ       10,035  

2.6 อบรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน 

1 คร้ัง     5,000 1 

 2.6.1 คาตอบแทน       3,600  
 -คาวิทยากร 2 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 2.6.2 คาวัสดุ       1,400  
3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร        111,410  

3.1 ปฐมนิเทศ       5,000 4 
 3.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       5,000  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 80 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บาท 2,400  
 -คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 2,600 บาท 2,600  

3.2 ปรับพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร
สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1  

      11,800 4 

 3.2.1 คาตอบแทน       3,600  
 -คาวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 300 บาท 3,600  
 3.2.2 คาใชสอย       8,200  
 -คาอาหารวาเครื่องดืม 80 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท 4,800  
 -คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 3,400 บาท 3,400  

3.3 ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการภาครัฐ
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

      39,120 1,2 

 3.3.1 คาตอบแทน       7,200  
 -คาวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 3.3.2 คาใชสอย       31,920  
 -คาเบ้ียเลี้ยง 4 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 1,920  
 -คาพาหนะ       30,000  

3.4 การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร       18,800 1 
 3.4.1 คาตอบแทน       7,200  
 -คาวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 3.4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       11,600  
 -คาอาหารวางเครื่องดืม่ 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท 3,600  
 -คาอาหาร 60 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 3,000  
 -คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 5,000 บาท 5,000  

3.5 เตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูการเขารับ
ราชการ 

      7,000 3 

 3.5.1 คาตอบแทน       3,600  
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 3.5.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       3,400  
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ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 -คาอาหารวางเครื่องดืม่ 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท 1,800  
 -คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 1,600 บาท 1,600  

3.6 ปจฉิมนิเทศ       5,000 3 
 3.6.1 คาตอบแทน       1,800  
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท 1,800  
 3.6.2 คาใชสอย       3,200  
 -คาอาหารวางเครื่องดืม่ 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บาท 900  
 -คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 2,300 บาท 2,300  

3.7 บูรณาการการเรียนการสอนกับ
ศิลปวัฒนธรรม 

      5,880 3 

 3.7.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       5,880  
 -คาเบ้ียเลี้ยง/คาพาหนะ       3,720  
 -คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 960 บาท 2,160  

3.8 จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน       18,810 1,2 
 3.8.1 คาวัสดุ 2 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 18,810 บาท 18,810  

4 กิจกรรมสาขาวิชาศิลปกรรม       25,070  
4.1 ศึกษาดูงานดานศิลปกรรม (ไตรมาส 1)       17,070  

 4.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       17,070  
 -คาพาหนะ/เบ้ียเลี้ยง/นํ้ามัน/ 

ซอมบํารุงรถ/ท่ีพัก/ทางดวน 
1 ครั้ง     12,880  

 -คาวัสด ุ 1 ครั้ง     4,190  
4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะการ

ออกแบบสําหรับนักปฏิบัติการทางศิลปะ 
1 คร้ัง     8,000  

 4.2.1 คาตอบแทน       4,800  
 4.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       3,200  
 -คาอาหาร 38 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 1,900  
 -คาวัสด ุ       1,300  
5 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย       104,640  

5.1 พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูนอก
หองเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย ชั้นปท่ี 1 

      15,000 2 

 5.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       15,000  
 -คาพาหนะ/เบ้ียเลี้ยง/นํ้ามัน/ 

ซอมบํารุงรถ/ท่ีพัก/ทางดวน 
1 ครั้ง     8,000  

 -คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 7,000 บาท 7,000  
5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนสารคดี

และบัณเทิงคดี 
      20,000 3 

 5.2.1 คาตอบแทน       18,000  
 -คาวิทยากร 3 คนๆละ 10  ช.ม.ๆละ 600 บาท 18,000  
 5.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 1 คร้ังๆละ 1 งานๆละ 2,000 บาท 2,000 
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ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
5.3 จัดเก็บขอมลูภาคสนามทางภาษาและ

วรรณกรรม 
      20,000 3 

 5.3.1 คาตอบแทน       14,400  
 -คาวิทยากร 3 คนๆละ 8  ช.ม.ๆละ 600 บาท 14,400  
 5.3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       5,600  
 คาใชสอย (คาเบ้ียเลี้ยง) 1 ครัง้     2,400  
 คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 3,200 บาท 3,200  

5.4 บูรณาการทักษะทางภาษาไทยใน
กิจกรรม (สําหรับนกัศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทยทํากิจกรรมชมรมภาษาและ
วรรณศิลป 

      28,000 1 

 5.4.1 คาตอบแทน       19,200  
 -คาวิทยากร 4 คนๆละ 8  ช.ม.ๆละ 600 บาท 19,200  
 5.4.2 คาใชสอยและคาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 9,200 บาท 8,800  

5.5 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม       5,000 4 
 5.5.1 คาตอบแทน       3,600  
 -คาวิทยากร 2 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 5.5.2 คาใชสอย/คาวัสด ุ       1,400  

5.6 ปจฉิมนิเทศนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย       5,000 3 
 5.6.1 คาตอบแทน       3,600  
 -คาวิทยากร 2 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 5.6.2 คาใชสอย/คาวัสด ุ       1,400  

5.7 ซ้ือวัสดุการเรียนการสอน       11,640  
 5.7.1 คาวัสดุ 2 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 5,820 บาท 11,640  
6 กิจกรรมสาขาวิชาดนตรี       64,800  

6.1 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณจัดการเรียนการ
สอน  (ไตรมาส 1-2,4) 

      30,000  

 6.1.1 คาวัสดุ       30,000  
6.2 ศึกษาดูงานดานดนตรีและศิลปะท่ี

เกี่ยวของ (ไตรมาส 1-2) 
      24,000  

 6.2.1 คาใชสอย       24,000  
 - คาพาหนะ เบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก       24,000  

6.3 ซอมอุปกรณครุภัณฑดนตรี        8,000  
 6.3.1 คาใชสอย       8,000  

6.4 พัฒนาวิชาการและวิชาชีพดนตรี       2,800  
 6.4.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       2,800  
 - กิจกรรมปรับพ้ืนฐานนักศึกษาช้ันปท่ี 1        1,000  
 - กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝกงาน       1,800  

7 กิจกรรมสาขาวิชาศิลปะการแสดง       31,290  
7.1 ทัศนานาฏกรรมไทย สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา 18,490  

 7.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       18,490  
 -คาเชารถ 2 ครั้ง      18,250  
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ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 -คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 240 บาท 240  

7.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรในงานการแสดง 

      4,800  

 7.2.1 คาตอบแทน       3,600  
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 7.2.2 คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 1,200 บาท 1,200  

7.3 อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองลักษณะ
ของนางตลาดในละครชาตรี 

      4,000  

 7.3.1 คาตอบแทน       3,600  
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 7.3.2 คาวัสดุ       400  

7.4 อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองวิธีการ
เชิดหนังใหญ 

      4,000  

 7.4.1 คาตอบแทน       3,600  
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 7.4.2 คาวัสดุ       400  

8. กิจกรรมสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน       41,770  
8.1 อบรมปรับพ้ืนฐานนกัศึกษา       10,800 4 

 8.1.1 คาตอบแทน       10,800  
 - คาวิทยากร 3 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 10,800  

8.2 อบรมสงเสริมความเขาใจภาษาและ
วัฒนธรรมญ่ีปุน 

      5,000 2 

 8.2.1 คาตอบแทน       3,600  
 -คาวิทยากร  1 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 8.2.2 คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 1,400 บาท 1,400  

8.3 สงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาญ่ีปุนนอก
สถานท่ี 

      10,310 2 

 8.3.1 คาตอบแทน        3,600  
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 8.3.2 คาใชสอย       6,710  
 -คาพาหนะ/เบ้ียเลี้ยง/นํ้ามัน/ 

ซอมบํารุงรถ/ทางดวน 
1 ครั้ง     6,710  

8.4 ซ้ือวัสดุการเรียนการสอนในสาขาวิชา       7,660 1,2 
 8.4.1 คาวัสดุ 2 ครั้ง     7,660  

8.5 พัฒนาทักษะการเรียนรูในศัตวรรท่ี 21 
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน 

1 คร้ัง     8,000 4 

 8.5.1 คาตอบแทน       4,800  
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 8 ช.ม.ๆละ 600 บาท 4,800  
 8.5.2 คาวัสดุ       3,200  
9 กิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร       66,880  

9.1 การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม 1 คร้ัง      3,600 4 
 9.1.1 คาตอบแทน       3,600  
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ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 -คาวิทยากร 2 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  

9.2 การผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาชุมชน       9,040 1 
 9.2.1 คาตอบแทน       5,400  
 -คาวิทยากร 1 คนๆ ละ 9 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 5,400  
 9.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       3,640  
 -คาเบ้ียเลี้ยง 3 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท 1,440  
 -คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 2,200 บาท 2,200  

9.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถายภาพ       8,320 1 
 9.3.1 คาตอบแทน       3,600  
 -คาวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 3,600  
 9.3.2 คาใชสอย       4,720  
 -คาเบ้ียเลี้ยง 3 คนๆ ละ 8 ช่ัวโมงๆ ละ 120 บาท 720  
 -คายานพาหนะ/ คาบํารุงรักษา 1 ครั้ง     4,000  

9.4 นิเทศปลอยของ       5,000 1 
 9.4.1 คาวัสดุ       5,000  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 5,000 บาท 5,000  

9.5 ปจฉิมนิเทศ       3,600 3 
 คาตอบแทน       3,600  
 -คาวิทยากร 2 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  

9.6 จัดพิมพวารสารกรุงเกา เร่ืองเราอยุธยา       20,000 3 
 9.6.1 คาใชสอย       20,000  
 -คาจางพิมพวารสาร 1 ครั้งๆ ละ 400 เลมๆ ละ 50 บาท 20,000  

9.7 ศึกษาดูงานองคกรวิชาชีพทางนิเทศศาสตร      9,920 1,2 
 9.7.1 คาใชสอย       9,920  
 -คาเบ้ียเลี้ยง 4 คน 2 วัน 240 บาท 1,920  
 -คายานพาหนะและ คาบํารุงรักษา 2 ครั้ง   4,000 บาท 8,000  

9.8 อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อขาว       7,400 2 
 9.8.1 คาตอบแทน       5,400  
 -คาวิทยากร 1 คนๆ ละ 9 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 5,400  
 9.8.2 คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 2,000 บาท 2,000  

10 สาขาวิชานิติศาสตร       57,920  
10.1 เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาชัน้ปท่ี 1 (ไตรมาส 4) 7,800 4 

 10.1.1 คาตอบแทน       3,600  
 10.1.2 คาใชสอย       4,200  
 -คาอาหารวาง+เครื่องดืม่       4,200  

10.2 พานักศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ ประจําป 2559 16,140 2 
 10.2.1 คาตอบแทน       7,200  
 -คาวิทยากร       7,200  
 10.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       8,940  
 -คาพาหนะ/เบ้ียเลี้ยง/นํ้ามัน/ซอมบํารุงรถ       7,440  
 -คาวัสด ุ       1,500  
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ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
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รวมเปนเงิน
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ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
10.3 ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ประจําป 2559 12,540 1 

 10.3.1 คาตอบแทน       3,600  
 -คาวิทยากร       3,600  
 10.3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       8,940  
 -คาพาหนะ/เบ้ียเลี้ยง/นํ้ามัน/ซอมบํารุงรถ       7,440  
 -คาวัสด ุ       1,500  

10.4 ศึกษาดูงานศาลปกครองระยองและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ไตรมาส 3) 21,440 3 
 10.4.1 คาตอบแทน       7,200  
 -คาวิทยากร       7,200  
 10.4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       14,240  
 -คาเบ้ียเลี้ยง       1,440  
 -คาพาหนะ       8,000  
 -คาวัสด ุ       4,800  

11 สาขาวิชาประวัติศาสตร       16,424  
11.1 ทัศนศึกษารองรอยวัฒนธรรมทวารวดี       16,424 3 

 11.1.1 คาตอบแทน       7,200  
 -คาวิทยากร 4 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 11.1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       9,224  
 - คาท่ีพัก/คาเบ้ียเลี้ยง       6,000  
 - คาวัสด ุ       3,224  

12 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม       27,760  
12.1 คาวัสดุ       13,230 1 
12.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสหวิทยาการอิสลาม 
      11,400 2,3 

 12.2.1 คาตอบแทน       5,400  
 -คาวิทยากร 3 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 5,400  

 12.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       6,000  
 -คาอาการกลางวัน 50 คนๆละ 1  มื้อๆละ 50 บาท 2,500  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คนๆละ 2  มื้อๆละ 25 บาท 2,500  
 -คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 500 บาท 1,000  

12.3 พานักศึกษาดูงานนอกสถานท่ี       3,130 2,3 
 12.3.1 คาตอบแทน       3,000  
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 5 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 3,000  
 12.3.2 คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 130 บาท 130  

13 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น       39,320  
13.1 วัสดุอุปกรณของสาขาวิชาการปกครอง

ทองถิ่น 
      24,520 1 

 13.1.1 คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 24,520 บาท 24,520  
13.2 ศึกษาดูงานในรายวิชาการปกครอง

ทองถิ่น 
      4,200 1 

 13.2.1 คาใชสอย       4,200  
 -คาเบ้ียเลี้ยง/คานํ้ามัน/คาพาหนะ       4,200  
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13.3 จัดซ้ือตําราทางวิชาการ       2,000 2 

 13.3.1 คาวัสดุ       2,000  
13.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม       3,600 4 

 13.4.1 คาตอบแทน       3,600  
 -คาวิทยากร   6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 3,600  

13.5 จัดทําเอกสารประกอบการสอน       5,000  
 -คาวัสด ุ       5,000  

14 สาขาวิชาดนตรีสากล       20,500 1 
14.1 ซอมบํารุงวัสดุอุปกรณดนตรี       12,500  

 14.1.1 คาใชสอย       12,500  
14.2 อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสากล       8,000  

 14.2.1 คาตอบแทน       7,200  
 -คาวิทยากร       7,200  
 14.2.2 คาวัสดุ       800  

15 สาขาวิชาภาษาจีน       10,550  
15.1 ซ้ือวัสดุใชประกอบการเรียนการสอน       2,700 1 

 15.1.1 คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ     2,700  
15.2 จัดทําเอกสารประกอบการสอน       2,650 1 

 15.2.1 คาใชสอย       2,650  
15.3 อบรมปรับพ้ืนฐานนกัศึกษาใหม       3,200 4 

 15.3.1 คาตอบแทน       1,800  
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
 15.3.2 คาวัสดุ 2 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 700 บาท 1,400  

15.4 บัดด้ีนักศึกษาไทยจีน       2,000  
 15.4.1 คาวัสดุ       2,000  

16 กลุมวิชาภูมิศาสตร       8,400 1 
 คาวัสดุ       8,400  
 -ซื้อวัสดุการเรียนการสอน 

(หมึกปริ๊นเตอร /กระดาษ A4) 
1 ครั้งๆละ   8,400  8,400  

17 กลุมวิชาบรรณารักษศาสตร       8,400 1 
 คาวัสดุ       8,400  
 -ซื้อวัสดุการเรียนการสอน 

(หมึกปริ๊นเตอร) 
1 ครั้งๆละ   8,400  8,400  

18 กลุมววิชาปรัชญาและศาสนา       1,400  
 คาวัสดุ       1,400  
 -ซื้อวัสดุการเรียนการสอน 1 ครั้งๆละ   1,400  1,400  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       775,789  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
8.1 เพ่ือพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ ใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับในสังคมอยางแพรหลาย 
8.2 เพ่ือใหนักศึกษามีคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
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9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

 9.1.1 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีไดรับการพัฒนามีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80  
9.1.2 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความรูความเขาใจจากการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80  
9.1.3 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีไดรับการพัฒนาสามารถนําความรูไปใชไดไม 

นอยกวา รอยละ 75  
9.2 เกณฑการประเมินผลท่ีถือวาดี  

9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
           9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
           9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
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162434101800 โครงการจดัการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 247,630  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศษสตร (ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวสุ) 

1. หลักการและเหตุผล  
งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนภารกิจท่ีตองสนับสนุนการจัดการศึกษาใหกับ

นักศึกษา อาจารย ตลอดจนการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามภาระหนาท่ีของ พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศแผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความ
ตองการของสังคมและทองถ่ิน ซ่ึงปจจุบันสังคมและทองถ่ินยังมีปญหาขาดแคลนบัณฑิตดานสังคมศาสตรท่ีมี
คุณภาพในสาขาวิชาเอกตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับการจัดการศึกษา 

ในปการศึกษา 2557-2558 หรือ ปงบประมาณ 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีภารกิจในการจัด
การศึกษาใหแกนักศึกษาใน 14 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชานาฏศิลปการละคร สาขาวิชาพัฒนา
ชุมชน สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาภาษาญี่ปุน สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาประวัติศาสตร สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน สาขา
วิชาสหวิทยาการอิสลาม และสาขาวิชาดนตรีสากล 

จากวัตถุประสงค หลักการ ภารกิจ และขอมูลดังกลาว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงจําเปนตองใช
งบประมาณในการจัดการศึกษา เพ่ือการดําเนินงานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค และภารกิจเพ่ือการรับนักศึกษา
ใหม และการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนดานวิชาการแก
นักศึกษา และคณาจารย ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน  
2. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนสามารถดําเนินการไปตามภารกิจท่ีกําหนด 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สกอ. องคประกอบท่ี  1 (ระดับคณะ) การผลิตบัณฑิต  
                     ตัวบงชี ้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
            1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 4.1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 
  ตัวชี้วัดท่ี 4.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี  2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
กลยุทธท่ี  8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี  2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณภาพเปน 

                                            ท่ียอมรับของผูใชบัณฑิต 
ตัวชี้วัดท่ี  8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 

 

4. เครือขายความรวมมือ 
 

ไมมีเครือขาย 
 
 

5.  เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนสาขาวิชาท่ีมีคาวัสดุฝกปฏิบัติ 2 สาขา 
1.2 จํานวนสาขาวิชาท่ีมีคาวัสดุฝกประสบการณวิชาชีพ 4 สาขา 
1.3 จัดวิทยากรบรรยาย 14 สาขา 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. การจัดการเรียนการสอนสามารถดําเนินการไปตามภารกิจท่ีกําหนด รอยละ 80 

     2. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีวัสดุฝกปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพตาม
หลักสูตรทุกสาขาวิชา รอยละ 80 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....36.09......เปนเงิน..... 89,365...  .บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ .....48.03......เปนเงิน.....118,945......บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ .....9.13.......เปนเงิน.....22,600.........บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ .....6.75........เปนเงิน.....16,720.........บาท 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ  
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 จัดซ้ือวัสดุฝกปฏิบัติ 2 ครั้ง 68,270 1 ครั้ง 33,405 1 ครั้ง 34,865     
2 จัดเตรียม/ฝกประสบการณวิชาชีพ 4 ครั้ง 75,560 1 ครั้ง 15,760 1 ครั้ง 36,680 1 ครั้ง 15,400 1 ครั้ง 7,720 
3 จัดวิทยากรบรรยาย 14 ครั้ง 103,800 3 ครั้ง 40,200 7 ครั้ง 47,400 2 ครั้ง 7,200 1 ครั้ง 9,000 

รวมท้ังส้ิน  247,630  89,365  118,945  22,600  16,720 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอ
หนวย 

รวมเปน
เงิน

งบประมา
ณ(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมา

ณ 
หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 งบดํานินงาน         
1 จัดซ้ือวัสดุฝกปฏิบัติและการเรียนการ

สอน 
      68,270  

 1.1 สาขาวิชาศลิปกรรม       56,180 ไตรมาส 1,2 
 1.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร 1 ครั้ง     12,090  ไตรมาส 1 
2 จัดกิจกรรมเตรียม/ฝกประสบการณวิชาชีพ       75,560  

2.1 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน       10,400  
2.1.1 จัดทําคูมือการฝกประสบการณวิชาชีพการ

พัฒนาชุมชน (ไตรมาส 1) 
      5,000 ไตรมาส 1 

 2.1.1.1 คาวัสดุ       5,000  
2.1.2 จัดสมัมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพการ

พัฒนาชมุชน (ไตรมาส 3) 
      5,400 ไตรมาส 3 

 2.1.2 คาตอบแทน 3 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 5,400  
2.2 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน       20,160  

2.2.1 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ       5,760 ไตรมาส  1 
 2.2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       5,760  
 -คาใชสอย(คาเบ้ียเลี้ยง/พาหนะ/ทางดวน/

บํารุงรถ 
      2,500  

 -คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 760 บาท 3,260  
2.2.2 นิเทศน.ศ.ฝกประสบการณวิชาชพี       9,520 ไตรมาส 2,4 

 2.2.2.1 คาใชสอย (คาเบ้ียเลี้ยง/พาหนะ/
ทางดวน/บํารุงรถ) 

      9,520  

2.2.3. สัมมนากอนและหลังฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

      4,880 ไตรมาส 2 

 -คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 4,880 บาท 4,880  
2.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ       15,000 ไตรมาส 2 

2.3.1 ฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ       15,000  
 2.3.1.1 คาตอบแทน       1,800  
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 1,800  
 2.3.1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       13,200  
 -จางทําสมุดรายงานฝกประสบการวิชาชีพ 40 เลม 1 เลมๆละ 50 บาท 2,000  
 -(คาเบ้ียเลีย้ง/พาหนะ/ทางดวน/บํารุงรถ)       10,000  
 -คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 1,200 บาท 1,200  

2.4 สาขาวิชาภาษาไทย       30,000  
2.4.1 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง

ภาษาไทย 
      10,000 1,4 

 
2.4.1.1 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปท่ี 4 

รุน 1/55 
      5,000  

 
 2.4.1.1.1 คาตอบแทน       3,600  
 -คาวิทยากร 2 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
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ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอ
หนวย 

รวมเปน
เงิน

งบประมา
ณ(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมา

ณ 
หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 2.4.1.1.2 คาใชสอย/คาวัสด ุ       1,400  
2.4.1.2 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปท่ี 4 

รุน 1/56 
      5,000  

 2.4.1.2.1 คาตอบแทน       3,600  
 -คาวิทยากร 2 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 2.4.1.2.2 คาใชสอย/คาวัสด ุ       1,400  

2.4.2 ฝกประสบการณวิชาชีพทางภาษาไทย       20,000 2,3 
2.4.2.1 ปฐมนิเทศนักศึกษา       5,000  

 2.4.2.1.1 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 3 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 2.4.2.1.2 คาใชสอยและคาวัสด ุ       1,400  

2.4.2.2 นิเทศนักศึกษา       5,000  
 2.4.2.2.1 คาใชสอย (คานํ้ามัน/ 

คาพาหนะ) 
      5,000  

2.4.2.3 ประชุมสมัมนาโครงการ/นําเสนอผลงาน
นักศึกษา 

      10,000  

 2.4.2.3.1 คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 2.4.2.3.2 คาใชสอย/คาวัสด ุ       2,800  

3. จัดวิทยากรบรรยาย       103,800  
 3.1 คาตอบแทน       103,800  
 3.1 สาขาวิชาดนตร ี   2 ชม.ๆ ละ 600 บาท 1,200 ไตรมาส 2 
 3.2 สาขาวิชานิติศาสตร   12 ชม.ๆ ละ 600 บาท 7,200 ไตรมาส1-4 
 3.3 สาขาวิชานิเทศศาสตร   6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600 ไตรมาส 2 
 3.4 สาขาวิชาประวัติศาสตร   6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600 ไตรมาส 2 
 3.5 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   10 ชม.ๆ ละ 600 บาท 6,000 ไตรมาส 1,2,4 
 3.6 สาขาการพัฒนาชุมชน   18 ชม.ๆ ละ 600 บาท 10,800 ไตรมาส 1,2 
 3.7 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน   32 ชม.ๆ ละ 600 บาท 19,200 ไตรมาส 1,2 
 3.8 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600 ไตรมาส 3 
 3.9 สาขาวิชาภาษาไทย   24 ชม.ๆ ละ 600 บาท 14,400 ไตรมาส 1,2 
 3.10 สาขาวิชาดนตรีสากล   30 ชม.ๆ ละ 600 บาท 18,000 ไตรมาส 1,2 
 3.11 สาขาวิชาปกครองทองถ่ิน   12 ชม.ๆ ละ 600 บาท 7,200 ไตรมาส 2,4 
 3.12 สาขาวิชาศิลปกรรม   3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 1,800 ไตรมาส 3 
 3.13 สาขาวิชาศิลปะการแสดง   9 ชม.ๆ ละ 600 บาท 5,400 ไตรมาส 1,2 
 3.14 สาขาวิชาภาษาจีน   3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 1,800 ไตรมาส 2 
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       247,630  

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 การจัดการเรียนการสอนสามารถดําเนินการไปตามภารกิจท่ีกําหนด 
8.2 นักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมข้ึนจากการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาใหความรูในชั้นเรียน 
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9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 การจัดการเรียนการสอนสามารถดําเนินการไปตามภารกิจท่ีกําหนด รอยละ 80  
9.1.2 นักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมข้ึนจากการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาใหความรูในชั้นเรียน รอย
ละ 80  

9.2 เกณฑการประเมินผลท่ีถือวาดี  
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
           9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
           9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
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162434101900 โครงการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินการ 
วงเงินงบประมาณ: 260,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ผศ.หทัยรัตน   ทรรพวสุ) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทําการสอนศาสตรดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในสาขาวิชาตาง ๆ 14 สาขาวิชาและ 3 กลุมวิชา มีอาจารยผลิตผลงานดานการสอน 
การวิจัย ในสาขาของตนเอง และมีผลงานนักศึกษาเปนท่ีประจักษ เพ่ือเปนการเผยแพรผลงานของอาจารยนักศึกษา
ในรอบปท่ีผานมา ประกอบดวยการแสดงศักยภาพในศาสตรตาง ๆ ในอันท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการแกทองถ่ิน เปนศูนยกลางการเรียนรูดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และเตรียมความพรอมในการให
ความรู เผยแพร การเขารวมเปนสมาคมอาเซียน ในป 2558 นี้ การจัดโครงการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิชาการ จึงเปนการสนองตอบท้ังงานดานวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร จึงไดกําหนดจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเปนการแสดงศักยภาพความพรอมในทางวิชาการ และการ
เตรียมพรอมการเปนผูนําทางวิชาการในการใหความรูแกทองถ่ิน ชุมชน ใหมีความรูความเขาใจและเตรียมพรอมสูการ
เปนประชาคมอาเซียนในเวลาอันใกลนี้ 
 

2. วัตถุประสงค   
1.เพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารยและนักศึกษา 
2.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมใหชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความรู ความสามารถดานวิชาการท่ี

เก่ียวของกับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 

 สกอ. องคประกอบท่ี  5  (ระดับคณะ) การบริหารจัดการ 
   ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
       และเอกลักษณของคณะ 
 
 
 

 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี  1 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในดวงใจของทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี  2 ใกลชิด 
เปาประสงคท่ี  1 บุคลากรและหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีความ 
                     ศรัทธาและยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

  ตัวชี้วัดท่ี  2.1 ระดับความพึงพอใจของทองถ่ินท่ีมีตอมหาวิทยาลัย 
  

4. เครือขายความรวมมือ 
 

 ไมมีเครือขาย 
 
 
5. เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนผูเขารวมสัมมนาวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 200 คน 
1.2 มีวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 เลม 

 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. มีการเผยแพรผลงานทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 80  
 

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....76.92 %..เปนเงิน.....200,000.......บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ...23.08 %...เปนเงิน.....60,000..........บาท 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ 1 ครั้ง 200,000   1 ครั้ง 200,000     
2 จัดทําวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรฯ 1 ครั้ง 60,000     1 ครั้ง 60,000   

รวมท้ังส้ิน  260,000    200,000  60,000   
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 งานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ 200,000  
  งบดําเนินงาน 200,00  
  1.1 คาตอบแทน 21,600  
 -คาตอบแทน 6 คนๆละ 6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 21,600  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       178,400  
 -คาใชสอย       60,000  
 -คาวัสดุ       118,400  

2 จัดทําวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร 60,000  
 2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       60,000  
 รวมงบประมาณท้ังส้ิน       260,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการฌฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 อาจารยและนักศึกษาไดแสดงผลงานวิชาการเพ่ิมข้ึน 
8.2 มีวารสารวิชาการเผยแพรตามท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 อาจารยและนักศึกษาไดแสดงผลงานวิชาการเพ่ิมข้ึน รอยละ 80  
9.1.2 มีวารสารวิชาการเผยแพร จํานวน 1 เลม  

9.2 เกณฑการประเมินผลท่ีถือวาดี  
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
           9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
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162434102000 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขารัฐประศาสนศาสตร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

   งบ บ.กศ.        โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 56,420  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: อาจารยกมลวรรณ  วรรณธนัง 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีพันธกิจหลักคือการผลิตบัณฑิตเพ่ือ

ปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ทําวิจัย บริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังนี้  
การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จําเปนตองมีการจัดกิจกรรมท่ีเกิดประโยชนแกนักศึกษา และพัฒนาศักยภาพของผูสอน 
รวมท้ังการจัดใหมีทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนท่ีเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
จึงจัดโครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรข้ึน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ท้ังของคณะ มหาวิทยาลัย และตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  
 
2. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูสอนของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

2.เพ่ือจัดหาทรัพยากรท่ีเอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนท่ีเกิดประสิทธิภาพของสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
               แผนกลยุทธ   ระยะ 5 ป พ.ศ.2557 – 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 ประเด็นยุทธศาสตร 2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ผลงานวิชาการ การวิจัย การบริการ

วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาและเพ่ิมจํานวนงานวิจัยใหมีมาตรฐานและสามารถพัฒนาทองถ่ิน 
  กลยุทธท่ี 2 พัฒนาผลงานวิชาการและผลงานสรางสรรคใหไดรับการยอมรับ 

     สกอ. องคประกอบท่ี 7  ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู 
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4. เครือขายความรวมมือ 
    ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 2 กิจกรรม 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. อาจารยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรไดรับการพัฒนา 
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีทรัพยากรท่ีเหมาะสม เอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 30.87  เปนเงิน  17,420 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 29.24 เปนเงิน  16,500 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 21.27 เปนเงิน  12,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 18.62 เปนเงิน  10,500 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสอนสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร 

2 คร้ัง 56,420         

1.1 ประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาต ิ 1ครั้ง 17,420 1ครั้ง 17,420       
1.2 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 1 ครั้ง 39,000    16,500  12,000  10,500 

รวมท้ังสิ้น 2 56,420 1 17,420  16,500  12,000  10,500 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 56,420  

 1.1 ประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ 17,420  
 งบดําเนินงาน 17,420  
 1.1.1 คาใชสอย       17,420  
 - คาพาหนะ 1 ครั้ง   5,000 บาท 5,000  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 1 ครั้ง   1,920 บาท 1,920  
 - คาลงทะเบียน 1 ครั้ง   6,000 บาท 6,000  
 - คาท่ีพัก 1 ครั้ง   4,500 บาท 4,500  

 1.2 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 39,000  
 งบดําเนินงาน 39,000  
 1.2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       39,000  
 - คาจางเก็บรวบรวมขอมลูและ

วิเคราะหขอมูล 
3 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 4,000 บาท 12,000  

 - คาเขาเลม 6 เลมๆละ 1 งานๆละ 250 บาท 1,500  
 - คาพิมพเอกสาร       9,000  
  -คาถายเอกสาร       9,000  
  -คาวัสดุอุปกรณ       7,500  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 56,420  
หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพผูสอนของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ศูนยภาษาสามารถมีเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะทดแทนเครื่องเกาท่ีชํารุด ซ่ึงไมอาจซอมแซมได 

เพ่ือใหบริการแกนักศึกษาไดเต็มศักยภาพ 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ
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162434102100 โครงการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูสากล 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 1 การฟนฟูความเช่ือมั่นและเรงรัดการวางรากฐานท่ีดขีองประเทศ 
แผนงบประมาณ: 1.5 การดําเนินการตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
ผลผลิต: โครงการเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปเขารับการอบรมดาน

ภาษา การแลกเปลีย่นอาจารยและนักศึกษา 
2.ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพ่ิมข้ึน 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร, งบดําเนินงาน, งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน, งบรายจายอ่ืน 
วงเงินงบประมาณ: 100,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           ผูรับผิดชอบ: ผศ.หทัยรตัน  ทรรพวส ุ
 

1. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีภารกิจ หนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนใหแก
นักศึกษาโดยการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานวิชาการ  รวมท้ังเนนการสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษา
ของอาจารย นักศึกษาและสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางผูท่ิอยูตางวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาใหอยูในระดับสากล  
 นโยบายทางดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งคือการสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาและการวิจัยกับองคกร/สถาบันการศึกษาตางประเทศ แนวทาง
ในการทําใหเกิดความรวมมือระหวางองคกร หนวยงานมีหลายกิจกรรม กิจกรรมหนึ่งท่ีจะสนับสนุนศักยภาพทางดาน
ภาษาของนักศึกษาและสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางสังคมตางวัฒนธรรมไดแก การแลกเปลี่ยนเผยแพรวัฒนธรรม
โดยผานการใชภาษาตางประเทศ ดังนั้นการใหนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีโอกาสเขารวม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยตางประเทศท่ีทําความรวมมือทางวิชาการตอกันจึงเปนสิ่งสําคัญตอการ
บูรณการองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ตลอดจนเปนการแสดงถึงศักยภาพของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
          เพ่ือใหบรรลุตามภารกิจดังกลาวคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงจัดทําโครงการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูสากลเพ่ือดําเนินการตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสนับสนุน สงเสริม นักศึกษา อาจารย ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนองคความรูและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย 

ใหกับองคกรในตางประเทศและประเทศประชาคมอาเซียนอ่ืนๆ 
2. เพ่ือสนับสนุน สงเสริม นักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศในเชิงปฏิบัต ิ
3. เพ่ือสงเสรมิการประชาสมัพันธศักยภาพระดับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
กลยุทธท่ี 17 การเสริมสรางบทบาท ศักยภาพในอาเซียนและสากล 
เปาประสงคท่ี 1. ยกระดับมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาสูสากล 
ตัวชี้วัดท่ี 17.5. จํานวนเครือขาย/โครงการหรือกิจกรรมความรวมมือกับ

ตางประเทศหรือกลุมประเทศอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขาย 
 มีเครือขายเดิม สํานักงานเขตเมืองซาไก จังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุน 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 นักศึกษาและ/หรืออาจารยชาวไทยคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรไดเขารวมกิจกรรมตามท่ีกําหนดในขอตกลงความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

1 ครั้ง 

2 เครือขายความรวมมือทางวิขาการในตางประเทฟส 1   แหง 
    
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีเครือขายทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
2.2นักศึกษาและ/หรืออาจารยท่ีเขารวมโครงการมีความรูทางดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศเพ่ิม
มากข้ึนและนําไปใชไดรอยละ 80 
2.3นักศึกษาและ/หรืออาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีเขารวมโครงการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 80 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 3  (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 49.40 เปนเงิน 49,400 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 50.60   เปนเงิน 50,600  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 
 
 
 
 
2 

นักศึกษาและ/หรืออาจารยชาวไทยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเขารวมกิจกรรม
ตามท่ีกําหนดในขอตกลงความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ 
การทําความรวมมือทางวิชาการกับเครือขายใน
ตางประเทศ 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง 

50,600 
 
 

 
49,400 

     
 
 
 
 

1 ครั้ง 

 
 
 
 
 

49,400  

1 ครั้ง 50,600  

รวมท้ังสิ้น 2 คร้ัง 100,000     1 ครั้ง 49,400  1 ครั้ง 50,600  

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 นักศึกษาและ/หรืออาจารยชาวไทยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเขารวม
กิจกรรมตามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัย
หรือองคกรในตางประเทศ 

100,000  

 งบดําเนินงาน 100,000  
  คาใชสอย 100,000  
  -คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ/คาท่ีพัก 100,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 100,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1  นักศึกษามีองคความรูท้ังดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศเพ่ิมข้ึน 
 8.2  นักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพภาษาตางประเทศเชิงปฏิบัติการ และมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ
ศักยภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 8.3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีเครือขายทางวิชาการในตางประเทศเพ่ิมข้ืน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 9.1.1 นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 

        9.1.2 นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจจากการเขารวมโครงการไมนอย 
                             กวารอยละ 80 
        9.1.3 นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีความรูและประสบการณนําไปใชประโยชนไดไมนอยกวา  
          รอยละ 75 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
  9.3.1. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 
  9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในกระบวนการจัดกิจกรรม 
                            ทุกระดับ 
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162434102200 โครงการบริหารและจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 279,786  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: ผศ.หทัยรตัน   ทรรพวส ุ

 
1. หลักการและเหตุผล 

ในการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามพันธกิจ
อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ และสาธารณูปโภค รวมท้ังคาใชสอยตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงาน
วิชาการและการบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ท้ังดานงานจัดการเรียนการสอน 
งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ีมีพันธกิจสําคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานสํานักงาน และการ
ใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน แกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา  

ดวยเหตุผลดังกลาว คณะจึงจําเปนตองจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ ซอมแซมบํารุงครุภัณฑทางการศึกษาและ
สํานักงาน ตลอดจนตองติดตอราชการกับหนวยงานภายนอก รับรูขาวสาร เดินทางไปราชการ เชิญวิทยากรมา
บรรยาย และตองใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการตาง ๆ เพ่ือการดําเนินงานของสํานักงานและการบริการทาง
การศึกษาตามพันธกิจดังกลาว ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 

2. วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินงานตามพันธกิจไดอยาง

ครบถวน 
2. เพ่ือใหการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 

 สกอ. องคประกอบท่ี 5  (ระดับคณะ)  การบริหารจัดการ 
   ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารงานของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ  

                กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี  2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
กลยุทธท่ี  8  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี  5 พัฒนาความพรอมหองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน 

  ตัวชี้วัดท่ี 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาท่ีมีตอหองเรียน หองปฏิบัติการ 
                                       และอุปกรณไมนอยกวารอยละ 80 
 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 

 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีการซอมบํารุงอุปกรณ ครุภณัฑในการปฏิบัติงาน 5 ครั้ง 
1.2 มีคาสาธารณูปโภคใชในการตดิตอราชการ 12 ครั้ง 
1.3 มีหนังสือพิมพบริการคณาจารยและนักศึกษาภายในคณะ 12 ครั้ง 
1.6 มีการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 10 ครั้ง 
1.7 จัดซื้อวัสดสุํานักงาน/การเรียนการสอน/ซอมบํารุง/งานบานงานครวั 10 ครั้ง 
1.8 มีประกันสังคมอาสาสมคัรชาวจีน 10 ครั้ง 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 คณะมีการดาํเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวทุกกิจกรรม  รอยละ 80 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ......20.87 %..เปนเงิน.....58,400....บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....26.17 %....เปนเงิน......73,221..บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....28.37 %...เปนเงิน....79,365....บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......24.59 %...เปนเงิน......68,800....บาท 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ซอมบํารุงอุปกรณ ครุภณัฑในการปฏิบัติงาน 5 ครั้ง 60,000 1 ครั้ง 9,000 2 ครั้ง 13,000 1 ครั้ง 23,000 1 ครั้ง 15,000 
2 มีคาสาธารณูปโภคใชในการตดิตอราชการ 12 ครั้ง 15,000 3 ครั้ง 3,750 3 ครั้ง 3,750 3 ครั้ง 3,750 3 ครั้ง 3,750 
3 มีหนังสือพิมพบริการคณาจารยและนักศึกษาภายในคณะ 12 ครั้ง 7,200 3 ครั้ง 1,800 3 ครั้ง 1,800 3 ครั้ง 1,800 3 ครั้ง 1,800 
4 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 10 ครัง้ 85,250 2 ครั้ง 17,050 3 ครั้ง 25,575 3 ครั้ง 25,575 2 ครั้ง 17,050 
5 จัดซื้อวัสดสุํานักงาน/การเรียนการสอน/งานบานงานครัว/

ซอมบํารุง 
8 ครั้ง 106,336  25,000 2 ครั้ง 27,296 2 ครั้ง 24,040 2 ครั้ง 30,000 

6 คาประกันสังคมอาสาสมัครชาวจนี 10 ครั้ง 6,000 3 ครัง้ 1,800 3 ครั้ง 1,800 2 ครั้ง 1,200 2 ครั้ง 1,200 

รวมท้ังสิ้น  279,786  58,400  73,221  79,365  68,800 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

 
ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ 
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยนับ  ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา  หนวย 
1. ซอมบํารุงอุปกรณ ครุภัณฑในการ

ปฏิบัติงาน 
      60,000  

 งบดําเนินงาน       60,000  

 1.1 คาใชสอย       60,000  

  -คาจางซอมบํารุง       60,000  

2 มีคาสาธารณูปโภคใชในการติดตอ
ราชการ   (คณะ+ศูนยภาษา) 

      15,000  

 งบดําเนินงาน       15,000  

 2.1 คาสาธารณูปโภค       15,000  

 -คาโทรศัพท/แสตมป       15,000  

3 มีหนังสือพิมพบริการคณาจารยและ
นักศึกษาภายในคณะ 

      7,200  

 งบดําเนินงาน       7,200  

 3.1 คาวัสดุ       7,200  

 -คาวัสด ุ       7,200  

4 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ       85,250  

 งบดําเนินงาน       85,250  

 4.1 คาตอบแทน       80,000  

 -คาเบ้ียประชุม/คาพาหนะเหมาจาย 
กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 

      80,000  

 4.2 คาใชสอย       5,250  

 -คาอาหารวาง       5,250  

5 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน/การเรียนการ
สอน/งานบานงานครัว/ซอมบํารุง 

      106,336  

 งบดําเนินงาน       106,336  

 5.1 คาใชสอยและคาวัสด ุ       106,336  

6 คาประกันสังคมอาสาสมัครชาวจีน       6,000  
 งบดําเนินงาน       6,000  

 6.1 คาใชสอย       6,000  
 รวมงบประมาณท้ังส้ิน       279,786  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินงานตามพันธกิจไดอยางครบถวน  
8.2  การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  
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9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 คณะมีการบริหารจัดการทุกกิจกรรมตามท่ีกําหนด รอยละ 80 
9.2 เกณฑการประเมินผลท่ีถือวาดี  

9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
           9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของเจาหนาท่ี บุคลาการ และนักศึกษา  

 

 
 

 
 

 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 124 

 

162434102300 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑของศูนยภาษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.     โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสงัคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 42,120 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: อาจารยเอกรัตน คณาพร 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ศูนยภาษาเปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการใหบริการวิชาการ สราง

เสริมความรูทางดานภาษา สนับสนุนทักษะการเรียนรูภาษาดวยตนเองของนักศึกษา บุคลากรภายใน ตลอดจนผูสนใจ 
ซ่ึงไดมีการใชโปรแกรมเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองคือ โปรแกรม Ellis เปนหลัก ซ่ึงตองใชคอมพิวเตอรจํานวน 40 
เครื่องเพ่ือใหเพียงพอตอการเขาใชงานของนักศึกษา  แตเนื่องจากครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะภายในศูนยชํารุด     
โดยเจาหนาท่ีของศูนยภาษาไดทําการซอมแซมมาหลายครั้งจนเกินมูลคาของเครื่องแลว จึงจําเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑ
ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะดังกลาว เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น   
ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ศูนยภาษามีความจําเปนท่ีจะตองจัดซ้ือครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ ไดแก เครื่อง
คอมพิวเตอรตั้งโตะ จํานวน 3 เครื่อง  
 
2. วัตถุประสงค 
  

เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะทดแทนเครื่องเกาท่ีชํารุด และไมอาจซอมแซมไดแลว เพ่ือใหศูนยสามารถ
ใหบริการแกนักศึกษาไดเต็มศักยภาพ 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
               สงป. ตัวชี้วัดท่ี 2 ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพ่ิมข้ึน 

     สกอ. องคประกอบท่ี 7  ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
    ไมมีเครือขาย 
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5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 ซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรตั้งโตะ 3 เครื่อง 

    
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรตั้งโตะสามารถใหบริการแกนักศึกษาไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 80 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

    ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 42,120 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอรตั้งโตะ 3 38,970 3 38,970       

2 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 1 3,150 1 3,150       

รวมท้ังสิ้น 3 42,120 3 42,120       

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรต้ังโตะ 42,120  

 งบลงทุน 42,120  

 1.1 ครุภัณฑ 42,120  

 - คอมพิวเตอรตั้งโตะ 3 12,990     42,120  

 -เครื่องสํารองไฟ 1 3,150     3,150  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 42,120  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ศูนยภาษามีคอมพิวเตอรตั้งโตะเพ่ือใชรองรับโปรแกรม Ellis และเพียงพอตอปริมาณนักศึกษาท่ีมาใช

บริการ 
2. นักศึกษาสามารถใชโปรแกรม Ellis เพ่ือเรียนรูและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเอง 

 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 ศูนยภาษาสามารถมีเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะทดแทนเครื่องเกาท่ีชํารุด ซ่ึงไมอาจซอมแซมได 
เพ่ือใหบริการแกนักศึกษาไดเต็มศักยภาพ 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

     มาตรฐานฯ 
1 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 3 12,990 38,970 -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ว  

สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.4 GHz จํานวน 1 
หนวย  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB หรือ มากกวา 
- มีหนวยจัดเก็บขอมลู (Hard Disk) ชนิด SATA 
หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB  
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
- มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว จํานวน 1 
หนวย 

 เครื่องสํารองไฟฟา UPS 1 3,150 3,150 1000VA 'Syndome' Premium-1001 
600 w. Back up 3 Ports  
AC INPUT (Voltage) 
Voltage 220 VAC +/- 25%  
Frequency 50/60Hz. +/-10% 
AC OUTPUT (Voltage) 
Voltage 220 VAC +/- 5%  
Frequency 50Hz. (+/- 01%)  
ปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนเมื่อ
กระแสไฟฟาขัดของ 

รวม 42,120  
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162434102400 โครงการบริหารจัดการศูนยภาษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 7,880 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: อาจารยเอกรัตน คณาพร 
  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ศูนยภาษาเปนศูนยใหบริการการเรียนรูภาษาดวยตนเองแกนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ตลอดจนผูสนใจภายนอก ดังนั้นเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูและการใหบริการของศูนยภาษาอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ ท้ังยังเพ่ือเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีดี  ศูนยภาษาจึงจําเปนตองจัดซ้ือวัสดุใหมๆ และซอมแซม
วัสดุเกาท่ีมีอยูเดิม ตัวอยางเชน การซอมแซม เปลี่ยนชิ้นสวนอะไหลของคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ หรือซอมแซม
ปรับปรุงชั้นวางหนังสือ    เพ่ือใหวัสดุตางๆ สามารถใชงานไดเปนปกติ   นอกจากนี้   ศูนยภาษายังตองจัดหาวารสาร
ภาษาอังกฤษท่ีมีความทันสมัยเพ่ือเปนแหลงความรูใหบริการแกนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลท่ัวไป    เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพดานภาษา และมีปริมาณเพียงพอตอความตองการอีกดวย  
 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือจัดซ้ือวัสดุใหมและซอมบํารุงวัสดุเดิมท่ีชํารุดเสื่อมสภาพ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูและการใหบริการของศูนย
ภาษาอยางเต็มประสิทธิภาพ   

2.เพ่ือจัดหาวารสารภาษาอังกฤษท่ีมีความทันสมัยไวบริการแกนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
               สงป. ตัวชี้วัดท่ี 2 ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพ่ิมข้ึน 

     สกอ. องคประกอบท่ี 7  ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
    ไมมีเครือขาย 
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5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ซอมบํารุงครุภัณฑท่ีใชในการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง 
1.2 จัดซ้ือวารสารภาษาอังกฤษ Travel & Leisure 1 ครั้ง 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

ศูนยภาษามีวัสดุท่ีมีคุณภาพในการสนับสนุนงานวิชาการการศึกษา รอยละ 80 
 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

    ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  27  เปนเงิน     2,100 บาท 
    ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ  73  เปนเงิน     5,780 บาท 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 131 

 

 
6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ           

 - คาวารสาร Travel & Leisure 12 2,100 12 2,100       
2 กิจกรรมซอมบํารุง           
 - คาซอมบํารุง  5,780      5,780   

รวมท้ังสิ้น  7,880  2,100    5,780   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ 2,100  
 งบดําเนินการ 2,100  
  1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 2,100  
 - คาวารสาร 1 (Travel & Leisure) 1 2100 12 175   2,100  
2 กิจกรรมซอมบํารุง 5,780  
 งบรายจายอ่ืนๆ 5,780  
 - คาซอมบํารุง       5,780  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 7,880  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ศูนยภาษามีระบบการจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ  
2. ศูนยภาษามีวัสดุท่ีมีคุณภาพในการสนับสนุนงานวิชาการการศึกษา  
3. นักศึกษา คณาจารย และผูเก่ียวของไดรับประโยชนในการใชวัสดุอุปกรณมากข้ึน  

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1  ศูนยภาษามีวัสดุท่ีมีคุณภาพในการสนับสนุนงานวิชาการ เพ่ือใหบริการแกนักศึกษาไดเต็ม

ศักยภาพ 
9.1.2  ศูนยภาษามีวารสารภาษาอังกฤษเพ่ือใชเปนแหลงเรียนรูท่ีมีความทันสมัยอยูเสมอ 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ  
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานขอมูลการใช๎บริการศูนยภาษา 
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162434102500 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงานและการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสงัคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 536,340  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศษสตร (ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวสุ) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ีมี
หนาท่ีใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนและการดําเนินงานของบุคลากร เนื่องจากในการจัดการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติหนาท่ีของแตละสวนจะตองใชครุภัณฑในการดําเนินงานเชน โตะทํางาน คอมพิวเตอร ตลอด
ครุภัณฑทางดานเทคโนโลยี แตเนื่องจากในปจจุบันครุภัณฑบางอยางเสื่อมประสิทธิภาพและไมเพียงพอตอการ
ดําเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรพิจารณาเห็นถึง
ปญหาและความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดใหมีการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือใหการเรียนสอนและการดําเนินงานของ
บุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
2. วัตถุประสงค   

1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานและดานการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ดําเนินไปอยางเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพ  

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สกอ. องคประกอบท่ี 5 (ระดับคณะ) 
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ  
               กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 

  องคประกอบท่ี 6 (ระดับหลักสูตร) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
   ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 5 การเบิกจายงบประมาณ 
 
 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 134 

 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 5 พัฒนาความพรอมหองเรียน หองปฏิบัติการ และสื่อการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดท่ี 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาท่ีมีตอหองเรียนหองปฏิบัติการ

และอุปกรไมนอยกวารอยละ 80 
  

4. เครือขายความรวมมือ 
 

 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 กลองถายภาพ DSLR 1 เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 2 เครื่อง 
3 เครื่องโปรเจคเตอร 1 เครื่อง 
4 เครื่องคอมพิวเตอร Notebook 1 เครื่อง 
5 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 2 เครื่อง 
6 บอรดเสียบกระดาษโปสเตอร  1 บอรด 
7 มานปรับแสงหองเรียนอาคาร 13 (ช้ัน 3) 1 ช้ัน 
8 ตูเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ช้ัน 2 หลัง 
9 ตูลําโพงอเนกประสงค 15 น้ิว 1 ชุด 
10 เครื่องโปรเจคเตอร Panasonic LCD Projector PT-LB300A 4 เครื่อง 
11 ตูอเนกประสงค 1 หลัง 
12  เครื่องชวยสอน ยี่หอ ORIS 2 เครื่อง 
13 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะแบบ ออร-อิน-วัน 9 เครื่อง 
14 เกาอ้ีแลคเชอร มหุมหนัง 80 ตัว 
15 จอรับภาพพรอมขาตั้ง 1 ชุด 
16 เครื่องพิมพมัลติฯอิงคเจ็ท บราเดอร DCP-J100  1 เครื่อง 
17 ปายประกาศ 1 ปาย 
18 บอรดประชาสัมพันธ  1 บอรด 
19 บอรดประชาสัมพันธ  1 บอรด 
20 เครื่องมัลติฟงกช่ันอิงคเจ็ท เอปสัน L355 1 เครื่อง 

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 บุคลากรภายในคณะมีครุภัณฑใชในการเรียนการสอนและดําเนินงานตามท่ีกําหนด  รอยละ 80 
 

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....100 %...เปนเงิน 536,340......บาท 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

1 กลองถายภาพ DSLR 1 เครื่อง 18,000 1 เครื่อง 18,000       

2 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 2 เครื่อง 40,000 2 เครื่อง 40,000       
3 เครื่องโปรเจคเตอร 1 เครื่อง 25,000 1 เครื่อง 25,000       
4 เครื่องคอมพิวเตอร Notebook 1 เครื่อง 27,500 1 เครื่อง 27,500       
5 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 2 เครื่อง 40,000 2 เครื่อง 40,000       
6 บอรดเสียบกระดาษโปสเตอร 1 บอรด 7,590 1 บอรด 7,590       
7 มานปรับแสงหองเรียนอาคาร 13 (ช้ัน 3) 1 ช้ัน 66,010 1 ช้ัน 66,010       
8 ตูเอกสารบานเลือ่นกระจก 4 ช้ัน 2 หลัง 15,800 2 หลัง 15,800       
9 ตูลําโพงอเนกประสงค 15 น้ิว 1 ชุด 8,900 1 ชุด 8,900       
10 เครื่องโปรเจคเตอร Panasonic LCD Projector PT-

LB300A 
4 เครื่อง 96,000 4 เครื่อง 96,000       

11 ตูอเนกประสงค 1หลัง 6,000 1หลัง 6,000       
12 เครื่องชวยสอน  2 เครือง 7,000 2 เครือง 7,000       
13 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะแบบ ออร-อิน-วัน 9 เครือง 42,300 9 เครือง 42,300       
14 เกาอ้ีแลคเชอร หุมหนัง 80 ตัว 96,000 80 ตัว 96,000       
15 จอรับภาพพรอมขาตั้ง 1 ชุด 2,300 1 ชุด 2,300       
16 เครื่องพิมพมัลติฯอิงคเจ็ท บราเดอร DCP-J100  1 เครื่อง 3,990 1 เครื่อง 3,990       
17 ปายประกาศ 1 ปาย 9,500 1 ปาย 9,500       
18 บอรด ขนาด 1.20*2.40 เมตร 1 บอรด 12,960 1 บอรด 12,960       
19 บอรด ขนาด 1.20*1.20 เมตร 1 บอรด 6,500 1 บอรด 6,500       
20 เครื่องมัลติฟงกช่ันอิงคเจ็ท เอปสัน L355 1 เครื่อง 4,990 1 เครื่อง 4,990       

รวมท้ังสิ้น  536,340  536,340       
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กลองถายภาพ DSLR   1 เครื่องๆละ 18,000 บาท 18,000 นิเทศศาสตร 

2 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ   2 เครื่องๆละ 20,000 บาท 40,000 อังกฤษ 
3 เครื่องโปรเจคเตอร   1 เครื่องๆละ 25,000 บาท 25,000 อังกฤษ 
4 เครื่องคอมพิวเตอร Notebook   1 เครื่องๆละ 27,500 บาท 27,500 คณะ 
5 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ   2 เครื่องๆละ 20,000 บาท 40,000 คณะ 
6 บอรดเสียบกระดาษโปสเตอร   1 บอรดๆละ 7,590 บาท 7,590 คณะ 
7 มานปรับแสงหองเรียนอาคาร 13  

(ช้ัน 3) 
  1 ช้ันๆละ 66,010 บาท 66,010 คณะ 

8 ตูเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ช้ัน   2 หลังๆละ 7,900 บาท 15,800 คณะ 

9 ตูลําโพงอเนกประสงค 15 น้ิว   1 ชุดๆละ 8,900  8,900 คณะ 

10 เครื่องโปรเจคเตอร Panasonic LCD 
Projector PT-LB300A 

  4 เครื่องๆ
ละ 

24,000  96,000 คณะ 

11 ตูอเนกประสงค   1 หลังๆละ 6,000  6,000 นิเทศศาสตร 
12 เครื่องชวยสอน    2 เครื่องๆละ 3,500 บาท 7,000 ปรัชญาฯ 
13 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะแบบ ออร-

อิน-วัน 
  9 เครื่องๆละ 4,700 บาท 42,300 พัฒนาชุมชน

การปกครอง 
14 เกาอ้ีแลคเชอร มหุมหนัง   80  ตัวๆ ละ 1,200 บาท 96,000 คณะ 

15 จอรับภาพพรอมขาตั้ง   1  ชุดๆ ละ 2,300 บาท 2,300 คณะ 

16 เครื่องพิมพมัลติฯอิงคเจ็ท บราเดอร 
DCP-J100  

  1 เครื่องๆละ 3,990 บาท 3,990 การปกครอง 

17 ปายประกาศ   1 ปายๆละ 9,500 บาท 9,500 คณะ 

18 บอรด ขนาด 1.20*2.40 เมตร   1 บอรดๆละ 12,960 บาท 12,960 คณะ 

19 บอรด ขนาด 1.20*1.20 เมตร   1 บอรดๆละ 6,500 บาท 6,500 คณะ 

20 เครื่องมัลติฟงกช่ันอิงคเจ็ท เอปสัน 
L355 

  1 เครื่องๆละ 4,990 บาท 4,990 ญี่ปุน 

 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       536,340  
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
8.1 บุคลากรท้ังสายวิชาการและสนับสนุนในคณะมีครุภัณฑในการปฏิบัติงานและดานการเรียนการสอนอยาง

มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับภาระงาน 
8.2 การปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ของบุคลากรภายในคณะดําเนินไปอยางเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพ  
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 คณะมีการมีครุภัณฑใชในงานสํานักงานและการเรียนการสอนตามท่ีกําหนด  รอยละ 80 
9.2 เกณฑการประเมินผลท่ีถือวาดี  

9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
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9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
           9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลาการในคณะ 
 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

ลําดั
บท่ี 

รายการ 
จํานวน/ 
หนวยนับ 

ราคาตอ 
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 กลองถายภาพดิจิทัล DSLR 1 ตัว 18,000 18,000 มาตรฐานฯ 
ประเภท/ขนาดของออปติคอลเซ็นเซอร CMOS 
Approx. 22.3 x 14.9mm ทางยาวโฟกัส 18-55 
mm 
ความไวแสง ISO100-6400 
ความเร็วชัตเตอร 1/4000sec. to 1/60sec. ,X-sync 
at 1/200secs 1/4000sec. to 30secs. , bulb 
สื่อบันทึกท่ีรองรับ SD memory card, SDHC 
memory card, SDXC memory card 
รูปแบบไฟลท่ีบันทึก  
JPEG, RAW (14-bit Canon original) 
RAW+JPEG Large simultaneous recording 
possible 
ขนาดจอแอลซีดี 3.0inch TFT colour liquid-
crystal monitor 
ซูมดิจิตอล Approx. 3x - 10x 
ความละเอียด  
1920x1080 (Full HD) , 1280x720 , 640x480 

   2 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 2 เครื่อง 20,000 40,000 มาตรฐานฯ 
-มีหนวยประมวลผลกลาง Pentium ความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา 2.6 GHz 
-มีหนวยจัดเก็บขอมลูความจุ 1 TB (7200  rmp) 
-มีหนวยความจําหลักชนิด DDR 3 ขนาด 2 GB 
-จอภาพ LED ขนาดไมต่ํากวา 18” 
-มีชองเช่ือมตอระบบเครือขายแบบGigabit Ethernet 

   3 เครื่องโปรเจคเตอร 1 เครื่อง 25,000 25,000 มาตรฐานฯ 
-จอภาพ LCD ขนาดไมต่ํากวา 0.63 “ 
-ความละเอียดของภาพไมนอยกวา 1024x768 (XGA) 
ความสวางของภาพไมนอยกวา 2,500 Lumens คา 
Contrast Ratio มากกวา 2,000:1  อายุการใชงาน
ของหลอดภาพไมนอยกวา 2,000 ช่ัวโมง 
-มีการรับประกันการใชงานไมนอยกวา 1 ป 

4 เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 27,500 27,500 มาตรฐานฯ 
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ลําดั
บท่ี 

รายการ 
จํานวน/ 
หนวยนับ 

ราคาตอ 
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

Notebook หนวยประมวลผล ไมต่ํากวา Intel Core i7 
หนวยความจําไมนอยกวา 4 GB 
ขนาดจอไมต่ํากวา 14 น้ิว 
การเช่ือมตอ Bluetooth 4.0 wifi 802.11 BGN 
ระบบปฏิบัติการ DOS 
รับประกันไมนอยกวา 1 ป 

5 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 เครื่อง 20,000 40,000 มาตรฐานฯ 
หนวยประมวลผล ไมต่ํากวา Intel Core i5 
หนวยความจําไมนอยกวา 4 GB 
ฮารดดิสกไมนอยกวา 1 TB 
ขนาดจอภาพไมต่ํากวา 19 น้ิว 
รับประกันไมนอยกวา 1 ป 

6 บอรดเสียบกระดาษโปสเตอร 1 บอรด 7,590 7,590 มาตรฐานฯ 

-ทําจากสแตนเลส 
-สามารถใชภาพไดท้ัง 2 หนา 
-ขนาด 50 x 70 ซม. 

7 มานปรับแสงหองเรียนอาคาร 
13 (ช้ัน 3) 

1 ช้ัน 66,010 66,010 มาตรฐานฯ 
- มานทําจากผาผลิตจากเสนดายดําผสมโพลีเอสเตอร
และสารปองกันแสงแดดและความรอน 
- รางทําจากอลูมิเนียม หนาไมนอยกวา 2 มม. 
- ปดและเปดดวยลูกลอพลาสติกอยางดี  
ประกอบดวย 
-  ขนาด 1.95x1.25 เมตร  จํานวน 2 ชุด 
-  ขนาด 1.90x1.75 เมตร จํานวน 4 ชุด 
- ขนาด 1.90x1.09 เมตร จํานวน 4 ชุด 
- ขนาด 1.95x1.75 เมตร จํานวน 4 ชุด 
- ขนาด 0.90 x 1.25 เมตร จํานวน 1 ชุด 
- ขนาด 2.68x1.25 เมตร จํานวน 1 ชุด  
- ขนาด1.95x1.25 เมตร จํานวน 4 ชุด  
 

8 ตูเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 
ช้ัน 

2 หลัง 7,900 15,800 มาตรฐานฯ 
ตูเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ช้ัน  มีกุญแจ 1 ชุด 
ขนาด 91.7x45.7x183 

9 ตูลําโพงอเนกประสงค 15 น้ิว 1 ชุด 8,900 8,900 มาตรฐานฯ 

XXL Power SL-15V ตูลําโพงอเนกประสงค 
15 นิ้ว แบบเคลื่อนท่ี พรอมไมคลอย PA 
Speaker System 450/900W RMS 
15" อัดเสียงได  MP3 / USB / ไมคลอย VHF 
x 2 เอ็กโค, Mic/Line in ลําโพงพกพา รองรับ
สัญญาณ Bluetooth 

• ลําโพง 2 ทาง 15 นิ้ว  รองรับบูลทูส 
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ลําดั
บท่ี 

รายการ 
จํานวน/ 
หนวยนับ 

ราคาตอ 
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

พรอมไมคลอย VHF 2 อัน 
• กําลับขับสูงสุด 450w./900w. 
• กําลังขับพาวเวอรแอมปสูงสุด 150w 
• ความไวการตอบสนองลําโพง 99dB 
• ชองสําหรับเสียบ USB เลน MP3 ได 
• มีไมคลอยแบบมือถือให 2 ตัว ยาน

ความ VHF 
• ตอบสนองยานความถ่ี 35Hz - 20kHz 
• เพาเวอรซัพพลาย 220-240 Vac / 

50 - 60Hz 
• เครื่องบันทึกเสียงในตัว บันทึกเสียง

พูดเปนไฟล MP3 
• โวลุมปรับเสียง เบส แหลม ปรับทุม-

แหลม  
• Mic, Line Input  ใชไมคสายได 
• แบตเตอรี่ในตัว (ชารจไฟบานปกติ) 
• บันทึก REC บันทึกเสียงจาก

ไมโครโฟนลง USB MP3 เปนไฟล 
MP3 ได อัดเสียงได ( REC function  

• ตัดเสียงเพลงอัตโนมัติเม่ือพูด
ไมโครโฟน 

• ไมโครโฟนปรับ ECHO มีปุมปรับเอ็ก
โคได (เสียงกอง) 

• ชองตอไมโครโฟนมีสาย และ Line 
input 

ชารจไฟในตัว และ แบตเตอรี่ชารจ ชาตไดใน
ตัวตูลําโพง  

10 เครื่องโปรเจคเตอร 
Panasonic LCD Projector 
PT-LB300A 

4 เครื่อง 24,000 96,000 มาตรฐานฯ 
Panasonic LCD Projector PT-LB300A ระบบ
ฟงกช่ันท่ีสามารถฉายบนฉากสีไดความสวางสูงสุด 
3,100 Lumensเทคโนโลยีการแสดงภาพ LCD ความ
ละเอียดภาพแบบ XGA 1024 × 768 จุด อัตรา
เปรียบตางความคมชัด (สีขาวและดํา) 10,000 : 1 
อายุหลอดภาพยาวนานถึง 8,000 ซม. มาพรอมกับ
ฟงกช่ันสําหรับฉายบนฉากสีอีกดวย ชองตอ HDMI 
รองรับ Full HD ลําโพงในตัวขนาด 2 วัตต รับประกัน
ตัวเครื่อง 2 ป / หลอดไฟ 1000 ชม. หรือ 1 ป 

11 ตูอเนกประสงค 1 หลัง 6,000 6,000 มาตรฐานฯ 
ตูเอกสารเหล็กสูงบานเปดทึบ จัดเก็บ 5 ช้ัน 
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ลําดั
บท่ี 

รายการ 
จํานวน/ 
หนวยนับ 

ราคาตอ 
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

บานเปดทึบ 2 ประตู มือจับอะลมูเินียมแบบฝง พรอม
กุญแจล็อค 
แผนช้ันวางปรับระดับได 4 แผน 
ขนาดสินคา (กวาง x ลึก x สูง) : 91.7 × 45.7 × 
182.9 ซม. 

12 เครื่องชวยสอน  2 เครื่อง 3,500 7,000 มาตรฐานฯ 
ไมคไรสายแบบมือถือ 
ไมคไรสายแบบนีบคีบ 
ไมคไรสายแบบคลิปและสวมหัว 
พรอมเครื่องสง 
เพาเวอรแอมป 25 วัตต 
ลําโพงขนาด 16 น้ิว 15 วัตต ท่ี 4 โอมห 
ทรายสมิตเตอร 35 วัตต 
Echo effect,Treble}Bess 
USB Slot 
นํ้าหนัก 2.4 กิโล 
Rechargeable Battery 12 V 1.2AH 

13 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะแบบ 
ออล-อิน-วัล 

9 เคร ื่อง 4,700 42,300 มาตรฐานฯ 
- หนวยประมวลผลกลาง intel(R) Core(TM)2 Duo 
CPU E8400 @3.00GHz 3.00 GHz 
- หนวยความจําหลัก 2.00 ฌฺ 
- ชนิดระบบ  ระบบปฏิบัติการ 32 bit 

14 เกาอ้ีแลคเชอร มหุมหนัง 80 ตัว 1,200 96,000 มาตรฐานฯ 
- โครงท่ีน่ังและท่ีพิงเปนเหล็กกลม ขนาด 
เสนผาศูนยกลาง 7/8” ความหนา 1.2 มม. ชุม
โครเมี่ยม 
- โครงขาท่ีน่ังเปนเหล็กแปบเหลีย่มขนาด 
3/4x3/4x1.2 มม. ชุบโครเมี่ยม 
- แผนแลคเชอรดานขวามือจะข้ึนรูปเปนเหล็กช้ิน
เดียวกับขาขางขวา มีสลักรอยระหวางตัวตั้งกับตัว
เหล็กรบัแผนแลคเชอร 
- แผนแลคเชอรวัสดุเปนไมอัด 13 มม. ปดโฟเมกา
ขาว 1 ดานขอบกันกระแทกเปน PVC ดํา 
- เบาะท่ีน่ังเปนไมอัด 13 มม. บุฟองนํ้า 1 ½” เกรดเอ
บุหนัง เมียบความหนา 0.7 มม.  
- เบาะท่ีน่ังเปนไมอัดปารตเิก้ิลบอรด 12 มม. บุ
ฟองนํ้า 1” เกรดเอ หุมดวยหนังเทียมความหนา 0.7 
มม. ดานหลังใชไมอัด 3 มม.หุมหนังปดทับอีกช้ินยึด
ดวยสกรสูวยงาม 
- ปลายขาท้ัง 4 มีจุกพลาสติกรองรับ  
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ลําดั
บท่ี 

รายการ 
จํานวน/ 
หนวยนับ 

ราคาตอ 
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

15 จอรับภาพพรอมขาตั้ง 1 ชุด 2,300 2,300 มาตรฐานฯ 
- ประเภทจอ จอขาตั้ง (Tripod Screen) 
- ขนาดของจอ 70x70 น้ิว (180x180 ชม.) 
- เน้ือจอรับภาพเปน MATT WHITE 
- Ratio 1:1 
- มีขาตั้งและจอภาพมวนเก็บในกลองได 
- ขาตั้งจอภาพแบบสามขาทําดวยโลหะทนทาน 
- เน้ือจอสีขาว ทําจาก Fiber Glass ทนตอการฉีก
ขาด 

16 เครื่องพิมพมัลติฯอิงคเจ็ท บรา
เดอร DCP-J100 brother 

1 เครื่อง 3,990 3,990 มาตรฐานฯ 
- ความเร็วในการพิมพภาพขาวดํา 27, สี 10 แผน/
นาที 
- ความละเอียดในการพิมพ 1200*600 dpi 
- สแกน 19200*19200 dpi 
- ความละเอียดในการถายเอกสาร 1200*2400 dpi 
- ถาดบรรจุกระดาษ 100 แผน 
- หนวยควาจํา 64 MB 
- ใชตลับหมึก LC-539XL BK,LC-535XL C/M/Y 

17 ปายประกาศ 1 ปาย 9,500 9,500 มาตรฐานฯ 
- เสาเหล็กเหลี่ยม 2”*2” เสาสูง 4.20 เมตร ฝงลงดิน 
1 เมตร ขนาดตะแกรง 120*180 เมตร เช่ือมติดกัน มี
กรอบเหล็ก รอบตะแกรง 1”*1” พนสีขาว 
 

18 บอรด ขนาด 1.20*2.40 เมตร 1 บอรด 12,960 12,960 มาตรฐานฯ 
- กรอบโครงอลูมเินียม พ้ืนในชานออย กรุกํามหยี่
ดานหนาบานเลื่อนกระจกคู ขนาด 1.20*2.40 เมตร 

19 บอรด ขนาด 1.20*1.20 เมตร 1 บอรด 6,500 6,500 มาตรฐานฯ 
- กรอบโครงอลูมเินียม พ้ืนในชานออย กรุกํามหยี่
ดานหนาบานเลื่อนกระจกคู ขนาด 1.20*1.20 เมตร 

20 เครื่องมัลติฟงกช่ันอิงคเจ็ท 
เอปสัน L355 

1 เครื่อง 4,990 4,990 มาตรฐานฯ 
- print/scan/copy 
- ความละเอียด 5,760*1,440 จุด/น้ิว 
- ความเร็วการพิมพ 6.0/3.0 lpm 
- เช่ือมตอผาน USB 

รวม 536,340  
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1040000 คณะวิทยาการจัดการ 
162434102600 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 13,316 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการตลาด  คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพ่ือเปนการพัฒนาไปอีก
ข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ข้ึน เพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพ่ือเปน
แรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียนป 2558 ผลกระทบจากการเปดอาเซียนมี
แนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย ซ่ึงจะเกิด
ปญหาภาวการณมีงานทําของแรงงานไทย เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาการตลาด
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดท่ีมุงเนน
มาตรฐานการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถเขาแขงขันใน
ตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะ
ชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนา
ตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม 
สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมท้ังความรูตางๆ  ยอมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการตลาดจึงจัดทําโครงการใหมี
กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม เชน กิจกรรม
การอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาการตลาดสูงข้ึน 
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2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณท้ังทางตรงและทางออมโดย
ผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
 2. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

  สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวช้ีวัดท่ี  
   

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จัดกิจกรรมจิตอาสา 1 ครั้ง 
 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.2 ระดับความสําเร็จระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
     ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.3 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไมนอยกวา            

5 คะแนน 
 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2   เบิกจายรอยละ  50.57  เปนเงิน  13,316  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมจติอาสา 1 13,316   1 13,316     

รวมท้ังสิ้น  13,316    13,316     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 จิตอาสา 13,316  
 งบดําเนินงาน 13,316  
  1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 13,316  
   -     คาบํารุงรักษารถ 1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 1,500 บาท 1,500  
 - คานํ้ามัน 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 6,000 บาท 6,000  
 - คาวัสด ุ           5,816  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 13,316  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณท้ังทางตรงและทางออมโดยผานการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
 2. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ิมข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รอยละ 85 
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 85 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินโครงการ  
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
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162434102700 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 13,014 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการตลาด  คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพ่ือเปนการพัฒนาไปอีก
ข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ข้ึน เพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพ่ือเปน
แรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียนป 2558 ผลกระทบจากการเปดอาเซียนมี
แนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย ซ่ึงจะเกิด
ปญหาภาวการณมีงานทําของแรงงานไทย เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาการตลาด
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดท่ีมุงเนน
มาตรฐานการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถเขาแขงขันใน
ตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะ
ชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนา
ตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม 
สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมท้ังความรูตางๆ  ยอมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการตลาดจึงจัดทําโครงการใหมี
กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม เชน กิจกรรม
การอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาการตลาดสูงข้ึน 
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2. วัตถุประสงค 
 
 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณท้ังทางตรงและทางออมโดย
ผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
 2. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

  สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวช้ีวัดท่ี  
   

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 
 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 ประชาสัมพันธสาขา 2 ครั้ง 
 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.2 ระดับความสําเร็จระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
     ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.3 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไมนอยกวา            

5 คะแนน 
 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59)  เบิกจายรอยละ   100  เปนเงิน  13,014  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ประชาสมัพันธสาขา 2 13,014   3 13,014     

รวมท้ังสิ้น  13,014    13,014     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1  ประชาสัมพันธสาขา 13,014  
 งบดําเนินงาน 13,014  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 13,014  
 - คาบํารุงรักษารถ 2 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 1,000  
 - คานํ้ามัน 2 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 300 บาท 600  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง     11,414  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 13,014  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณท้ังทางตรงและทางออมโดยผานการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
 2. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ิมข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รอยละ 85 
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 85 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินโครงการ  
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
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162434102800 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 17,500 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจท่ีสําคัญ

ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  คือทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม 
ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงในการท่ีบุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหนาท่ีให
เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ท้ังในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและท่ีจะตอง
สนับสนุนในหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกัน เพ่ือใหหนวยงานสามารถขับเคลื่อนไปตามภารกิจไดอยางลุลวงและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด   

สาขาวิชาการตลาดจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาดข้ึน เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
สาขาวิชาใหมีความเชี่ยวชาญในศาสตรดานการตลาด  และทักษะในวิชาชีพ โดยการสงบุคคลากรในสาขา ไปอบรม 
สัมมนา หรือดูงาน และการเขารับการฝกอบรมท่ีสถาบันหรือคณะจัดข้ึนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในสาขาวิชา 

 
2. วัตถุประสงค 

1. บุคลากรสาขาวิชาการตลาด  ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  และตามสาย
การปฏิบัติงาน   

2. บุคลากรสาขาวิชาการตลาด  มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 7 รอยละผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80 

   
 สกอ. องคประกอบท่ี 5  ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือกํากับติดตามผลลัพธตาม 
     พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 2 การเบิกจายงบประมาณ 
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี 8พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 3 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในการสอน 

  ตัวชี้วัดท่ี 8.11 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยสายผูสอนทุกคนมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

2. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จํานวนบุคลากรสาขาวิชาการตลาดไดรับการพัฒนาตามศาสตร 5 คน 

3. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน รอยละ 85 
2.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85 

 
4. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....100.....เปนเงิน.....17,500...........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1  พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด ในการเดินทางไป

ราชการ  ฝกอบรม  สัมมนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ   

5 คน 17,500   5 คน 17,500     

รวมท้ังสิ้น 5 คน     17,500     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 17,500  
 งบดําเนินงาน 17,500  
  1.1 คาใชสอย 17,500  
 - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  

ในการเดินทางไปราชการ  
ฝกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน 

      17,500  

    -คาลงทะเบียน 5 คนๆละ 1 ครั้งๆละ  2,500 บาท 17,500  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 17,500  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. บุคลากรสาขาวิชาการตลาด จํานวน 5 คน  ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  

และตามสายการปฏิบัติงานอยางนอยคนละหนึ่งครั้ง  บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน มี
ความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

    
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 บุคลากรไดรับการพัฒนาตามศาสตร และวิชาชีพ รอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานการเดินทางไปราชการ 
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162434102900 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 49,540 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเปนการ
พัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ข้ึน   เพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษา  อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 
หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุม
อาเซียน จะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ท่ีไดเปรียบเรื่อง
ภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ  จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย 
ปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนท่ีสุด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ 
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการท่ี
มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหคณะวิทยาการจัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะ
พิเศษท่ีสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได  รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ     

ดังนั้นผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด  การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของ
สาขาวิชา  การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู  และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค  เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน  ผูสอน  สังคม  สภาพแวดลอม  เทคโนโลยี  รวมท้ังความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ  ของทุกสาขาวิชา เพ่ือเปนการ
เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ  ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม  เชนกิจกรรมการอบรม  สัมมนา  ศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ี อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการสูงข้ึน 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 155 

 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาท่ีเขาใหม และนักศึกษาท่ีคงอยูของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการ

จัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  
และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  

 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สกอ. องคประกอบท่ี 2   

ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร 
           ตัวบงชี ้2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤท์ิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี...5...: รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณพิต 
 สมศ. ตัวบงชี้ท่ี....1...: บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

  ตัวบงชี้ท่ี...2....: คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   155  คน 
2 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตามแผนการ

รับนักศึกษา  
80  คน 

3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีกําหนด  40   คน 
 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1  ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.2  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน                                    

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  47.11  เปนเงิน 23,340 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ  52.88  เปนเงิน 26,200 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมเสริมทักษะการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร 1 ครั้ง 5,050 1 ครั้ง 5,050       
2 กิจกรรมสงเสริมคณุธรรม จรยิธรรม/บําเพ็ญประโยชน

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
2 ครั้ง 2,090 1 ครั้ง 2,090       

3 กิจกรรมละลายพฤติกรรม 1 ครั้ง 16,200 1 ครั้ง 16,200       
4 กิจกรรมอบรมดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 ครั้ง 8,650       1 ครั้ง 8,650 
5 กิจกรรมเสริมทักษะการพัฒนาเว็บไซต 1 ครั้ง 8,650       1 ครั้ง 8,650 
6 กิจกรรมอบรมเตรียมความพรอมพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร 1 ครั้ง 8,900       1 ครั้ง 8,900 

รวมท้ังสิ้น  49,540  23,340      26,200 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปน

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมเสริมทักษะการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร 5,050  
 งบดําเนินการ 5,050  
 1.1 คาตอบแทน 3,600  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 ครั้ง 6 ช่ัวโมง 600 บาท 3,600  
 1.2 คาใชสอย 1,450  
 - คาจัดทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้ง 25 เลม 50 บาท 1,250  

 - คาจัดทํารูปเลมรายงานผล
กิจกรรม 

1 ครั้ง 2 เลม 200 บาท 200  

2 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม/บําเพ็ญประโยชน 2,090  
 งบดําเนินการ 2,090  
 2.1 คาตอบแทน 1,800  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 ครั้ง 3 ช่ัวโมง 600 บาท 1,800  
 2.2 คาวัสดุ       290  
 คาวัสด ุ       290  
3 กิจกรรมละลายพฤติกรรมนกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 16,200  
 งบดําเนินการ 16,200  
 3.1 คาตอบแทน 16,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 3 คน 6 ช่ัวโมง 600 บาท 10,800  
 - คาผูชวยวิทยากร 3 คน 6 ช่ัวโมง 300 บาท 5,400  
    
4 กิจกรรมอบรมดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 8,650  
 งบดําเนินการ 8,650  
 4.1 คาตอบแทน 7,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 ครั้ง 12 ช่ัวโมง 600 บาท 7,200  
 4.2 คาใชสอย 1,450  
 - คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม 1 ครั้ง 25 เลม 50 บาท 1,250  
 - คาจัดทํารูปเลมรายงานผลกิจกรรม 1 ครั้ง 2 เลม 200 บาท 200  
5 กิจกรรมเสริมทักษะการพัฒนาเว็บไซต 8,650  
 งบดําเนินการ 8,650  
 5.1 คาตอบแทน 7,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 ครั้ง 12 ช่ัวโมง 600 บาท 7,200  
 5.2 คาใชสอย 1,450  
 - คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม 1 ครั้ง 25 เลม 50 บาท 1,250  
 - คาจัดทํารูปเลมรายงานผลกิจกรรม 1 ครั้ง 1 เลม 200 บาท 200  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปน

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

6 กิจกรรมอบรมเตรียมความพรอมพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร 8,900  
 งบดําเนินการ 8,900  
 6.1 คาตอบแทน       7,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 ครั้ง 12 ช่ัวโมง 600 บาท 7,200  
 6.2 คาใชสอย       1,700  
 - คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม 1 ครั้ง 30 เลม 50 บาท 1,500  
 - คาจัดทํารูปเลมรายงานผลกิจกรรม 1 

 
ครั้ง 2 เลม 100 บาท 200  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการท่ี จํานวน 155 คน ไดรับการเพ่ิมพูนความรู 
ทักษะ ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การ
สัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลให
นักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 9.1.1 เชิงปริมาณ 

1) จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  155 คน 
2) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตามแผนการรับนักศึกษา 80 คน 
3) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีกําหนด 40  คน 
9.1.2   เชิงคุณภาพ 
1) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอหลังจบ รอยละ 80 
2) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 87 
3) ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
9.1.3 เชิงเวลา 
1) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 80 
2) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 80 
3) การดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนดทุกกิจกรรม 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินการเขารวมกิจกรรม 
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานการประเมินผลโครงการ
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162434103000 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 12,025 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเปนการ
พัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ข้ึน   เพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษา  อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 
หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุม
อาเซียน จะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ท่ีไดเปรียบเรื่อง
ภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ  จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย 
ปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนท่ีสุด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ 
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการท่ี
มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหคณะวิทยาการจัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะ
พิเศษท่ีสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได  รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ     

ดังนั้นผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด  การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของ
สาขาวิชา  การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู  และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค  เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน  ผูสอน  สังคม  สภาพแวดลอม  เทคโนโลยี  รวมท้ังความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ  ของทุกสาขาวิชา เพ่ือเปนการ
เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ  ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม  เชนกิจกรรมการอบรม  สัมมนา  ศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ี อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการสูงข้ึน 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 160 

 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาท่ีเขาใหม และนักศึกษาท่ีคงอยูของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการ

จัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  
และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  

 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สกอ. องคประกอบท่ี 2   

ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร 
           ตัวบงชี ้2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤท์ิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี...5...: รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณพิต 
 สมศ. ตัวบงชี้ท่ี....1...: บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

  ตัวบงชี้ท่ี...2....: คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   155  คน 
2 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตามแผนการ

รับนักศึกษา  
80  คน 

3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีกําหนด  40   คน 
 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.3  ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 

2.4  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน                                    
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  100  เปนเงิน 12,025 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมประชาสมัพันธหลักสูตร 3 ครั้ง 12,025 3 ครั้ง 12,025       

รวมท้ังสิ้น  12,025  12,255       

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตร 12,025  
 งบดําเนินงาน 12,025  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 12,025  
 - คานํ้ามันรถ 1 ครั้ง 3 วันๆ ละ 500 บาท 1,500  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 6 คน 3 วันๆ ละ  240 บาท 4,320  

 - คาจัดทํารูปเลมรายงานผล
กิจกรรม 

1 ครั้ง 2 เลม 100 บาท 200  

 - คาวัสด ุ 3 ครั้ง     6,005  
 รวม 12,025  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการท่ี จํานวน 155 คน ไดรับการเพ่ิมพูนความรู 

ทักษะ ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การ
สัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลให
นักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  

 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 9.1.1 เชิงปริมาณ 

4) จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  155 คน 
5) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตามแผนการรับนักศึกษา 80 คน 
6) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีกําหนด 40  คน 
9.1.2   เชิงคุณภาพ 
4) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอหลังจบ รอยละ 80 
5) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 87 
6) ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
9.1.4 เชิงเวลา 
4) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 80 
5) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 80 
6) การดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนดทุกกิจกรรม 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินการเขารวมกิจกรรม 
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานการประเมินผลโครงการ
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162434103100 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลติ: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย  : งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ  : 30,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ  : สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ มีหนาท่ีในการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย  งาน

บริการวิชาการ  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอ่ืน ๆ ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการ
จัดการ  และของมหาวิทยาลัย ปจจุบันสาขาวิชา ยังขาดแคลนครุภัณฑในการปฏิบัติงานและการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน   

ดังนั้นเพ่ือใหสาขาวิชามีศักยภาพเพียงพอในการในการปฏิบัติงานตางๆ จึงมีความจําเปนตองจัดหา
ครุภัณฑ เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานและใชในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือจัดหาครุภัณฑสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารยในสาขาวิชา  

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

  สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 4 , 5 , 6  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.2 , 4.1 , 5.2 , 6.1  
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 , 1.5 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวช้ีวัดท่ี  
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4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 
อาจารยในสาขาวิชามีครุภัณฑในการสนับสนุนการจัดการเรียนและ
การปฏิบัติงาน 

80 รอยละ 

    
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 สาขาวิชามีครุภัณฑเพียงพอกับอาจารยในสาขาวิชา และสาขาวิชาจัดการเรียนการสอนและ
ปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพสูงข้ึน รอยละ 80 
2.2 อาจารยในสาขาวิชามีความพึงพอใจมากข้ึน รอยละ 80 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ   100  เปนเงิน  30,000   บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซื้อครภุัณฑประกอบสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ           

 - เครื่องคอมพิวเตอร 1 ครั้ง 15,000 2 เคร่ือง 30,000       
รวมท้ังสิ้น    30,000       

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 จัดซ้ือครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 30,000  
 งบลงทุน 30,000  
 1.1 คาครุภัฑณ 30,000  
 - เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 2 เครื่อง 2 เครื่อง 15,000 - 30,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 30,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สาขาวิชามีครุภัณฑในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารยในสาขาวิชา และสาขาวิชา สามารถจัดการ
เรียนการสอนและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 เชิงปริมาณ 
 9.1.1.1  อาจารยประจําสาขาวิชามีครุภัณฑใชเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน รอยละ 90 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 85 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินโครงการ  
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ  

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

     มาตรฐานฯ 
1 คอมพิวเตอรตั้งโตะ  2 เครื่อง 15,000 30,000 CPU : ไมต่ํากวา 2.67 GHz 
     RAM : ไมต่ํากวา  500 GB  
     VGA : Intel HD Graphics  
     Size : 19.5 Inch LED 16:9  
     Camera : Camera Webcam  
     Other : USB Keyboard/Mouse  
     OS : Windows 7  Windows 8 

รวม 30,000  
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162434103200 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 55,000 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเปนการ
พัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ข้ึน   เพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษา  อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 
หรือ ค.ศ.2015    มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศใน
กลุมอาเซียน จะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ท่ีไดเปรียบ
เรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ  จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย 
ปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนท่ีสุด   คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญ
ดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการท่ีมุงเนนมาตรฐานผลการ
เรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ทําใหคณะวิทยาการจัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถ
แขงขันในตลาดแรงงานได  รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ     

ดังนั้นผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด   การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของ
สาขาวิชา  การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู  และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค  เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน  ผูสอน  สังคม  สภาพแวดลอม  เทคโนโลยี  รวมท้ังความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดซ้ือครุภัณฑ เพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  อันจะสงผลโดยตรงให
คุณภาพบัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการสูงข้ึน 
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2. วัตถุประสงค 
2.1  เพ่ือใหนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการมีครุภัณฑ ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกการจัดการเรียน

การสอนของนักศึกษาอยางเพียงพอตลอดปการศึกษา 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

  สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 4 , 5 , 6  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.2 , 4.1 , 5.2 , 6.1  
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 , 1.5 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวช้ีวัดท่ี  
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

    
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 เครื่อง 
1.2 กลองดิจิตอล 1 เครื่อง 
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1  เบิกจายรอยละ ......100...เปนเงิน......55,000........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1. โครงการจดัซื้อครภุัณฑสาขาวิชาการจัดการ 1 ครั้ง 55,000 บาท         
 1.1 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ   1 เครื่อง 20,000 บาท       

 1.2 กลองดิจิตอล   1 เครื่อง 35,000 บาท       
รวมท้ังสิ้น 1 คร้ัง 55,000  55,000       

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 จัดซ้ือครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการ 55,000  
 งบดําเนินงาน 55,000  
 1.1 ครุภัณฑ  55,000  
 -   เครื่องคอมพิวเตอร 1 ครั้งๆละ 1 เครื่องๆละ 20,000 บาท 20,000  
 -   กลองดิจิตอล 1 ครั้งๆละ 1 เครื่องๆละ 35,000 บาท 35,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (หาหม่ืนหาพันบาทถวน) 55,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ โดยผานการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรม สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 9.1.1 เชิงปริมาณ 

1.6.1 สาขาวิชาการจัดการ มีคอมพิวเตอรตั้งโตะจํานวน 1 เครื่อง  
1.6.2 กลองดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 

9.1.2  เชิงคุณภาพ 
i.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 
ii.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบ...............................................................................................  
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบ.............................................................................................. 
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบ...............................................................................................  
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งาน/โครงการ........จัดซ้ือครภุัณฑสาขาวิชาการจัดการ ................ 
 
 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1. เครื่องคอมพิวเตอร 
ตั้งโตะ  

1 เครื่อง 20,000 20,000 มาตรฐานฯ 

     LED Monitor 19.45” (DVI B)  
     Intel core i5-4590S 3.0G 6M HD 4600 CPU 
     4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM 
     1TB 7200 RPM SATA 6G HDD 
     Universal USB Wired W8 Keyboard THAI 
     USB Mouse 
     16X Super Multi DVDRW SATA 1st ODD 
     6 in 1 Media Card reader 
     Parallel Port Adapter 
     Warranty 3 Years on-site Service  

2. กลองดิจิตอล  1 เครื่อง 35,000 35,000 มาตรฐานฯ 
      
     เซนเซอร CMOS APS-C ความละเอียด 18 ลาน 
     พิกเซล 
     ชิพประมวลผล DIGIC V 
     จุด Autofocus 9 จุด และเปน cross-type ทุกจุด 
     จอแสดงผล Touch Screen LCD แบบปรับหมุนได 
     (Vari-Angle) ขนาด 3.0" ความละเอียด 1.04 ลาน 
     พิกเซล 
     รองรับการใชงานการด SD / SDHC / SDXC 
     ใชแบตเตอรี่ LP-E8 
     เลนส Kit 18-135 
     รับประกัน 1 ป 

รวม 55,000  
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162434103300 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 107,000 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเปนการ
พัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ข้ึน   เพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษา  อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 
หรือ ค.ศ.2015    มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศใน
กลุมอาเซียน จะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ท่ีไดเปรียบ
เรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ  จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย 
ปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนท่ีสุด   คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญ
ดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการท่ีมุงเนนมาตรฐานผลการ
เรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ทําใหคณะวิทยาการจัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถ
แขงขันในตลาดแรงงานได  รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ     

ดังนั้นผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด   การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของ
สาขาวิชา  การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู  และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค  เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน  ผูสอน  สังคม  สภาพแวดลอม  เทคโนโลยี  รวมท้ังความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือเปนการ
เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ  ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม  เชนกิจกรรมการอบรม  สัมมนา  ศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ี  ซ่ึงจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการสูงข้ึน 
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2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 

ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา 
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษา
ไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป.9, สงป.10, สงป.11, สงป.12, สงป.13, สงป.14   
 สกอ. องคประกอบท่ี 2  ตัวบงชี้ 2.1, 2.6, 2.7 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 5 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 1  ตัวบงชี้ท่ี 1 และ 2 
  

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ  270 คน 
1.2 กิจกรรมพบปะผูปกครอง 1 กิจกรรม 
1.3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 2 กิจกรรม 
1.4 กิจกรรมจัดการทํา Team 1 กิจกรรม 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 
คะแนน           

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ ....28.04..เปนเงิน......30,000.....บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ  ..57.94....เปนเงิน.....62,000......บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ ...14.02....เปนเงิน.....15,000.....บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1. โครงการเตรยีมความพรอมนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ 4 ครั้ง 107,000 บาท          

 1.1 กิจกรรมพบปะผูปกครอง         1 ครั้ง 15,000บาท 
 1.2 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี     2 ครั้ง 30,000 บาท     
 1.3 กิจกรรม จัดการทํา Team       1 ครั้ง 62,000 บาท   

รวมท้ังสิ้น 4 คร้ัง 107,000         

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 พบปะผูปกครอง 15,000  
 งบดําเนินงาน 15,000  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 15,000  
 - คาอาหารวาง 120 คนๆละ 1 

 
มื้อๆละ 35 บาท 4,200  

 - คาจางทําเอกสาร 120 คนๆละ 1 ชุดๆละ 50 บาท 6,000  
 - คาจางทํารูปเลมรายงาน

โครงการ 
1 ครั้งๆละ  3 เลมๆละ 100 บาท 300  

 - คาวัสด ุ 1  ครั้งๆละ - - 4,500 บาท 4,500      
2 กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  (2 คร้ัง) 30,000  
 2.1 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี (คร้ังท่ี 1) 15,000  
 งบดําเนินงาน 15,000  
 2.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 15,000  
 - คาจางจัดทํารูปเลมรายงาน

โครงการ 
1 ครั้งๆละ 3 เลมๆละ 100 บาท 300  

 - คาจางทําเอกสาร
ประกอบการอบรม 

1 ครั้งๆละ 40 ชุดๆละ 30 บาท 1,200  

 - คาอาหาร 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 2,000  
 - คาอาหารวาง 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท 1,400  
 - คาเสื่อมรถ 1 คันๆละ  1  ครั้งๆละ 1,500 บาท 1,500  
 - คานํ้ามัน 1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 2,000 บาท 2,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง 1 ครั้งๆละ 6 คนๆละ 240 บาท 1,440  
 - คาวัสด ุ 1  ครั้งๆละ - - 5,160 บาท 5,160  
 2.2 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี (คร้ังท่ี 2) 15,000  
 งบดําเนินงาน       15,000  
 2.2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       15,000  
 - คาจางจัดทํารูปเลมรายงาน

โครงการ 
1 ครั้งๆละ 3 เลมๆละ 100 บาท 300  

 - คาจางทําเอกสาร
ประกอบการอบรม 

1 ครั้งๆละ 40 ชุดๆละ 30 บาท 1,200  

 - คาอาหาร 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท 2,000  
 - คาอาหารวาง 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท 1,400  
 - คาเสื่อมรถ 1 คันๆละ  1  ครั้งๆละ 1,500 บาท 1,500  
 - คานํ้ามัน 1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 3,000 บาท 3,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง 1 ครั้งๆละ 6 คนๆละ 240 บาท 1,440  
 - คาวัสด ุ 1  ครั้งๆละ - - 4,160 บาท 4,160  

3. กิจกรรม จัดการทํา Team 62,000  
 งบดําเนินงาน       62,000  

 3.1 คาใชสอย       62,000  
 - คาจางเชาเหมารถบัส 1 ครั้งๆละ 2 คันๆละ 4,000 บาท 8,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาเบ้ียเลี้ยง 2 วันๆละ 5 คนๆละ 240 บาท 2,400  
 - คาท่ีพัก 65 คนๆละ 1 คืนๆละ 300 บาท 19,500  
 - คาอาหาร 65 คนๆละ 3 มื้อๆละ 100 บาท 19,500  
 - คาจางทําเอกสาร 60 คนๆละ 1 ชุดๆละ 50 บาท 3,000  
 - คาจางทําปาย 1 ครั้งๆละ 1 ปายๆละ 500 บาท 500  
 - คาอาหารวาง 65 คนๆละ 4 มื้อๆละ 35 บาท 9,100  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถวน) 107,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน  

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ท้ัง
ทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี  และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนา
ศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  

8.2 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 9.1.1 เชิงปริมาณ 

1.6.3 จํานวนนักศึกษาสาขาวิชากาจัดการ จํานวน 270 คน 
1.6.4 กิจกรรมพบผูปกครอง จํานวน 1 กิจกรรม 
1.6.5 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี จํานวน 1 กิจกรรม (2 ครั้ง) 
1.6.6 กิจกรรม จัดการทํา Team จํานวน 1 กิจกรรม 

9.1.2  เชิงคุณภาพ 
iii.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 
iv.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 

v.ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษาไมนอยกวา  
 5 คะแนน 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม 
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานการประเมินโครงการ 
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162434103400 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: 

4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: 
ผลผลิต: 

เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 71,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  คณะวิทยาการจัดการ 

  

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเปนการ
พัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ข้ึนเพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  
อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015    
มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน จะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ท่ีไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ  จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนท่ีสุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการท่ีมุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 
1) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได  รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ     

ดังนั้นผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของ
สาขาวิชา  การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู  และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค  เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน  ผูสอน  สังคม  สภาพแวดลอม  เทคโนโลยี  รวมท้ังความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือ
เปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ  ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม  เชนกิจกรรมการอบรม  
สัมมนา  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  ตลอดจนจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
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เรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพ
บัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการสูงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 
ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา 
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษา
ไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  

2.2  เพ่ือใหนักศึกษามีวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการเรียนของนักศึกษา
อยางเพียงพอตลอดปการศึกษา 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
   สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 

  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวช้ีวัดท่ี  
 

4. เครือขายความรวมมือ 
  มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม  
       สถาบันรหัสสากลและการทาเรือกรุงเทพ (คลองเตย) 
  มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 

    ภายในประเทศ  
                                     ศูนยการเรียนรูตันแลนด อิชิตัน กรีนแฟคทอรี่ บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด (มหาชน)  
    
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูชั้นปท่ี 2 และ 3 ของสาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกส 
138 คน 

1.2 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  
คณะวิทยาการจัดการ  

95 คน 

1.3 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของ
นักศึกษา 

1 สาขาวิชา 
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
      2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 

       2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
             2.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน     
                                

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ 14.08 เปนเงิน 10,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 85.92 เปนเงิน 61,000 บาท 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 180 

 

6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

1 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส 

3 ครั้ง 71,000 บาท         

 1.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี (โรงงาน
อุตสาหกรรม) 

    1 ครั้ง 10,000 บาท     

 1.2 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีสถาบันรหสัสากล
และการทาเรือกรุงเทพ (คลองเตย) 

      1 ครั้ง 28,000 บาท   

 1.3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีคลังสินคา (นิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง) 

      1 ครั้ง 33,000 บาท   

รวมท้ังสิ้น 3 ครั้ง 71,000 บาท   1 ครั้ง 10,000 บาท 2 ครั้ง 61,000 บาท   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี (โรงงานอุตสาหกรรม) 10,000  
 งบดําเงินงาน 10,000  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 10,000  
 - คาจางเหมายานพาหนะโดยสาร 3 คันๆละ 1 ครั้งๆละ    1,800  บาท 5,400  
 - คาจางจัดทําปายไวนิล 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆ ละ 800 บาท 800  
 - คาจางจัดทําเอกสารการศึกษา 

  ดูงาน 
1 ครั้งๆละ 95 เลมๆละ 20 บาท 1,900  

 - คาจางจัดทํารูปเลม
เอกสารรายงานโครงการ 

1 ครั้ง 2 เลมๆละ 100 บาท 200  

 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง     1,700  
2  กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีสถาบันรหัสสากลและการทาเรือกรุงเทพ (คลองเตย) 28,000  
 งบดําเงินงาน 28,000  
  2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 28,000  
 - คาจางเหมายานพาหนะโดยสาร 2 คันๆละ 1 วันๆละ  10,000  บาท 20,000  
 - คาทางดวน 2 คันๆละ 1 วันๆละ 400 บาท 800  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 6 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 1,440  
 - คาจางจัดทําเอกสารการศึกษา 

  ดูงาน 
1 ครั้งๆละ 90 เลมๆละ 20 บาท 1,800  

 - คาจางทําปายไวนิล 1 ครัง้ 2 ผืนๆ ละ 800 บาท 1,600  
 - คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร

โครงการ 
1 ครั้ง 2 เลมๆละ 100 บาท 200  

 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง     2,160  
3 กิจกรรมท่ี 3 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีคลังสินคา (นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง) 33,000  
 3.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       33,000  
 - คาจางเหมายานพาหนะโดยสาร 1 คันๆละ 2 วันๆละ  10,000  บาท 20,000  
 - คาทางดวน 1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ      560 บาท 560  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 6 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 2,880  
 - คาท่ีพัก 6 คนๆละ 1 วันๆละ 850 บาท 5,100  
 - คาจางจัดทําเอกสารการศึกษา 

  ดูงาน 
1 ครั้งๆละ 50 เลมๆละ 20 บาท 1,000  

 - คาจางจัดทําปายไวนิล 1 ครั้ง 1 ผืนๆ ละ 800 บาท 800  
 - คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร

โครงการ 
1 ครั้ง 2 เลมๆละ 100 บาท 200  

    คาวัสด ุ 1 ครั้ง     2,460  

รวมงบประมาณ     (เจ็ดหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)          71,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน  
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
8.1 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 

ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา 
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษา
ไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  

8.2 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการเรียนรู 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รอยละ 85 
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 85 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินโครงการ  
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
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162434103500 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

   งบ บ.กศ.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: 

4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: 
ผลผลติ: 

เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 20,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  คณะวิทยาการจัดการ 

 

1. หลักการและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเปนการ
พัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ข้ึนเพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  
อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015    
มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน จะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ท่ีไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ  จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนท่ีสุด   คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการท่ีมุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 
1) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได  รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ     

ดังนั้นผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด   การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของ
สาขาวิชา  การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู  และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค  เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน  ผูสอน  สังคม  สภาพแวดลอม  เทคโนโลยี  รวมท้ังความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือ
เปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ  ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม  เชนกิจกรรมการอบรม  



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 184 

 

สัมมนา  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  ตลอดจนจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
เรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพ
บัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการสูงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค  

 เพ่ือใหนักศึกษาและอาจารยมีวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการเรียนการ
สอนนักศึกษาอยางเพียงพอตลอดปการศึกษา 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

  สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 4 , 5 , 6  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.2 , 4.1 , 5.2 , 6.1  
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 , 1.5 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวช้ีวัดท่ี  
  

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 165 คน 
1.2 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  

คณะวิทยาการจัดการ  
95 คน 

1.3 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของ
นักศึกษา 

260 คน 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
      2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 

       2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
             2.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน    
                                 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  100 เปนเงิน 20,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกส 
1 รายการ  20,000 บาท         

1.1 จัดซื้อครภุัณฑเครื่องปริ้นเตอร   4 เครื่อง  20,000 บาท 4 เครื่อง  20,000 บาท       
 1 รายการ 20,000 บาท 4 เครื่อง  20,000 บาท       

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 20,000  
 1.1 จัดซื้อครุภณัฑ 20,000  
 - จัดซื้อครุภณัฑเครื่องปริ้นเตอร 1 ครั้งๆละ 4 เครื่องๆละ   5,000 บาท 20,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น              (สองหมื่นบาทถวน) 20,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 
ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม  และไดรับการ
เสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  

2. นักศึกษาและอาจารยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสมีวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการเรียนการสอนนักศึกษาอยางเพียงพอตลอดปการศึกษา 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 9.1.1 เชิงปริมาณ 

1.6.7 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 165 คน 
1.6.8 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 95 คน 
1.6.9 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของนักศึกษา 260 คน 

9.1.2 เชิงคุณภาพ 
vi.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอหลังจบ รอยละ 85 
vii.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 

viii.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 

9.1.3 เชิงเวลา 
1) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 

85 
2) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 85 
3) การดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนดทุกกิจกรรม 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม 

                     9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 จัดซื้อครภุัณฑเครื่อง
ปริ้นเตอร 

2 เครื่อง 5,000 10,000 Printer   
ความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 20 แผน/นาที 

     ความละเอียดในการพิมพ 600x600 dpi 

     โปรเซสเซอร 600MHz 

     หนวยความจาํ 128MB 

     รองรับปริมาณการพิมพ 8,000 แผนตอเดือน 

     ภาษาเคร่ืองพิมพ Host-based 

     ความเร็วในการทําสําเนา : 20แผนตอนาที (ขาวดํา) 

     ความละเอียด Up น 300x300 dpi 

     ยอ-ขยาย 25 to 400% 

     ประเภทของการสแกน Flatbed 

     ความเร็วในการสแกน Optical : up to 1200dpi 

     Bit Depth 24-bit 

     รับประกันไมนอยกวา 1 ป 

  2 เครื่อง 5,000 10,000 มัลติฟงกช่ันอิงคเจ็ท 3 in 1 
     ความเร็วในการพิมพขาวดําและสี 27/15 แผน

ตอนาที 
     ถายเอกสารขาวดํา 5/10 วินาที 
     สแกนดวยความละเอียด 600x1200 dpi 
     รับประกันไมนอยกวา 1 ป 

      

รวม (สองหม่ืนบาทถวน) 20,000  
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162434103600 โครงการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส (พัฒนาความรูเกี่ยวกับโลจิสติกส) 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: 

4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: 
ผลผลิต: 

เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 42,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส  คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเปนการ
พัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ข้ึนเพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  
อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015    
มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน จะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ท่ีไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ  จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนท่ีสุด   คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการท่ีมุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 
1) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได  รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ     

ดังนั้นผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด   การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของ
สาขาวิชา  การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู  และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค  เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน  ผูสอน  สังคม  สภาพแวดลอม  เทคโนโลยี  รวมท้ังความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือ
เปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ  ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม  เชนกิจกรรมการอบรม  
สัมมนา  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  ตลอดจนจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
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เรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพ
บัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการสูงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหอาจารยของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 
ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา  
และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมาก
ยิ่งข้ึน  

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป.6, สงป.7, สงป.8  
 สกอ. องคประกอบท่ี 2, 4, 5 ตัวบงชี้ 2.1, 2.2, 4.1 4.2 4.3 5.2 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวช้ีวัดท่ี  

  
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย  
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1  จํานวนอาจารยท่ีคงอยูของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 6 คน 
1.2 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของ

อาจารย 
6 คน 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

                2.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของอาจารย ไมนอยกวา  
                     5 คะแนน 

         2.2 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางพัฒนาความรูความสามารถเฉพาะศาสตร ไมนอยกวา 5 คะแนน 
                                 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 55.33 เปนเงิน 23,240  บาท 
ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ 44.66 เปนเงิน 18,760 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรการ

จัดการโลจิสติกส  
(พัฒนาความรูเกี่ยวกับโลจิสติกส) 

3 ครั้ง 42,000บาท         

  - ศึกษาดูงานดานการจดัการเรียนการสอน 1 ครั้ง 4,480 บาท 1 ครั้ง 4,480 บาท       
 - กิจกรรมอบรมเก่ียวกับโลจสิติกส 2 ครั้ง 37,520บาท 1 ครั้ง 18,760บาท   1 ครั้ง 18,760 บาท   

รวมท้ังสิ้น 3 ครั้ง 42,000บาท 1 ครั้ง 23,240   1 ครั้ง 18,760 บาท   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการสอน 4,480  
 งบดําเนินงาน 4,480  
 1.1 คาใชสอย 3,780  
 - คาบํารุงรักษารถ (รถตู) 1 คันๆละ 1 วันๆละ       500 บาท 500  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง (รถตู) 1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 1,000 บาท 1,900  
 - คาทางดวน 1 คันๆละ 1 วันๆละ 400 บาท 400  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 7 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 1,680  
2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับโลจิสติกส 37,520  
  งบดําเนินงาน 37,520  
 2.1 กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับโลจสิติกส คร้ังท่ี 1  18,760  
   2.1.1 คาใชสอย 18,760  
 - คาบํารุงรักษารถ (รถตู) 1 คันๆละ 1 วันๆละ       500 บาท 500  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง (รถตู) 1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 1,000 บาท 1,900  
 - คาทางดวน 1 คันๆละ 1 วันๆละ 400 บาท 400  
 - คาลงทะเบียน 3 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 5,000  บาท 15,000  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 4 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 960  
  2.2 กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับโลจสิติกส คร้ังท่ี 2  18,760  
 2.2.1 คาใชสอย       18,760  
 - คาบํารุงรักษารถ (รถตู) 1 คันๆละ 1 วันๆละ       500 บาท 500  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง (รถตู) 1 คันๆละ 1 ครั้งๆละ 1,000 บาท 1,900  
 - คาทางดวน 1 คันๆละ 1 วันๆละ 400 บาท 400  
 - คาลงทะเบียน 3 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 5,000  บาท 15,000  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 4 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 960  

รวมงบประมาณ (ส่ีหม่ืนสองพันบาทถวน) 42,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. อาจารยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ 
ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา 
สงผลใหอาจารยไดนําความรูใหมๆ มาถายทอดใหกับนักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  

2. อาจารยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการเรียนรู 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 เชิงปริมาณ 
1.จํานวนอาจารยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 6 คน 
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2.มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของอาจารย 6 คน 
9.1.2 เชิงคุณภาพ 

1.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอหลังจบ รอยละ 85 
   2.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 

 3.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 

9.1.2 เชิงเวลา 
1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 85 
2.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 85 
3.การดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนดทุกกิจกรรม 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม 

                     9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
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162434103700 โครงการจัดตั้งศูนยฝกปฏิบัติการ LOGISTICS POSTสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบบ.กศ.  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: 

4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: 
ผลผลิต: 

เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 35,100 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส  คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเปนการ
พัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ข้ึนเพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  
อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือค.ศ.2015    
มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียนจะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนสท่ีไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ  จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนท่ีสุด   คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการท่ีมุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 
1) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได  รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ     

ดังนั้นผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด   การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของ
สาขาวิชา  การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู  และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค  เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน  ผูสอน  สังคม  สภาพแวดลอม  เทคโนโลยี  รวมท้ังความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือ
เปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ  ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม  เชน กิจกรรม การอบรม  
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สัมมนา  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  ตลอดจนจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
เรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพ
บัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการสูงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือใหนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 
ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการฝกปฏิบัติในการทํางานเสมือนจริงจาก  และไดรับการเสริมสราง
คุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน 

2.2  เพ่ือใหนักศึกษามีวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการฝกปฏิบัติของ
นักศึกษาอยางเพียงพอตลอดปการศึกษา 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 

สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวช้ีวัดท่ี  

4. เครือขายความรวมมือ 
  มีเครือขาย         บริษัท ไปรษณียจํากัด 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 165 คน 
1.2 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  

คณะวิทยาการจัดการ  
95 คน 

1.3 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของ
นักศึกษา 

260 คน 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
       2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ไมนอยกวา 5 คะแนน 

       2.2 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน         
 

5. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน 31,500บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 โครงการจัดตั้งศูนยฝกปฏิบัติการLOGISTICS 
POSTสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

1 ครั้ง 31,500
บาท 

  

        

 1.1 กิจกรรมจัดตั้งศูนยฝกปฏิบัติการLOGISTICS 
POSTสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

    1 ครั้ง  31,500
บาท 

 

    

รวมท้ังสิ้น 1 ครั้ง 31,500บาท   1 ครั้ง 31,500บาท     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมจัดต้ังศูนยฝกปฏิบัติการLOGISTICS POSTสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 35,100  
 งบดําเนินงาน 35,100  
 1.1 คาใชสอย 35,100  
 - คาจางเหมาบริการปรับปรุง

หองปฏิบัติการ 
1 งาน 1 ครั้งๆละ 35,100 บาท 35,100  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น(สามหมื่นหาพันหนึ่งรอยบาทถวน) 35,100  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 
ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  ในการจัดกิจกรรม นอกสถานท่ี  และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  
และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน 

2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการเรียนรู 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 เชิงปริมาณ 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 165 คน 
2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 95 คน 
3.มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของนักศึกษา 260 คน 

9.1.2 เชิงคุณภาพ 
1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 
2.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 

9.1.3 เชิงเวลา 
1.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 
85 
2.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 85 
3.การดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนดทุกกิจกรรม 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
 1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม 

                     2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
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162434103800 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.  
 

  โครงการตอเนื่องจากปที่แลว คือ โครงการที่มีลักษณะตอเนื่องจากปทีผ่านมา  
      อาจเปนโครงการทีไ่มสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ: 

 

แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ:  52,440  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
สนับสนุนนโยบายมุงสูการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพท่ีสูงข้ึน อีกท้ังในปลายป 2558 ประเทศไทยกําลังจะกลายเปน
สวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงตามขอตกลงของการเปนสวนหนึ่งของประชาคมดังกลาว อนุญาตใหผู
ประกอบวิชาชีพ 7 สาขาวิชาสามารถเคลื่อนยายแรงงานไปประกอบวิชาชีพไดอยางเสรี หนึ่งในนั้นคือ ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี วิชาชีพการบัญชี เปนวิชาชีพท่ีมีสวนในการพัฒนาความเจริญกาวหนาของเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึง
ปจจุบันเปนสาขาวิชาท่ีมีผูสนใจในสาขาวิชาชีพนี้มากข้ึนเรื่อยๆ จากสถิติจํานวนนักศึกษาท่ีสนใจสมัครเรียนในสาขานี้
ท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนมา มีนักศึกษาสนใจสมัครเขาเรียนในสาขาวิชานี้เพ่ิมข้ึน
เปนจํานวน 2 เทาเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาในปกอนๆ  นอกจากนี้ขณะเดียวกัน วิชาชีพบัญชีในประเทศ
ไทย กําลังเผชิญการแขงขันในตลาดแรงงานซ่ึงมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึน ตามขอตกลงเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานโดย
เสรีดังกลาว จึงมีแนวโนมท่ี ผูประกอบวิชาชีพเดียวกันจะหลั่งไหลเขามาประกอบวิชาชีพนี้มากข้ึนในประเทศไทย 
ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย และบัณฑิตท่ีกําลังจะจบใหม เห็นควรท่ีจะตองเรียนรูในการปรับตัว และพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหสามารถตอบรับตอการแขงขันทางวิชาชีพท่ีจะแนวโนมการแขงขันท่ีรุนแรง
ข้ึน มหาวิทยาลับราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน มีหนาท่ีในการจัดการเรียนรูทางวิชาการ
ในระดับสูง จึงตองพัฒนาบัณฑิตในสาขาวิชาบัญชีใหสามารถปรับตัวและแขงขันในตลาดแรงงานได การพัฒนา
นักศึกษา มุงเนนเพ่ิมทักษะท้ังในดานของทักษะดานภาษา ทักษะดานตัวเลข ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะดาน
ความรูท้ังความรูทางธุรกิจ และ ความรูในองคความรูทางวิชาชีพบัญชีท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให
สามารถเขาสูตลาดแรงงานในอนาคตได 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการจัดการการศึกษาระดบัอุดมศกึษาใหไดมาตรฐาน 
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2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาบัญชีเพ่ือการเพ่ิมพูนทักษะดานตางๆใหมี

ความสามารถท่ีสูงข้ึน 
2. เพ่ือใหนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรอบรูในทักษะทางวิชาชีพสมัยใหมและสอดคลองกับสภาพการ

แขงขันในตลาดแรงงานท่ีมีการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึน 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

  สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวช้ีวัดท่ี  
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  154 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจถึงความสําคัญของการเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

และการสรางความสัมพันธกับสถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีมีหลักสูตรการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
ไมนอยกวารอยละ 85 

2.2  นักศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีทักษะทางบัญชี เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการแขงขันทาง
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 85 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ .....82.95......เปนเงิน......43,500........บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....11.36......เปนเงิน......5,960.........บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ .....5.68.......เปนเงิน.......2,980.........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2559 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ศึกษาดูงานโปรแกรมการบัญชีหลกัสูตรภาษาอังกฤษ  1 ครั้ง 43,500 1 ครั้ง 43,500       
2 การแขงขันทางวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 3 ครั้ง  8,940   2 ครั้ง 5,960 1 ครั้ง 2,980   

รวมท้ังสิ้น  52,440  43,500  5,960  2,980   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1. ศึกษาดูงานโปรแกรมการบัญชีหลักสูตรภาษาอังกฤษ 43,500  
 งบดําเนินงาน 43,500  
 1.1 คาใชสอย 43,500  
 - เบ้ียเลีย้งอาจารย 5 ทาน 5 5   240 วัน 6,000  
 - คาเชารถตู 3 5   2,500 วัน 37,500  
2 กิจกรรมท่ี 2 การแขงขันทางวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ  8,940  
 งบดําเนินงาน 8,940  
 2.1 คาใชสอย 8,940  
 - เบ้ียเลีย้งอาจารย 2 3   240 วัน 1,440  
 - คาเสื่อมราคารถตู 1 3   500 วัน 1,500  
 - คานํ้ามัน 1 3   2,000 วัน 6,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 52,440  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลมากข้ึน เตรียมพรอมกับการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสื่อกลางใน
การสื่อสารในอนาคตเพ่ือนเตรียมพรอมการเขาเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรอบรูในทักษะทางวิชาชีพสมัยใหมและเห็นศักยภาพของคูแขงจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และพรอมสําหรับการปรับตัวแขงขันกับสภาพการแขงขันในตลาดแรงงานท่ีมีการ
แขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึน 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 9.1.1 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรูความเขาใจถึงความสําคัญของการเปนสวนหนึ่งของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการสรางความสัมพันธกับสถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีมี
หลักสูตรการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ไมนอยกวารอยละ 85 

9.1.2 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีทักษะทางบัญชี เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการแขงขันทาง
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 85 

9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมิน 
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162434103900 โครงการพัฒนาบุคคลากรสาขาวิชาการบัญชี 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.   โครงการประจํา คือ งานทีด่ําเนินการอยูตามภารกิจประจาํ 
ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ: 

 

แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ:  22,500  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
สนับสนุนนโยบายมุงสูการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพท่ีสูงข้ึน อีกท้ังในปลายป 2558 ประเทศไทยกําลังจะกลายเปน
สวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงตามขอตกลงของการเปนสวนหนึ่งของประชาคมดังกลาว อนุญาตใหผู
ประกอบวิชาชีพ 7 สาขาวิชาสามารถเคลื่อนยายแรงงานไปประกอบวิชาชีพไดอยางเสรี หนึ่งในนั้นคือ ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี วิชาชีพการบัญชี เปนวิชาชีพท่ีมีสวนในการพัฒนาความเจริญกาวหนาของเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึง
ปจจุบันเปนสาขาวิชาท่ีมีผูสนใจในสาขาวิชาชีพนี้มากข้ึนเรื่อยๆ จากสถิติจํานวนนักศึกษาท่ีสนใจสมัครเรียนในสาขานี้
ท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนมา มีนักศึกษาสนใจสมัครเขาเรียนในสาขาวิชานี้เพ่ิมข้ึน
เปนจํานวน 2 เทาเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาในปกอนๆ  นอกจากนี้ขณะเดียวกัน วิชาชีพบัญชีในประเทศ
ไทย กําลังเผชิญการแขงขันในตลาดแรงงานซ่ึงมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึน ตามขอตกลงเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานโดย
เสรีดังกลาว จึงมีแนวโนมท่ี ผูประกอบวิชาชีพเดียวกันจะหลั่งไหลเขามาประกอบวิชาชีพนี้มากข้ึนในประเทศไทย 
ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย และบัณฑิตท่ีกําลังจะจบใหม เห็นควรท่ีจะตองเรียนรูในการปรับตัว และพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหสามารถตอบรับตอการแขงขันทางวิชาชีพท่ีจะแนวโนมการแขงขันท่ีรุนแรง
ข้ึน มหาวิทยาลับราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน มีหนาท่ีในการจัดการเรียนรูทางวิชาการ
ในระดับสูง จึงตองพัฒนาบัณฑิตในสาขาวิชาบัญชีใหสามารถปรับตัวและแขงขันในตลาดแรงงานได การพัฒนา
นักศึกษา มุงเนนเพ่ิมทักษะท้ังในดานของทักษะดานภาษา ทักษะดานตัวเลข ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะดาน
ความรูท้ังความรูทางธุรกิจ และ ความรูในองคความรูทางวิชาชีพบัญชีท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให
สามารถเขาสูตลาดแรงงานในอนาคตได 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาบัญชีเพ่ือการเพ่ิมพูนทักษะดานตางๆใหมี
ความสามารถท่ีสูงข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐาน 
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2. เพ่ือใหบุคคลากรสาขาวิชาการบัญชีมีความรอบรูในทักษะทางวิชาชีพสมัยใหมและกาวทันตอการ
เปลี่ยนแปลงขององคความรูทางวิชาชีพใหมีความทันสมัย 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป.6, สงป.7, สงป.8  
 สกอ. องคประกอบท่ี 2, 4, 5 ตัวบงชี้ 2.1, 2.2, 4.1 4.2 4.3 5.2 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวช้ีวัดท่ี  
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 อาจารยประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 5 คน 
    
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.3 บุคลากรมีความรู ความเขาใจในองคความรูใหมๆ ทางวิชาชีพบัญชี และสามารถนําความรูนั้นไป

ถายทอดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 85 
2.4  อาจารยสาขาวิชาการบัญชี นําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม นําไปใชในการพัฒนาตนเองเพ่ือ

นําไปสูการพัฒนาสื่อการสอน ไมนอยกวารอยละ 85 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ .......50......เปนเงิน.........11,250.............บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจายรอยละ ........50........เปนเงิน..........11,250.................บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 พัฒนาความแข็งแกรงทางวิชาการแกบุคลากรในสาขา  22,500      11,250  11,250 

รวมท้ังสิ้น  22,500      11,250  11,250 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาความแข็งแกรงทางวิชาการแกบุคลากรในสาขา 22,500  
 งบดําเนินงาน 22,500  
 1.1 คาตอบแทน 10,500  
 - คาลงทะเบียนในการอบรม 5    2,100   คน 10,500  
 1.2 คาใชสอย 12,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง 4 3   240 วัน 2,880  
 - คาพาหนะ 4    1,530 วัน 6,120  
 - คาท่ีพัก 4 1   750 วัน 3,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 22,500  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการแฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     1. อาจารยมีความรู ความเขาใจในองคความรูใหมๆ ทางวิชาชีพบัญชี และสามารถนําความรูนั้นไปถายทอด
ใหกับนักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 85 
    2. อาจารยสาขาวิชาการบัญชี นําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม นําไปใชในการพัฒนาตนเองเพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาสื่อการสอน ไมนอยกวารอยละ 85 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 อาจารยมีความรู ความเขาใจในองคความรูใหมๆ ทางวิชาชีพบัญชี และสามารถนําความรูนั้น

ไปถายทอดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 85 
                     9.1.2 อาจารยสาขาวิชาการบัญชี นําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม นําไปใชในการพัฒนาตนเอง
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาสื่อการสอน ไมนอยกวารอยละ 85 

9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบ...............................................................................................  
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบ.............................................................................................. 
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบ...............................................................................................  
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162434104000 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 6,784 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
หลักประกันคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เปนแรงกระตุนใหสถาบันการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตใหสูงข้ึนเพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ผลกระทบจากการเปดอาเซียนมีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศ
ในกลุมอาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทําใหประเทศไทย ซ่ึงจะเกิดปญหาภาวการณมีงานทําของแรงงานไทย 
เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว 
ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจท่ีมุงเนนมาตรฐานการเรียนรูท้ัง 
5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหตอง
มุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถเขาแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถ
ทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะ
ชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการ ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลา
เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป เม่ือเวลาผานไปปจจัยตางๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม 
เทคโนโลยี รวมท้ังความรูตางๆ  ยอมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจจึงจัดทําโครงการใหมีกิจกรรมตางๆ 
เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม เชน กิจกรรมการอบรม 
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสูงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณท้ังทางตรงและ
ทางออมโดยผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ  
 2. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวช้ีวัดท่ี  
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 38 คน 
    
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน รอยละ 85 
2.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรม รอยละ 85 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ................เปนเงิน........6,784........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 1 ครั้ง 6,784         

1.1 ศึกษาดูงานดานเศรษฐศาสตรครั้งท่ี 1 1 ครั้ง 6,784 1 ครั้ง 6,784       
รวมท้ังสิ้น  6,784  6,784       

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 การศึกษาดูงานดานเศรษฐศาสตรคร้ังท่ี 1 6,784  
 งบดําเนินงาน 6,784  
 1.1 คาใชสอย 6,784  
 - คาบํารุงรักษารถ 1 ครั้ง 1 คันละ 1,500 บาท 1,500  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง 1 ครั้ง 1 วันๆละ 3,000 บาท 3,000  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 6 คน ๆ ละ 1 วันๆละ 240 บาท 1,440  
 - คาจางทําปาย 1 ครั้ง 1 ผืนๆละ 500  บาท 500  
 - คาทางดวน 1 ครั้ง - - 344 บาท 344  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 6,784  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียว 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณท้ังทางตรงและทางออมโดยผานการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
 2. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ิมข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารอยละ 85 
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินโครงการ  
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
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162434104100 โครงการพัฒนาอาจารยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 22,500 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
อาจารยเปนปจจัยท่ีสําคัญของการผลิตบัณฑิต ซ่ึงตองมีการพัฒนาอาจารยเพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณภาพ

เหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการสงเสริมให
อาจารยมีความรักในองคกรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ จึงตองมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว กิจกิจกรรม
การดําเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาอาจารย เปนการดําเนินงานเพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและ   
เชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมี
ประสบการณท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตตอไป 

 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารยของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 2.2 เพ่ือใหมีอาจารยท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณเพ่ิมมากข้ึนในการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป.6, สงป.7, สงป.8  
 สกอ. องคประกอบท่ี 2, 4, 5 ตัวบงชี้ 2.1, 2.2, 4.1 4.2 4.3 5.2 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวช้ีวัดท่ี  

 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
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5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 การพัฒนาอาจารยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร - ครั้ง 
    
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนตลอดท้ังป รอยละ 85 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ....44.44......เปนเงิน.......10,000.......บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....55.55.......เปนเงิน.....12,500.......บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 การพัฒนาอาจารยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 2 ครั้ง 22,500 1 ครั้ง 10,000   1 ครั้ง 12,500   

รวมท้ังสิ้น  22,500  10,000     12,500   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาอาจารยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 22,500  
 งบดําเนินงาน 22,500  
 1.1 คาใชสอย 22,500  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 5 คนๆละ     12,500  
 - คาลงทะเบียน 5 คนๆละ     10,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 22,500  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 พัฒนาศักยภาพอาจารยของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 8.2 อาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณเพ่ิมมากข้ึนในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 จัดซ้ือจัดจางและเบิกจายเปนไปตามแผนการใชจายตลอดปงบประมาณ 
9.1.2 มีวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานตอเนื่องตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบ...............................................................................................  
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบ.............................................................................................. 
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบ...............................................................................................  
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162434104200 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมศีักยภาพสามารถแขงขันไดในระดบันานาชาติ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:       44,520 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:      สาขาวิชาการทองเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ   
 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาทางดานการทองเท่ียวนั้น มุงเนนใหนักศึกษาไดศึกษา คนควา และฝกปฏิบัติเพ่ือใหนักศึกษา

มีทักษะความสามารถท่ีเชียวชาญท้ังทางดานวิชาการและทักษะการปฏิบัติการ โดยมุงหวังวาเม่ือนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดกําหนดไวรวมท้ังมาตรฐานวิชาชีพ
ขององคการตางๆท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการทองเท่ียว ดวยเหตุนี้นักศึกษาควรจะมีความรูและมีทักษะท่ีดีในดานการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถไปปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มประสิทธิภาพเม่ือเขาสูองคกรวิชาชีพ ประกอบกับปจจุบันการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษามุงเนนใหมีรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายและใหความสําคัญตอการจัดการศึกษา
ท่ีมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดใหมีการเรียนรูจากแหลงทองเท่ียวหรือสถานประกอบการในธุรกิจการทองเท่ียว
จึงเปนอีกหนึ่งวิธีการท่ีจะทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูทักษะในการประกอบวิชาชีพไดดวยตนเอง ในปจจุบันสถาน
ประกอบการตางๆ ท่ีประกาศรับสมัครงานก็มักจะรับบุคคลท่ีมีประสบการณการทํางานมาแลวท้ังนั้น 

ดังนั้นผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุกๆดาน ท้ังทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะ เพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของ
สาขาวิชา การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู ควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให
สอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการทองเท่ียวจึงไดจัดทําโครงการโดยใหมีกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการ
เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม อันจะสงผลใหคุณภาพบัณฑิตของ
สาขาวิชาการทองเท่ียวสูงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และประสบการณ 
2.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาจากการฝกปฏิบัติจริง 
2.3 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอาจารยผูสอน 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

  สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวชี้วัดท่ี  

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ 1 ครั้ง 
2 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 1 ครั้ง 
3 พัฒนาศักยภาพในการผลิตผลงานวิชาการสําหรับอาจารยประจํา

สาขาวิชาการทองเท่ียว 
1 ครั้ง 

    
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1.เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และประสบการณ 
2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาจากการฝกปฏิบัติจริง 
3.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอาจารยผูสอน 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ   .... 28.97 ....  เปนเงิน .... 12,900 ....  บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ  .... 71.08 ....  เปนเงิน  .... 31,620 ....  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐาน

วิชาชีพสูมาตรฐานสากล 
          

1.1 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ 1 ครั้ง 31,620       1 ครั้ง 31,620 
1.2 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 1 ครั้ง 12,900 1 ครั้ง 12,900       

รวมท้ังสิ้น  44,520  12,900      31,620 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1  กิจกรรมท่ี  1  อบรมพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ 31,620  
  งบดําเนินงาน 31,620  
  1.1 คาตอบแทน 3,600  
 - คาวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 3,600  
 1.2 คาใชสอย                                                                                                                28,020  
 - คาบํารุงรักษารถบัส 2 คันๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 1,500 บาท 3,000  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง 2 คันๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท 10,000  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 6 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 240 บาท 4,320  
 - คาท่ีพัก 6 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 850 บาท 10,200  
 - คาจางทําปาย 1 ครั้ง 1 ปายๆ ละ 500 บาท 500  

2 กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 12,900  
  งบดําเนินงาน 12,900  
  2.1 คาใชสอย 12,900  
 - คาบํารุงรักษารถบัส 1 คันๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 1,500 บาท 1,500  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง 1 คันๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท 5,000  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 2 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 240 บาท 2,400  
 - คาท่ีพัก 2 คนๆ ละ 4 คืนๆ ละ 1,000 บาท 4,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 44,520  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุภายใตกิจกรรมเดียว 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 8.1 นักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมมากข้ึน 
 8.2 นักศึกษาสามารถนําประสบการณท่ีไดไปประยุกตใชในการเรียนและการทํางานได 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รอยละ 85 
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 85 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินโครงการ  
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ  
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162434104300 โครงการพัฒนาศักยภาพสําหรับอาจารย สาขาวิชาการทองเท่ียว 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจดัสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 11,122 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจท่ีสําคัญ

ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  คือทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม 
ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงในการท่ีบุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหนาท่ีให
เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ท้ังในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและท่ีจะตอง
สนับสนุนในหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกัน เพ่ือใหหนวยงานสามารถขับเคลื่อนไปตามภารกิจไดอยางลุลวงและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด   

สาขาวิชาการทองเท่ียว จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการทองเท่ียวข้ึน เพ่ือพัฒนา
บุคลากรในสาขาวิชาใหมีความเชี่ยวชาญในศาสตรดานการทองเท่ียว และทักษะในวิชาชีพ โดยการสงบุคคลากรใน
สาขา ไปอบรม สัมมนา หรือดูงาน และการเขารับการฝกอบรมท่ีสถาบันหรือคณะจัดข้ึนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชา 
2. วัตถุประสงค 
 1.บุคลากรสาขาวิชาการทองเท่ียว  ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  และตามสาย
การปฏิบัติงาน   
 2.บุคลากรสาขาวิชาการทองเท่ียว  มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 7 รอยละผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80 

 สกอ. องคประกอบท่ี 5  ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือกํากับติดตามผลลัพธตาม 
     พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 2 การเบิกจายงบประมาณ 
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี 8พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 3 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในการสอน 

  ตัวชี้วัดท่ี 8.11 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยสายผูสอนทุกคนมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จํานวนบุคลากรสาขาวิชาการทองเท่ียวไดรับการพัฒนาตามศาสตร 6 คน 

    
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน รอยละ 85 
2.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ...100...เปนเงิน.. 11,122 ...บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ฝกอบรม  สมัมนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ   6 คน 11,122   1 ครั้ง 11,122     

รวมท้ังสิ้น 5 คน 11,122    11,122     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลงานวิชาการสําหรับอาจารยประจําสาขาวิชาการทองเท่ียว 11,122  
 1.1 คาตอบแทน       7,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       3,922  
 - คาอาหารกลางวัน 7 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท 1,400  
 - คาอาหารวาง 7 คนๆละ 4 มื้อๆละ 35 บาท 980  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้งๆละ   1,542 บาท 1,542  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 11,122  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.บุคลากรสาขาวิชาการทองเท่ียว จํานวน 6 คน  ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
และตามสายการปฏิบัติงานอยางนอยคนละหนึ่งครั้ง  บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู ความ
เชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
    
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 บุคลากรไดรับการพัฒนาตามศาสตร และวิชาชีพ รอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานการเดินทางไปราชการ 
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162434104400 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการทองเท่ียว 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศกึษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 15,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจท่ีสําคัญตาม

มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  คือทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม 
ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงในการท่ีบุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหนาท่ีให
เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ท้ังในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและท่ีจะตอง
สนับสนุนในหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกัน เพ่ือใหหนวยงานสามารถขับเคลื่อนไปตามภารกิจไดอยางลุลวงและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด   

สาขาวิชาการทองเท่ียว จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการทองเท่ียวข้ึน เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
สาขาวิชาใหมีความเชี่ยวชาญในศาสตรดานการทองเท่ียว และทักษะในวิชาชีพ โดยการสงบุคคลากรในสาขา ไปอบรม 
สัมมนา หรือดูงาน และการเขารับการฝกอบรมท่ีสถาบันหรือคณะจัดข้ึนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในสาขาวิชา 

 

2. วัตถุประสงค 
 1.บุคลากรสาขาวิชาการทองเท่ียว  ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  และตามสาย
การปฏิบัติงาน   
 2.บุคลากรสาขาวิชาการทองเท่ียว  มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 7 รอยละผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80 

   
 สกอ. องคประกอบท่ี 5  ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือกํากับติดตามผลลัพธตาม 
     พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 2 การเบิกจายงบประมาณ 
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี 8พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 3 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในการสอน 

  ตัวชี้วัดท่ี 8.11 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยสายผูสอนทุกคนมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จํานวนบุคลากรสาขาวิชาการทองเท่ียวไดรับการพัฒนาตามศาสตร 6 คน 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน รอยละ 85 
2.3 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ....16.66.........เปนเงิน.......2,500.......บาท 
ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ..........50......เปนเงิน......7,500...........บาท 
ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .........33.33.............เปนเงิน.....5,000.........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1  พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการทองเท่ียว ในการเดินทางไป

ราชการ  ฝกอบรม  สัมมนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ   

6 คน 15,000 1 คน 2,500   3 คน  7,500 2 คน 5,000 

รวมท้ังสิ้น 5 คน 15,000  2,500    7,500  5,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการทองเท่ียว 15,000  
 งบดําเนินงาน 15,000  
 1.1 คาใชสอย 15,000  
 - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  ในการเดินทางไปราชการ  ฝกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน   
 คาลงทะเบียน 6 คนๆละ 1 ครั้งๆละ  1,000 บาท 6,000  
 คาพาหนะ 6  คนๆละ 1 ครั้งๆละ  1,020 บาท 6,120  
 คาเบ้ียเลี้ยง 6 คนๆละ 2วันๆละ  240 บาท 2,880  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 15,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.บุคลากรสาขาวิชาการทองเท่ียว จํานวน 6 คน  ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
และตามสายการปฏิบัติงานอยางนอยคนละหนึ่งครั้ง  บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู ความ
เชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
    
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 บุคลากรไดรับการพัฒนาตามศาสตร และวิชาชีพ รอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานการเดินทางไปราชการ
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162434104500 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 73,910 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย  คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพ่ือเปนการพัฒนาไปอีก
ข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ข้ึน เพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพ่ือเปน
แรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียนป 2558 ผลกระทบจากการเปดอาเซียนมี
แนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย ซ่ึงจะเกิด
ปญหาภาวการณมีงานทําของแรงงานไทย เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
การการบริหารทรัพยากรมนุษย ท่ีมุงเนนมาตรฐานการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดาน
ความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะ
การวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือ
คุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถเขาแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะ
ชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนา
ตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม 
สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมท้ังความรูตางๆ  ยอมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงจัดทํา
โครงการใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม 
เชน กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษยสูงข้ึน 
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2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณท้ังทางตรง
และทางออมโดยผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
 2. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

  สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวช้ีวัดท่ี  
   

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 
 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม  1 ครั้ง 
 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.2 ระดับความสําเร็จระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
     ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.3 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไมนอยกวา            

6 คะแนน 
 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59)  เบิกจายรอยละ   100  เปนเงิน 73,910  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาภาวะผูนําและการทํางาน

เปนทีม 

1 73,910     1 73,910   

รวมท้ังสิ้น  73,910      73,910   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมอบรมพัฒนาภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 73,910  
 งบดําเนินงาน 73,910  
 1.1  คาตอบแทน 6,000  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 10 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 6,000  
 1.2  คาใชสอย 67,910  
 - คาเบ้ียเลี้ยง 1 คนๆละ 2 วันๆละ 270 บาท 540  
 - คาเบ้ียเลี้ยง 4 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 1,920  
 - คาเชารถบัส 2 คันๆละ 2 วันๆละ 8,000 บาท 32,000  
 - คาอาหาร 85 คนๆละ 4 มื้อๆละ 55 บาท 18,700  
 - คาท่ีพักอาจารย 4 คนๆละ 1 คืนๆละ 500 บาท 2,000  
 - คาท่ีพักนักศึกษา 85 คนๆละ 1 คืนๆละ 150 บาท 12,750  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 73,910  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณท้ังทางตรงและทางออม
โดยผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
 2. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ิมข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รอยละ 85 
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 85 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินโครงการ  
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ  
 

 
 

 
 
 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 229 

 

162434104600 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศกึษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 10,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจท่ีสําคัญตาม

มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  คือทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม 
ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงในการท่ีบุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหนาท่ีให
เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ท้ังในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและท่ีจะตอง
สนับสนุนในหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกัน เพ่ือใหหนวยงานสามารถขับเคลื่อนไปตามภารกิจไดอยางลุลวงและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด   

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษยข้ึน เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาใหมีความเชี่ยวชาญในศาสตรดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และทักษะใน
วิชาชีพ โดยการสงบุคคลากรในสาขา ไปอบรม สัมมนา หรือดูงาน และการเขารับการฝกอบรมท่ีสถาบันหรือคณะจัด
ข้ึนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชา 

 
2. วัตถุประสงค 
 1.บุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย  ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
และตามสายการปฏิบัติงาน   
 2.บุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 7 รอยละผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80 

   
 สกอ. องคประกอบท่ี 5  ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือกํากับติดตามผลลัพธตาม 
     พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 
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 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 2 การเบิกจายงบประมาณ 
   
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี 8พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 3 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในการสอน 

  ตัวชี้วัดท่ี 8.11 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยสายผูสอนทุกคนมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จํานวนบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยไดรับการพัฒนา

ตามศาสตร 
4 คน 

    
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน รอยละ 85 
1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....50.....เปนเงิน.....5,000...........บาท 
ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ..........50......เปนเงิน......5,000...........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1  พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย  ใน

การเดินทางไปราชการ  ฝกอบรม  สัมมนาตามศาสตร
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ   

4 คน 10,000   2 คน 5,000 2คน  5,000   

รวมท้ังสิ้น 4 คน     5,000  5,000   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 10,000  
 งบดําเนินงาน 10,000  
 1.1 คาใชสอย 10,000  
 - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  

ในการเดินทางไปราชการ  
ฝกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน 

      10,000  

    - คาลงทะเบียน 4 คนๆละ 1 ครั้งๆละ  1,000 บาท 4,000  
      - คาพาหนะ 4 คนๆละ 1 ครั้งๆละ  1,260 บาท 5,040  
    - คาเบ้ียเลี้ยง 4 คนๆละ 1วันๆละ  240 บาท 960  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 10,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.บุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย จํานวน 4 คน  ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ  และตามสายการปฏิบัติงานอยางนอยคนละหนึ่งครั้ง  บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน มี
ความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
    
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 บุคลากรไดรับการพัฒนาตามศาสตร และวิชาชีพ รอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานการเดินทางไปราชการ 
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162434104700 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบ บ.กศ.  
 

  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลงัคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 15,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย  คณะวิทยาการจัดการ มีหนาท่ีในการจัดการเรียนการสอน 

งานวิจัย  งานบริการวิชาการ  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอ่ืน ๆ ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของ
คณะวิทยาการจัดการ  และของมหาวิทยาลัย ปจจุบันสาขาวิชา ยังขาดแคลนครุภัณฑในการปฏิบัติงานและการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน   

ดังนั้นเพ่ือใหสาขาวิชามีศักยภาพเพียงพอในการในการปฏิบัติงานตางๆ จึงมีความจําเปนตองจัดหา
ครุภัณฑ เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานและใชในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

 

2. วัตถุประสงค 
1.เพ่ือจัดหาครุภัณฑสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารยในสาขาวิชา  
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สกอ.  องคประกอบท่ี 2  ตัวบงช้ี 2.5 หองสมุด อุปกรณ การศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู   
  ก.พ.ร.  ตัวช้ีวัดท่ี 7.1 รอยละความสาํเร็จของการเบิกจายงบประมาณตามแผน 

   
4. เครือขายความรวมมือ 

  ไมมีเครือขาย 
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5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 
อาจารยในสาขาวิชามคีรุภณัฑในการสนับสนุนการจดัการเรียนและการ
ปฏิบัติงาน 

80 รอยละ 

    
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1.สาขาวิชามีครุภัณฑเพียงพอกับอาจารยในสาขาวิชา และสาขาวิชาจัดการเรียนการสอนและ
ปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพสูงข้ึน รอยละ 80 

2.อาจารยในสาขาวิชามีความพึงพอใจมากข้ึน รอยละ 80 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ   100  เปนเงิน  15,000   บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซื้อครภุัณฑประกอบสาขาวิชาการบริหารทรัพยากร

มนุษย 
          

 - ตูบานเลื่อนกระจกสูง 1 ครั้ง 15,000 3 ตู 15,000       
รวมท้ังสิ้น 1 คร้ัง 15,000  15,000       

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 จัดซ้ือครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 15,000  
 งบลงทุน 15,000  
 - ตูบานเลื่อนกระจกสูง 3 ตู ๆ ละ   5,000 บาท 15,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 15,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สาขาวิชามีครุภัณฑในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารยในสาขาวิชา และสาขาวิชา สามารถจัดการ
เรียนการสอนและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 อาจารยประจําสาขาวิชามีครุภัณฑใชเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

รอยละ 90 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
  9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยในสาขาวิชา 

 
 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

     มาตรฐานฯ 
1 ตูบานเลื่อนกระจกสูง  3 ตู 5,000 15,000 ตูบานเลื่อนกระจกสูง 
     - ขนาด w914 x d457 x h1829 mm.  
     - ประตูเปนบานเลื่อนกระจก 
     - มช้ัีนสําหรับวางเอกสาร 3 ช้ัน ปรับระดับได 

รวม 15,000  
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162434104800 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบบ.กศ.  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 16,900 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
หลักประกันคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เปนแรงกระตุนใหสถาบันการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตใหสูงข้ึนเพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ผลกระทบจากการเปดอาเซียนมีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศ
ในกลุมอาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทําใหประเทศไทย ซ่ึงจะเกิดปญหาภาวการณมีงานทําของแรงงานไทย 
เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว 
ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศท่ีมุงเนนมาตรฐานการเรียนรู
ท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทํา
ใหตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถเขาแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะ
ชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการ ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลา
เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป เม่ือเวลาผานไปปจจัยตางๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม สภาพแวดลอม 
เทคโนโลยี รวมท้ังความรูตางๆ  ยอมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศจึงจัดทําโครงการใหมีกิจกรรม
ตางๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม เชน กิจกรรมการ
อบรม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
สูงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณท้ังทางตรงและ
ทางออมโดยผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ  
 2. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชา 
ธุรกิจระหวางประเทศ 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวช้ีวัดท่ี  
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 28 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน รอยละ 85 
1.3 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59– มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  100    เปนเงิน 16,900 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาธุรกิจระหวางประเทศ 1ครั้ง 16,900         

1.1 การอบรมเตรยีมความพรอมทางการเรยีนแกนักศึกษาและ 1ครั้ง 16,900   1 ครั้ง 16,900     
 อบรมเสริมสรางทักษะการเรยีนรูดานธุรกิจระหวาประเทศ           
 ในศตวรรษท่ี 21           

รวมท้ังสิ้น  16,900    16,900     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี1การอบรมเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษาและอบรมเสริมสรางทักษะการเรียนรู

ดานธุรกิจระหวาประเทศในศตวรรษท่ี 21 
16,900 

 

 งบดําเนินงาน 16,900  
 1.1 คาตอบแทน 7,200  
 - คาวิทยาการ 2 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท 7,200  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 9,700  
 -คาจัดทํารูปเลมเอกสาร 35 คน ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 50 บาท 1,750  
 -คาอาหารกลางวัน 35 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 3,500  
 -คาอาหารวาง 35 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 2,450  
 -คาวัสด ุ 1 ครั้ง ๆ ละ - - 2,000 บาท 2,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 16,900  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณท้ังทางตรงและทางออมโดย
ผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
 2. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ิมข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารอยละ 85 
9.1.2ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85 

9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
 9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินโครงการ 
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
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162434104900 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 10,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศคณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ เปนหนวยงานหนึ่งในคณะวิทยาการจัดการ มีหนาท่ี คือทําการสอน วิจัย 

ใหบริการวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงในการท่ี
บุคลากรทุกคนในสาขาวิชาจะปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
ท้ังในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและท่ีจะตองสนับสนุนในหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกัน เพ่ือใหสาขาวิชาสามารถขับเคลื่อนไป
ตามภารกิจไดอยางลุลวงและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชา ให
มีความรูอยางเชี่ยวชาญในศาสตรของแตละบุคคล  

เหตุผลนี้ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศจึงตองจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชา จํานวน 
4 คนไดพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดท้ังปซ่ึงจะสงผลใหบุคลากรในสาขาวิชาไดพัฒนาความรูใหม ๆ และนําไปสู
การบูรณาการใหเกิดประโยชนการปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค 
 1.บุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  และตาม
สายการปฏิบัติงาน 

 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป.6, สงป.7, สงป.8  
 สกอ. องคประกอบท่ี 2, 4, 5 ตัวบงชี้ 2.1, 2.2, 4.1 4.2 4.3 5.2 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวช้ีวัดท่ี  
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4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ  อยาง

นอยปละหน่ึงครั้ง    4 คน 

    
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1.บุคลากรไดรบัการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58–มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ  100% .เปนเงิน10,000 บาท  
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไปราชการ  

ฝกอบรม  สมัมนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 
1 ครั้ง 10,000     1 ครั้ง 10,000   

รวมท้ังสิ้น  10,000      10,000   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  ในการเดินทางไปราชการ  ฝกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน 10,000  

 งบดําเนินงาน 10,000  
 คาใชสอย       10,000  
 - คาเบ้ียเลีย้ง 4 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท 1,920  
 - คาท่ีพัก 4 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 850 บาท 6,800  

 - คาพาหนะ 1 ครั้ง     1,280  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 10,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 บุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ จํานวน 4 คน  ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ  และตามสายการปฏิบัติงานอยางนอยคนละหนึ่งครั้ง  มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 บุคลากรเดินทางไปราชการฝกอบรมตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  และตามสายการ

ปฏิบัติงานอยางนอยคนละหนึ่งครั้ง 
9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
 9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
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162434105000 โครงการการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรใหม สาขาวิชาการ
เปนผูประกอบการ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
 งบบ.กศ.  
 

โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 21,998 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ  คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการไดสงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชา

การเปนผูประกอบการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ซ่ึงดําเนินการพัฒนาหลักสูตรแลวเสร็จและไดรับการรับรอง
หลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนท่ีเรียบรอยแลว บัดนี้สาขาวิชาการเปน
ผูประกอบการมีนักศึกษาท่ีผานการรับสมัครและสอบวัดความรูเพ่ือเขามาศึกษาในปการศึกษา 2558 นี้เปนจํานวน
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเปน
การพัฒนาไปอีกข้ึนหนึ่งของการประกันคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีไดกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน ตามโครงการจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือเปนหลักประกันในดานคุณภาพ
ของบัณฑิตระดับอุมศึกษา อีกท้ังเพ่ือเปนรองรับตลาดอาเซียนท่ีกําลังจะดําเนินการในปลายป 2558 นี้ ท้ังในดาน
การศึกษาและการผลิตบัณฑิตสูการเปนผูประกอบการธุรกิจในระดับอาเซียน และเพ่ือเขาสูตลาดแรงงานของกลุม
ประเทศอาเซียนตอไป โดยสาขาวิชาการเปนผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ภายใตมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการจัดการจําเปนตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพในหลากหลาย
ดานเพ่ือใหสามารถแขงขันในภาคธุรกิจและตลาดแรงงานไดตามสถานการณทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง 

 ดวยเหตุนี้สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ จําเปนตองสรางความพรอมในดานตางๆ แกนักศึกษา ท้ัง
ทางดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนจึงเปนหนาท่ีหลักท่ีสําคัญของสาขาวิชา โดยการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนนั้น
ตองสรางประสบการณทางการเรียนรูท่ีนักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงภายหลังจบการศึกษาไปแลว และชวย
ใหนักศึกษาเกิดการวางแผนเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีสงผลตอ
การดําเนินงานหรือการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทํา
โครงการโดยใหมีกิจกรรมตางๆ ของทุกสาขาวิชา เพ่ือเปนเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาท้ัง
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ทางตรงและทางออม เชน กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
นอกสถานท่ีใหเพ่ิมข้ึน อันจะสงผลโดยตรงกับคุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการสูงข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาใหมของสาขาวิชาการเปนผูประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ ไดรวมโครงการตางๆ 
ท่ีมีกิจกรรมสําหรับเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม เชน กิจกรรมการ
อบรม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และการจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ี รวมท้ังไดรับการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพมากยิ่งข้ึน 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 

สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวช้ีวัดท่ี  

   
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จํานวนนักศึกษาเขาใหมสาขาวิชาการเปนผูประกอบการ ตามแผนการ
รับนักศึกษา 

34 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.2 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59– มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 50 เปนเงิน10,998 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59– มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 30 เปนเงิน  6,600บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59– ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 20เปนเงิน  4,400บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมอบรมการเสริมสรางความรูสูการเปนผูประกอบการ

รุนใหม 
1 ครั้ง 10,998   1 ครั้ง 10,998     

2 กิจกรรมรวมสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินอยุธยาบานเกิดเรา 1 ครั้ง 6,600     1 ครั้ง 6,600   
3 กิจกรรมสงเสริมคณุธรรมจริยธรรม/บําเพ็ญประโยชน 1 ครั้ง 4,400       1 ครั้ง 4,400 

รวมท้ังสิ้น  21,998    10,998  6,600  4,400 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมอบรมการเสริมสรางความรูสูการเปนผูประกอบการ 10,998  
 งบดําเนินงาน 10,998  
 1.1 คาตอบแทน 3,600  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 ครั้ง 3 ช่ัวโมง 1,200 บาท 3,600  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 7,398  
 - คาจัดทําเอกสารประกอบการ

อบรม 
1 ครั้ง 34 เลม 50 บาท 1,700  

 - คาจัดทํารูปเลมรายงานผล
กิจกรรม 

1 ครั้ง 1 เลม 200 บาท 200  

 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง     5,498  
2 กิจกรรมรวมสืบสานภมูิปญญาทองถิ่นอยุธยาบานเกิดเรา 6,600  
 งบดําเนินงาน 6,600  
 2.1 คาตอบแทน       3,600  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 ครั้ง 3 ช่ัวโมง 1,200 บาท 3,600  
 2.2 คาวัสดุ       3,000  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง     3,000  
3 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม/บําเพ็ญประโยชน 4,400  
 งบดําเนินงาน 4,400  
 3.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 4,400  
 - คาอาหารวาง 34 คน 1 มื้อ 35 บาท 1,190  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง     3,210  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 21,998  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ  
 

     

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 นักศึกษาสาขาวิชาการเปนผูประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 34 คน ไดรับการเพิ่มพูนความรู ทักษะ 
ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานการจัดการเรียนสอนและกิจกรรม การอบรม การสงเสริมความรูตางๆ และ
ไดรับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และมีการจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มมากข้ึน 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ  

9.1.1จํานวนนักศึกษาที่กําลังศึกษาในสาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 34คน 
9.1.2จํานวนนักศึกษาของสาขาวิชาการเปนผูประกอบการ เปนไปตามแผนการรับนักศึกษา 

9.2 เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี  
 9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมนิผลการดําเนนิงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินผลการดําเนนิงาน 
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินผลการเขารวมกิจกรรม 
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานการประเมินผลโครงการ 
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162434105100 โครงการการพัฒนาความรูอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบบ.กศ.  
 

โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 10,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ  คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการไดสงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชา

การเปนผูประกอบการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ซ่ึงดําเนินการพัฒนาหลักสูตรแลวเสร็จและไดรับการรับรอง
หลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนท่ีเรียบรอยแลว บัดนี้สาขาวิชาการเปน
ผูประกอบการมีนักศึกษาท่ีผานการรับสมัครและสอบวัดความรูเพ่ือเขามาศึกษา ในปการศึกษา 2558 นี้เปนจํานวน
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเปน
การพัฒนาไปอีกข้ึนหนึ่งของการประกันคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีไดกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน ตามโครงการจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือเปนหลักประกันในดานคุณภาพ
ของบัณฑิตระดับอุมศึกษา อีกท้ังเพ่ือเปนรองรับตลาดอาเซียนท่ีกําลังจะดําเนินการในปลายป 2558 นี้ ท้ังในดาน
การศึกษาและการผลิตบัณฑิตสูการเปนผูประกอบการธุรกิจในระดับอาเซียน และเพ่ือเขาสูตลาดแรงงานของกลุม
ประเทศอาเซียนตอไป โดยสาขาวิชาการเปนผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ภายใตมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหคณะวิทยาการจัดการจําเปนตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพในหลากหลาย
ดานเพ่ือใหสามารถแขงขันในภาคธุรกิจและตลาดแรงงานไดตามสถานการณทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง 

 ดวยเหตุนี้สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ จําเปนตองสรางความพรอมในดานตางๆ แกนักศึกษา ท้ัง
ทางดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนจึงเปนหนาท่ีหลักท่ีสําคัญของสาขาวิชา โดยการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนนั้น
ตองสรางประสบการณทางการเรียนรูท่ีนักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงภายหลังจบการศึกษาไปแลว และชวย
ใหนักศึกษาเกิดการวางแผนเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีสงผลตอ
การดําเนินงานหรือการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทํา
โครงการโดยใหมีกิจกรรมตางๆ ของทุกสาขาวิชา เพ่ือเปนเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาท้ัง
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ทางตรงและทางออม เชน กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
นอกสถานท่ีใหเพ่ิมข้ึน อันจะสงผลโดยตรงกับคุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการสูงข้ึน 
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการไดรับการพัฒนาความรูใหมจากการอบรมพัฒนาตนเอง
และนํามาใชในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนการสอนแกนักศึกษา 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป.6, สงป.7, สงป.8  
 สกอ. องคประกอบท่ี 2, 4, 5 ตัวบงชี้ 2.1, 2.2, 4.1 4.2 4.3 5.2 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวช้ีวัดท่ี  

   
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

3. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนบั 

1 อาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ 4 คน 
4. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.2 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหนักศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน 

 
6. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59– มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 100เปนเงิน10,000บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการการพัฒนาความรูอาจารยประจําหลักสูตรการเปน

ผูประกอบการ 
4 คน 10,000         

 1.1 คาอบรม/คาศึกษาดูงาน       1 ครั้ง 10,000   
รวมท้ังสิ้น 1 ครั้ง 10,000      10,000   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 252 

 

7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 โครงการการพัฒนาความรูอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ 10,000  
 งบดําเนินงาน 10,000  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 10,000  
 - คาอบรม/คาศึกษาดูงาน 4 คน - - 2,500 บาท 10,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 10,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการท่ีลงทะเบียนกับอาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ ไดรับ
ความรูใหมจากการไปพัฒนาตนเองของอาจารยผูสอน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1เชิงปริมาณ 
 อาจารยประจําหลักสูตรการเปนผูประกอบการ จํานวน 3 ครั้ง 
9.1.2 เชิงคุณภาพ 

นักศึกษามีผลการเรียนในระดับท่ีเปนท่ีนาพอใจ  
9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
 9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบ.................................................................................. 
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบ.................................................................................. 
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบ..................................................................................
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162434105200 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.  
 

  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย 
วงเงินงบประมาณ: 

งบดําเนินการ 
188,510 บาท                                         

หนวยงานและผูรับผิดชอบ: ผูรับผิดชอบ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 งานจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนงานสนับสนุน

นโยบายท่ีมุงสูการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานท่ีสูงข้ึน ตามเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระบบ สมศ. กพร. และ PMQA ของคณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมในการดําเนินการท่ีสอดคลองกับ
พันธกิจ และนโยบาย ท้ังในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งภารกิจในดานการให
การศึกษาหรือการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยีทาง    การศึกษา และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนใหผูสอนและผูบริหาร สามารถจัดการเรียนการสอน 
และบริหารงานตาง ๆ บรรลุผลตามเปาหมายท่ีไดวางใวในแผนการจัดการเรียนการสอน แผนปฏิบัติราชการประจําป 
ตลอดจนตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปของคณะ 

เพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจดังกลาว สามารถดําเนินการได คณะวิทยาการจัดการ จึงจําเปนท่ีจะตอง
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ ในการจัดการศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่องตลอดท้ังป 
 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ ไดอยางมีประสิทธิอยางตอเนื่องตลอดท้ังป 
 2. เพ่ือใหหลักสูตรไดปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐาน TQF  
 3. เพ่ือพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการ และพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารยเพ่ิมข้ึน 
 4. เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกการเขียนและเขารวมการประกวดแผนธุรกิจ 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี  10  จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
  ตัวชี้วัดท่ี  11  จํานวนผูสําเรจ็การศึกษา 
  ตัวชี้วัดท่ี  12  ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 254 

 

  ตัวชี้วัดท่ี  13  ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
  ตัวชี้วัดท่ี  14  ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   
 สกอ. องคประกอบท่ี  2  

ตัวชี้วัดท่ี  2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวชี้วัดท่ี  2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
   ตัวชี้วัดท่ี  8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  ตัวชี้วัดท่ี  9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี  4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 
  ตัวชี้วัดท่ี  5  รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี  1  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย  

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนอาจารยคณะวิทยาการจัดการ เขารวมกิจกรรม 58 คน 
1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีกําหนด 227 คน 
1.3  มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ/แผนธุรกิจ 50 คน 
1.4 จํานวนวารสารวิทยาการจัดการ 50 เลม 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1  ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจบ รอยละ 80 
2.2  ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 87 
2.3  ระดับความสําเร็จของระบบและกลไลการจัดการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.4  ระดับความสําเร็จของระบบและกลไลการประกันคุณภาพการศึกษา ไมนอยกวา 5 คะแนน 
1.4  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน TQF (ตัวชี้วัด มคอ.7) 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 15.05 เปนเงิน 28,380 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 28.00 เปนเงิน 52,780 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 17.77 เปนเงิน 33,500 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 39.18 เปนเงิน 73,850 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน TQF 1 38,780 1 4,000 1 24,780 1 10,000   
2 การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูรประจําป 

2557 (มคอ.7) 
1 25,500 1 4,000   1 21,500   

3 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 1 20,380 1 20,380       
4 โครงการพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการ 1 69,100   1 28,000   1 41,100 
5 ประกวดแผนธุรกิจ 1 34,750     1 2,000 1 32,750 

รวมท้ังสิ้น 5 188,510 3 28,380 2 52,780 3 33,500 2 73,850 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน TQF  38,780  
  งบดําเนินงาน 38,780  
 1.1 คาตอบแทน 16,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 9 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 16,200  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 22,580  
 - คาอาหารวาง 33 คน ๆ ละ  6 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 6,930  
 - คาอาหารกลางวัน 33 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 1,650  
 - คาจางเหมาเก็บขอมูล 1 ครั้ง  400 ชุด ๆ ละ 10 บาท 4,000  
 - คาเขาเลมหลักสูตร 1  ครั้ง ๆ ละ 100 เลม ๆ ละ 100 บาท 10,000  
2 กิจกรรมท่ี 2 การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตรประจําป 2557 (มคอ.7) 25,500  

2.1 กิจกรรมท่ี 2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการรเรียน 21,500  
  งบดําเนินงาน 21,500  
 2.1.1 คาตอบแทน       18,000  
 - คาตอบแทนวิทยากร 10 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 18,000  
 2.1.2 คาใชสอย       3,500  
 - คาอาหารวาง 100 คน ๆ ละ  1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 3,500  

2.2 กิจกรรมท่ี 2.2 การศึกษาความพึงพอใจตอหลักสูตรของอาจารย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต 4,000  
  งบดําเนินงาน 4,000  
 2.2.1 คาใชสอย       4,000  
 - คาจางเก็บขอมูล 1 ครั้ง ๆ ละ 400 ชุด ๆ ละ 10 บาท 4,000  
3 กิจกรรมท่ี 3 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 20,380  
  งบดําเนินงาน 20,380  
 3.1 คาตอบแทน       18,000  
 - คาตอบแทนวิทยากร 10 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 18,000  
 3.2 คาใชสอย       2,380  
 - คาอาหารวาง 68 คน ๆ ละ  1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 2,380  

4 กิจกรรมท่ี 4 โครงการพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการ 69,100  
  งบดําเนินงาน 69,100  
 4.1 คาตอบแทน       36,000  
 - คาตอบแทนวิทยากร 10 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 36,000  
 4.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       33,100  
 - คาจัดทําเอกสาร 1 ครั้ง ๆ ละ 100 เลม ๆ ละ 200 บาท 20,000  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง ๆ ละ   13,450 บาท 13,100  
5 กิจกรรมท่ี 5 จัดประกวดแผนธุรกิจ 34,750  
  งบดําเนินงาน 34,750  
 5.1 คาตอบแทน       18,000  
 - คาตอบแทนผูทรงคณุวุฒิ 5 คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท 18,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 5.2 คาใชสอย       16,750  
 - คาเงินรางวัล 1 ครั้ง 1 ครั้ง 10,000 บาท 10,000  
 - คาอาหารวาง 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 1,750  
 - คาอาหารกลางวัน 20 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 2,000  
 - คาจางทําปายไวนิล 1 ครั้ง 2 ปาย ๆ ละ 1,000 บาท 2,000  
 - คาจางจัดดอกไม 1 ครั้ง 2 ชุด ๆ ละ 500 บาท 1,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 188,510  

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องตลอดท้ังป โดยมี
นักศึกษา จํานวน 227 คน สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 2. งานดานประกันคุณภาพการศึกษาบุคลากรในคณะ ท้ัง สมศ. กพร. สกอ. และ PMQA มีผลการดําเนินงาน
และผลการประเมินท่ีสูงข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 มีนักเรียน นักศึกษาเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80  
10.1.2 ผูเขารวมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจไมต่ํากวา 3.51  

10.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม  
10.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
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162434105300 โครงการการจัดการศึกษาตามโครงการความรวมมือระหวางคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
 งบ บ.กศ.  
 

 โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 241,640 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ   ผูรับผิดชอบ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาการจัดการ  ไดดําเนินการโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาไปสูการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยหรือองคกรในตางประเทศ  โดยไดบรรลุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ สถาบันการศึกษาตางประเทศ เชน สถาบันการศึกษาในเวียดนาม, อินเดีย, เกาหลีใต โดยมี
กรอบขอตกลงความรวมมือทางวิชาการท้ังในดานการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณาจารย การ
ทําวิจัย และอ่ืน ๆ ซ่ึงในปงบประมาณท่ีผานมา คณะวิทยาการจัดการไดมีการดําเนินการตามขอตกลงดังกลาวแลว
ระดับหนึ่งรวมท้ังไดมีการลงนามเพ่ิมเติม มีวัตถุประสงคจะขยายโครงการความรวมมือ ไปยังประเทศอ่ืนๆตอไปอีก 
ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการของคณะ ซ่ึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในกรณีท่ีประเทศ
ไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ท่ีจะถึงนี้   

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นสมควรจัดโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาไปสู
การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือองคกรในตางประเทศอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการขับเคลื่อนและ
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคภายใตกรอบขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางๆ ดังกลาว  และ
เตรียมการเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ รวมท้ังแสวงหาและพัฒนาองคความรูใหมๆ เพ่ือเปน
ศูนยกลางแหงการเรียนรูสูระดับสากล เนนยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การจัดการศึกษาตามจุดเนน 
เอกลักษณ เพ่ือมุงสูระดับสากล สอดคลองกับนโยบายเชิงกลยุทธในการบริหารมหาวิทยาลัย ดานการพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติ การจัดการเรียนการสอน ติดตอประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัยหรือองคกรตางประเทศ/นานาชาติใน
การพัฒนาการจัดการศึกษารวมท้ังการพัฒนาหลักสูตรรวมกัน ไมวาจะเปนหลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม โดย
เนนการใชศักยภาพท่ีเอ้ือประโยชนตอการจัดการศึกษารวมกัน และเพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดการแสวงหาความรวมมือ 
การแลกเปลี่ยนทางการกับสถาบันในตางประเทศ  โดยเฉพาะในแถบทวีปเอเชีย  การเดินทางไปศึกษาดูงาน เยี่ยมชม 
แลกเปลี่ยน การสงบุคลากรไปศึกษา/อรมภาษาอังกฤษระยะสั้นในตางประเทศ  พัฒนาไปสูความรวมมือในลักษณะ
อ่ืนๆ ตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการตอไป 
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2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหบุคลากรไดมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันท่ีมีบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ  
2. เพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรในประเทศท่ีมีบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
3. เพ่ือสงบุคลากรไปอบรมภาษาตางประเทศในตางประเทศ ซ่ึงเปนเจาของภาษา 
4. เพ่ือการบริหารจัดการในดานตางๆ กับสถาบันท่ีมีบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 

 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 7 รอยละผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80 
 สกอ. องคประกอบท่ี 5   

ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
และเอกลักษณของคณะ  

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก 
  ตัวชี้วัดท่ี 2 การเบิกจายงบประมาณ 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 4 
กลยุทธท่ี 17 การเสริมสรางบทบาท ศักยภาพในอาเซียนและสากล 
เปาประสงคท่ี 1 ยกระดับมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาสูสากล 
ตัวชี้วัดท่ี 17.1 จํานวนเครือขายกับมหาวิทยาลัยตางประเทศหรือจํานวนขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการกับตางประเทศหรือกลุมอาเซียนเพ่ิมข้ึน 

 

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

มีเครือขายเดิม  
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 สงอาจารยในคณะเดินทางไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ทําวิจัยรวม ตามบันทึก

ขอตกลงMOU ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือหาขอตกลงทาง
วิชาการรวมกัน 

1 คน 

1.2 ตอนรับคณะผูบริหารและคณาจารยท่ีมาเยือนตามบันทึกขอตกลงระหวางกัน 
(กรณี Abhinav,HUTEC) 

1 ครั้ง 

1.3 ผูบริหารหรือตัวแทนเดินทางไปประชาสัมพันธหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยทีมี 
MOU (กรณี HUETC, Nanning Ding Qian Yin) 

1 ครั้ง 

1.4 สงอาจารยไปอบรมภาษาอังกฤษในประเทศมาเลเซีย 1 ครั้ง 
1.5 สงอาจารยไปอบรมภาษาอังกฤษในประเทศนิวซีแลนด 1 ครั้ง 

 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรไดแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันท่ีมีบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ  
2. มีนักศึกษาเขามาศึกษาในหลักสูตรท่ีมีบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
3. บุคลากรไดอบรมภาษาตางประเทศในตางประเทศ ซ่ึงเปนเจาของภาษา 
4. การบริหารจัดการ กับสถาบันท่ีมีบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเปนไปดวยความ

เรียบรอย 
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3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ    1.92      เปนเงิน    4,640     บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ   85.86    เปนเงิน    207,480  บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ    12.21    เปนเงิน    29,520    บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1.1 สงอาจารยในคณะเดินทางไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 

ทําวิจัยรวม ตามบันทึกขอตกลงMOU ประชุม สัมมนา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือหาขอตกลงทางวิชาการ
รวมกัน 

1 31,180      31,180   

1.2 ตอนรับคณะผูบริหารและคณาจารยท่ีมาเยือนตาม
บันทึกขอตกลงระหวางกัน (กรณี Abhinav,HUTEC) 

1 34,160  4,640      29,520 

1.3 ผูบริหารหรือตัวแทนเดินทางไปรวมประชาสัมพันธ
หลักสูตรในตางประเทศ  

1 6,300      6,300   

1.4 สงอาจารยไปอบรมภาษาตางประเทศในตางประเทศ
(มาเลเซีย) 

2 100,000      100,000   

1.5 สงอาจารยไปอบรมภาษาตางประเทศในตางประเทศ
(นิวซีแลนด) 

1 70,000      70,000   

รวมท้ังสิ้น  241,640  4,640    207,480  29,520 

 หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 สงอาจารยในคณะเดนิทางไปแลกเปล่ียนทางวิชาการ ทําวิจัยรวม ตามบันทึกขอตกลงMOU 

ประชุม สัมมนา แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือหาขอตกลงทางวิชาการรวมกัน 
31,180  

  งบดําเนนิงาน 31,180  
  1.1 คาใชสอย 31,180  
 - คาพาหนะ(เคร่ืองบิน) 1 คน     20,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง(ภายในประเทศ) 1 คน 2วันๆละ 240   480  
 - คาเบ้ียเล้ียง(ตางประเทศ) 1 คน 3วันๆละ 2,100   6,300  
 - คาเบ้ียเล้ียงคนขับรถ 1 คน 2วันๆละ 240   480  
 - คาบํารุงรถตู 1 คัน 2วันๆละ 500   1,000  
 - คานํ้ามันรถตู 1 คัน 2วันๆละ 1,260   2,520  
 - คาทางดวน      400  
2 กิจกรรมท่ี 2 ตอนรับคณะผูบริหารและคณาจารยท่ีมาเยือนตามบันทึกขอตกลงระหวางกัน  34,160  
  งบดําเนนิงาน 34,160  
 2.1 คาใชสอย       34,160  
 - คาหองพกั 1 คร้ัง 3 คืน 500   13,000  
 - คาอาหารกลางวัน 3 วัน 16คน 100   4,800  
 - คาอาหารคํ่าเลี้ยงรับรอง 1 ม้ือ 16คน 200   2,600  
 - คาของที่ระลึก 8 ชิ้น     5,600  
 - คาบํารุงรถตู 1 คัน 3วัน 500   1,500  
 - คาทางดวน       900  
 - คานํ้ามันรถ       3,600  
 - คาเบ้ียเล้ียงคนขับรถ 1 คน 5วันๆละ 240   1,200  
 - คาเบ้ียเล้ียงอาจารย 2 คน 2วัน 240   960  
3 กิจกรรมท่ี 3 ผูบริหารหรือตัวแทนเดินทางไปรวมประชาสัมพันธหลักสูตรในตางประเทศ 6,300  
  งบดําเนนิงาน 6,300  
 3.1 คาใชสอย       6,300  
 -คาเบ้ียเล้ียงตางประเทศ 

(กรณีรองคณบดี 3 วันๆละ 2,100 
จํานวน 1 คน) 

1 คน 3 วัน 2,100  6,300  

4 กิจกรรมท่ี 4 สงอาจารยไปอบรมภาษาตางประเทศในตางประเทศ(มาเลเซยี) 100,000  
  งบดําเนนิงาน 100,000  
 4.1 คาใชสอย       100,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยงในประเทศ 1 คร้ัง 2 คนๆละ    2,160  
 - คาเบ้ียเล้ียงตางประเทศ 1 คร้ัง 2 คนๆละ  2,100 บาท 37,800  
 - คาลงทะเบียน 1 คร้ัง 2  คนๆละ  30,000 บาท 60,000  
 - คาพาหนะ 1 คร้ัง      40  
5 กิจกรรมท่ี 5  สงอาจารยไปอบรมภาษาตางประเทศในตางประเทศ (นิวซีแลนด)  70,000  
  งบดําเนนิงาน 70,000  
 คาใชสอย       70,000  
 - คาพาหนะต๋ัวเคร่ืองบิน 1 คน  70,000   70,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 241,640  

หมายเหตุ  ถวัเฉล่ียจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวสัดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.บุคคลากรมีความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน 
 2.มีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานในตางประเทศ 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.2 ผูเขารวมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจไมต่ํากวา 3.51  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม  
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
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162434105400 โครงการประชาสัมพันธ คณะวิทยาการจัดการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.  
 

  โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย  
วงเงินงบประมาณ:  114,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ     ผูรับผิดชอบ : คณบดีคณะว่ิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการโครงการกาวแรกสูอุดมศึกษากับ

คณะวิทยาการจัดการข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือออกประชาสัมพันธใหนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
ตางๆ ท้ังภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกลเคียง เชน จังหวัดอางทอง จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และจังหวัด
สิงหบุรี เกิดความสนใจตอมหาวิทยาลัย ทําใหคณะวิทยาการจัดการเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางและสรางความนาเช่ือถือตอชุมชนและ
บุคคลท่ัวไป เปดโอกาสใหสอบถามขอมูล ซักถามขอสงสัยตางๆ เก่ียวกับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และเพ่ือใหการดําเนิน
กิจกรรมการรับนักศึกษาใหมเปนไปตามเปาหมาย จึงเห็นสมควรใหมีการดําเนินการประชาสัมพันธเรื่องการศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาในเชิงรุก ซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงท่ีจะทําใหเกิดการสรางเครือขายตอโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา และอาจ
ทําใหจํานวนนักศึกษาใหมในปการศึกษา 2559 เพ่ิมข้ึนตอไป  

 
2. วัตถุประสงค 

1.เพื่อเปดโอกาสในนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไดทราบขอมูล และซักถามขอสงสัยเก่ียวกับการศึกษาตอใน
คณะวิทยาการจัดการ 

2.เพื่อขยายขอบเขตในการสรางเครือขายระหวางคณะวิทยาการจัดการ กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษา 

3.เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2559 

  
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 4 จํานวนนักศึกษาเขาใหม จํานวน 1,045 คน 
   
 สกอ. องคประกอบท่ี 1  ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
      
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก 
  ตัวชี้วัดท่ี 2 การเบิกจายงบประมาณ 
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 4 
กลยุทธท่ี 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
เปาประสงคท่ี 1นักศึกษาท่ีมีลักษณะท่ีเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ตัวชี้วัดท่ี 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 20 กิจกรรม 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. คณะวิทยาการจัดการเปนทีย่อมรับ และเกิดความนาเชื่อถือมากข้ึน 
2. คณะวิทยาการจัดการมีเครือขายโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .......56.14....เปนเงิน......64,000........บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......43.85..........เปนเงิน........50,000........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมประชาสมัพันธคณะวิทยาการจัดการ 2 ครั้ง 64,000         

 1.1 โครงการกาวแรกสูอุดมศึกษากับคณะวิทยา    
การฺจัดการ ครั้งท่ี 3 

    1 ครั้ง 64,000     

2 กิจกรรมเปดบานวิชาการ Open house 1 ครั้ง 50,000       1 ครั้ง 50,000 
รวมท้ังสิ้น  114,000    64,000    50,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมประชาสัมพันธคณะวิทยาการจัดการ 64,000  
 กิจกรรมท่ี 1 กาวแรกสูอุดมศึกษากับคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 3 64,000  
 งบดําเนินงาน 64,000  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 64,000  
 - คาจางทําเอกสาร

ประชาสมัพันธ 
1 ครั้งๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 6,000 บาท 6,000  

 - คาจางทําปายโครงการ 1  ครั้งๆ ละ 1  ปายๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 - คาจางทํากระเปา 1  ครั้งๆ ละ 600 ใบๆละ 15 บาท 9,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง 5 คนๆ ละ 20 วันๆ ละ 240 บาท 24,000  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง 1 คันๆ ละ 20 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท 20,000  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง     4,000  
2 กิจกรรมเปดบานวิชาการ Open House 50,000  
 งบดําเนินงาน 50,000  
 2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 50,000  
 -คาทําปายไวนิล 1 ครั้งๆละ 2 ปายๆละ 1,000 บาท 2,000  
 -คาทําปายโครงการ 1 ครั้งๆละ 1 ปายๆละ 1,500 บาท 1,500  
 -คาอาหารวาง 400 คนๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท 14,000  
 -คาจางทํากระเปา 1 ครั้งๆละ 400 ใบๆละ 18 บาท 7,200  
 -คาจัดทําเอกสาร 1 ครั้งๆละ 400 ชุดๆละ 5 บาท 2,000  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง     23,300  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (แปดหม่ืนสองพันบาทถวน) 114,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.มีจํานวนของนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2559 เพิ่มมากข้ึน 
2.มีเครือขายระหวางโรงเรียนกับคณะวิทยาการจัดการมากข้ึน 
3.นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปมีขอมูลในการตัดสินใจเก่ียวกับการศึกษาตอ 
4.คณะวิทยาการจัดการเปนที่ยอมรับ และมีความนาเชื่อถือระดับชุมชน 

 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 มีนักเรียน นักศึกษาเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80  
9.1.2 ผูเขารวมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจไมต่ํากวา 3.51  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม  
10.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
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162434105500 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.  
 

  โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย  
วงเงินงบประมาณ: 168,200 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ               ผูรับผิดชอบ : คณบดีคณะว่ิทยาการจดัการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา เปนกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสงเสริมและสนับสนุน เพ่ือใหนักศึกษา

เปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา แบงออกไดเปนสองสวน คือ การจัดบริการแกนักศึกษา และศิษยเกา และการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ี
ดําเนินการโดยฝายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ซ่ึงไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากคณะวิทยาการจัดการ ท้ังนี้
เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ไดแก คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีมี
เปาหมายท่ีจะผลิตบัณฑิตใหเปนผูสมบูรณท้ังดานวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม จึงตระหนักในหนาท่ีท่ีจะสงเสริม
และพัฒนาจริยธรรมแกนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม ใหเห็นความสําคัญ
ของตนเองและผูอ่ืน มีความพรอมท่ีจะเปนผูนําท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคูไปกับการใหความรูทางวิชาการท่ี
ถูกตองเหมาะสม ยอมมีสวนชวยเหลือสังคมในทางท่ีถูกท่ีควรเปนอยางดี 

ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ไดเล็งเห็นความสําคัญของเรื่องดังกลาว จึงไดจัดกิจกรรมตอไปนี้ 
เชน กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภาวะผูนําและนันทนาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม
วิทยาการจัดการ อาสาพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมอบรมธรรมะ นําธรรมสูนอง กิจกรรมเตรียมความพรอมทางดาน
วิชาการ กิจกรรมเตรียมความพรอมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมกีฬาสัมพันธวิทยาการจัดการ เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเขา
รวมไดรับการพัฒนาทางดานตางๆ ใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค และนําไปสูการเปนบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคตอไป 
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2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF 
 2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และ
คุณธรรมจริยธรรม 
 3. เพ่ือเปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และการเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน 
 4. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําหลักธรรมมาปรับใชในการเรียนในมหาวิทยาลัย และการดําเนินชีวิตไดอยาง
เหมาะสม 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 4 จํานวนนักศึกษาเขาใหม จํานวน 1,045 คน 
 สกอ. องคประกอบท่ี 1  ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก 
  ตัวชี้วัดท่ี 2 การเบิกจายงบประมาณ 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 4 
กลยุทธท่ี 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
เปาประสงคท่ี 1นักศึกษาท่ีมีลักษณะท่ีเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ตัวชี้วัดท่ี 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 6 กิจกรรม 
2 มีนักศึกษา ทุกสาขาวิชา เขารวมทุกกิจกรรม   
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ...4.07......เปนเงิน.........6,850.....บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....5.35........เปนเงิน.........10,000........บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ .....36.11........เปนเงิน.......60,750.......บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ....53.86.........เปนเงิน.......90,600........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการสงเสริมคณุลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค คณะ

วิทยาการจัดการ 
6 ครั้ง 168,200         

 1.1 โครงการวิทยาการจดัการอาสา พัฒนาทองถ่ิน     1 ครั้ง 10,000     

 1.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภาวะผูนําและ
นันทนาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจดัการ 

      1 ครั้ง 60,750   

 1.3 โครงการอบรมธรรมะ “นํานองสูธรรม” ครั้งท่ี 3         1 ครั้ง 68,100 
 1.4 โครงการเตรียมความพรอมทางดานวิชาการ 

(คณิตศาสตร, ภาษาอังกฤษ) 
        1 ครั้ง 11,250 

 1.5 โครงการเตรียมความพรอมดานคอมพิวเตอร         1 ครั้ง 11,250 
 1.6 โครงการกีฬาสมัพันธวิทยาการจัดการ   1 ครั้ง 6,850       

รวมท้ังสิ้น  168,200  6,850  10,000  60,750  90,600 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 โครงการวิทยาการจัดการอาสา พัฒนาทองถิ่น 10,000  
 งบดําเนินงาน 10,000  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 10,000  
 - คาจางเหมายานพาหนะ

โดยสาร 
2 คันๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 1500 บาท 3,000  

 - คาจางทําปายโครงการ 1  ครั้งๆ ละ 1  ปายๆ ละ 800 บาท 800  
 - คาเบ้ียเลี้ยง 5 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 240 บาท 1,200  
 - คาวัสดุในการจัดโครงการ 1 ครั้ง     5,000  
2 กิจกรรมท่ี 2 โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ ภาวะผูนําและนนัทนาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการ

จัดการ 
60,750  

 งบดําเนินงาน 60,750  
 2.1 คาตอบแทน 3,600  
 - คาวิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 57,150  
 - คาเบ้ียเลี้ยง 10 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 240 บาท 7,200  
 - คาบํารุงรักษารถ (รถบัส) 1 คันๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 1,500 บาท 1,500  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง 1 คันๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 8,000 บาท 8,000  
 - คาอาหาร 30 คนๆ ละ 5 มื้อๆ ละ 70 บาท 10,500  
 - คาท่ีพัก 30 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 400 บาท 24,000  
 - คาวัสดุในการจัดโครงการ 1 ครั้ง     5,950  
3 กิจกรรมท่ี 3 โครงการอบรมธรรมะ “นํานองสูธรรม” คร้ังท่ี 3 68,100  
 งบดําเนินงาน 68,100  
 3.1 คาตอบแทน 5,400  
 - คาวิทยากร 3 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 5,400  
 3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 62,700  
 - คาจางเหมายานพาหนะ

โดยสาร 
10 คันๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 2500 บาท 25,000  

 - คาจางทําปายโครงการ 1  ครั้งๆ ละ 1  ครั้งๆ ละ 800 บาท 800  
 - คาอาหารกลางวัน 350 คนๆ ละ 3 ครั้งๆ ละ 30 บาท 31,500  
 - คาวัสดุในการจัดโครงการ 1 ครั้ง     5,400  
4 กิจกรรมท่ี 4 โครงการเตรียมความพรอมทางดานวิชาการ 11,250  
 งบดําเนินงาน 11,250  
 4.1 คาใชสอย 11,250  
 - คาจางทําเอกสาร 450 ชุดๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 25 บาท 11,250  
5 กิจกรรมท่ี 5 โครงการเตรียมความพรอมดานคอมพิวเตอร 11,250  
 งบดําเนินงาน 11,250  
 5.1 คาใชสอย 11,250  
 - คาจางทําเอกสาร 450 ชุดๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 25 บาท 11,250  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
6 กิจกรรมท่ี 6 โครงการกีฬาสัมพันธวิทยาการจัดการ 6,850  
 งบดําเนินงาน 6,850  
 6.1 คาตอบแทน 1,600  
 - คากรรมการตดัสิน 4 คนๆ ละ   400 บาท 1,600  
 6.2 คาวัสดุ 5,250  
 - คาวัสดุในการจัดโครงการ 1 ครั้ง     5,250  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน  168,200  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.นักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการมีประสบการณ และทักษะดานการเปนผูนํา ไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีความรัก และความสามัคคีตอกัน 

2.นักศึกษามีสํานึกตอความรับผดิชอบตอสังคม และรูจักเสียสละในการทํางานเพื่อสวนรวม 
3.นักศึกษารูจักการทํางานเปนทีม มีทักษะในการบริหารความขัดแยง และเอ้ืออาทรตอกัน 
4.นักศึกษามีความรู ความเขาใจในหลักธรรม และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
5.นักศึกษาสามารถนําความรู หลักคิด คําสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใชในชีวิตประจําวันได 
6.นักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเปนผูนํา เปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 มีคณะกรรมการสโมสร คณะวิทยาการจัดการเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80  
9.1.2 มีนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะวิทยาการจัดการเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80 
9.1.3 ผูเขารวมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจไมต่ํากวา 3.51 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม  
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
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162434105600 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.  
 

  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
3.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
4.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.จํานวนนักศึกษาคงอยู 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:  43,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ         ผูรับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
งานกิจกรรมนักศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาและเสริมสรางบุคลิกภาพของนักศึกษา ใหมีความสมบูรณท้ังทาง

รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เพ่ือนําไปสูการประกอบอาชีพและการเปนคนดีของสังคม แตท้ังน้ี กิจกรรมนักศึกษาเปนสิ่งท่ี
ควบคูกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังน้ันกิจกรรมนักศึกษา ไมวาจะ  เปนกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือ
กิจกรรมนอกหลักสูตร นับเปนการใหการศึกษาแกนักศึกษาและชวยใหนักศึกษาไดรับความรู ประสบการณ  ทักษะในการทํางาน และ
การดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และมีความสุข 

คณะวิทยาการจัดการ มองเห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ท้ังกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตร  ประกอบกับในการดําเนินงานจัดกิจกรรมตางๆของคณะ จําเปนตองมีวัสดุ อุปกรณ เพ่ือใชในการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา  ซึ่งการจัดกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ท่ีผานมา
จะมีอุปสรรคในการจัดสถานท่ีในการจัดกิจกรรมอยูเสมอ  

ดังน้ันเพ่ือเปนการสนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆของคณะ คณะวิทยาการจัดการจึงมีความจําเปนตองจางทํา
โครงเหล็กสําหรับจัดสถานท่ี เพ่ือใชในการสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมใหนักศึกษาของฝายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัด ใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด  

 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือจัดจางทําโครงเหล็กสําหรับใชในงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
2.เพ่ือใชในการสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
3.เพ่ือจัดซ้ือวิทยุสื่อสารพรอมอุปกรณสําหรับใชในงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 4 จํานวนนักศึกษาเขาใหม จํานวน 1,045 คน 
 สกอ. องคประกอบท่ี 1  ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก 
  ตัวชี้วัดท่ี 2 การเบิกจายงบประมาณ 
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 4 
กลยุทธท่ี 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
เปาประสงคท่ี 1นักศึกษาท่ีมีลักษณะท่ีเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ตัวชี้วัดท่ี 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
ทุกดาน 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 คาจางทําโครงเหล็ก 5 ชุด 
2 วิทยุสื่อสารพรอมอุปกรณ 5 เครื่อง 

3 ทําปายประชาสัมพันธคณะวิทยาการจัดการ   1 ชุด 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

คณะวิทยาการจัดการ มีครุภัณฑในการสนบัสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ....100......เปนเงิน....43,000......บาท 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
 โครงการจดัซื้อครภุัณฑเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม           
1 กิจกรรมจางทําโครงเหล็ก 1 ครั้ง 12,500 1 ครั้ง 12,500       
2 กิจกรรมจางทําปายประชาสัมพันธคณะวิทยาการจัดการ  

(Back Drop) 
1 ครั้ง 18,000 1 ครั้ง 18,000    

   

3 จัดซื้อวิทยุสื่อสารพรอมอุปกรณ 1 ครั้ง 12,500 1 ครั้ง 12,500       
รวมท้ังสิ้น  43,000  43,000       

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม 43,000  
 งบลงทุน 43,000  
 1.1 คาครุภัณ 43,000  
 - คาจางทําโครงเหล็ก 1 ครั้ง  5 อันๆละ 2,500   12,500  
 - จัดซื้อวิทยุสื่อสารพรอมอุปกรณ 1 ครั้ง 5 อันๆละ 2,500   12,500  
 - ทําปายประชาสมัพันธคณะ

วิทยาการจัดการ  (back drop) 
1 ครั้ง 1 อันๆละ 18,000   18,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 43,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

คณะวิทยาการจัดการ มีครุภณัฑในการสนับสนุนการจดักิจกรรมของคณะ 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 มีคณะกรรมการสโมสร คณะวิทยาการจัดการเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80  
9.1.2 มีนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะวิทยาการจัดการเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80 
9.1.3 ผูเขารวมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจไมต่ํากวา 3.51 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม  
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 
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162434105700 งานสนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพและจัดซ้ือวัสดุฝกรายวิชา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ บ.กศ.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 

      ภายในปเดียว 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย:  
วงเงินงบประมาณ: 267,970 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในปงบประมาณ 2559 คณะวิทยาการจัดการ มีภาร กิจในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ                    

จํานวน 10  สาขาวิชา และในแตละหลักสูตรมีรายวิชาฝกปฏิบัติซึ่งจําเปนตองใชวัสดุในแตละรายวิชาฝกปฏิบัติ เพ่ือใหการเตรียม
สัมฤทธ์ิผลอยางเต็มท่ีและมีคุณภาพเพียงพอ จํานวนท้ังสิ้น 45 รายวิชา นอกจากน้ันแตละสาขาวิชายังมีรายวิชาการเตรียมและฝก
ประสบการณวิชาชีพท่ีนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ตองลงเรียนในรายวิชาดังกลาว ซึ่งเปนรายวิชาท่ีนักศึกษาตองไดรับการ
พัฒนาศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและความสามารถ เพ่ือนําไปใชประกอบอาชีพของตนในอนาคต การท่ีจะ
พัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษาน้ันจําเปนตองเชิญผูเชียวชาญและชํานาญการในสาขาวิชาชีพน้ัน ๆ มาใหความรูโดยการ
ฝกอบรมนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนท่ีนักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน
ประกอบการตาง ๆ  

ดังน้ันการท่ีจะดําเนินการใหมีประสิทธิภาพและไดคุณภาพ ตองมีการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให
ผูเรียนไดรับความรูความเขาใจและประสบการณ เพ่ือจะไดนําไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองไดทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว คณะวิทยาการจัดการ จึงตองจัดวิทยากรท่ีมีความรูและประสบการณ จัดหาวัสดุอุปกรณ 
เอกสารในการจัดอบรมใหแกนักศึกษา รวมท้ังการออกนิเทศนักศึกษาท่ีออกฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการตาง ๆ ท้ังใน
และนอกจังหวัด ซึ่งตองใชพาหนะและนํ้ามันเช้ือเพลิงจากมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการฝกประสบการณวิชาชีพ  
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 4 จํานวนนักศึกษาเขาใหม จํานวน 1,045 คน 
 สกอ. องคประกอบท่ี 1  ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก 
  ตัวชี้วัดท่ี 2 การเบิกจายงบประมาณ 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 4 
กลยุทธท่ี 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
เปาประสงคท่ี 1นักศึกษาท่ีมีลักษณะท่ีเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ตัวชี้วัดท่ี 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปรมิาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพ 227 คน 
1.2 มีวัสดฝุกสําหรับรายวิชาฝกปฏิบัต ิ 45 รายวิชา 
1.3 จัดอบรมเพ่ือเตรยีมความพรอมสาํหรับนักศึกษา 2 ครั้ง 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ท้ัง 10 สาขาวิชามีวัสดุและอุปกรณเพียงพอสําหรับการเรียน
การสอนรายวิชาฝกปฏิบัติ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

2.2 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ออกฝกประสบการณวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ......25.13....เปนเงิน...67,355............บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....42.20.....เปนเงิน......113,110....บาท 
ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....5.53....เปนเงิน.........14,845....บาท 
ตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .......27.11....เปนเงิน........72,660.......บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมท่ี 1 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ  

ภาคเรียนท่ี 2/2558 
15 ครั้ง 105,640 4 ครั้ง 67,355 10 ครั้ง 23,440 1 ครั้ง 14,845   

2 กิจกรรมท่ี 2 คาวัสดุฝกรายวิชา 45 
รายวิชา 

162,330   24 
รายวิชา 

89,670   21 
รายวิชา 

72,660 

รวมท้ังสิ้น  267,970  67,355  113,110  14,845  72,660 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1  กิจกรรมท่ี 1 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ ภาคเรียนท่ี 2/2558   

1.1  กิจกรรมท่ี 1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนท่ี 
2/2558 

42,155  

  งบดําเนินงาน 42,155  
 1.1.1 คาตอบแทน       1,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ ละ  2  ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 1,200  
 1.1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       40,955  
 - คาจัดทําคูมือฝกงาน 1 ครั้ง 227 เลม ๆ ละ 100 บาท 22,700  
 - คาจัดทําคูมือกรณีศึกษา 1 ครั้ง 227 เลม ๆ ละ 30 บาท 6,810  
 - คาจางทําปายไวนิล 1 ครั้ง   500 บาท 500  
 - คาอาหารวาง 227 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 7,945  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง   3,000 บาท 3,000  

1.2 กิจกรรมท่ี 1.2 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนท่ี 
2/2558 

14,845  

  งบดําเนินงาน 14,845  
  1.2.1 คาตอบแทน 2,400  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ  2  ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 2,400  
  1.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 12,445  
 - คาอาหารวาง 227 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 7,945  
 - คาจางทําปายไวนิล 1 ครั้ง   500 บาท 500  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง   4,000 บาท 4,000  

1.3   กิจกรรมท่ี 1.3 กิจกรรมนิเทศนกัศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 23,440  
  งบดําเนินงาน 23,440  
  1.3.1 คาใชสอย 23,440  
 - คาเบ้ียเลี้ยง 31 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 240 บาท 7,440  
 - คาบํารุงรถ 10 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 500 บาท 5,000  
 - คานํ้ามัน 10 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 1,000 บาท 10,000  
 - คาทางดวน     1,000 บาท 1,000  

1.4  กิจกรรมท่ี 1.4 กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ดานภาษาไทย  7,200  
  งบดําเนินงาน 7,200  
 1.4.1 คาตอบแทน       7,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 7,200  

1.5  กิจกรรมท่ี 1.5 กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ดานภาษาคอมพิวเตอร  10,800  
  งบดําเนินงาน 10,800  
  1.5.1 คาตอบแทน 10,800  
 - คาตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 10,800  

1.6  กิจกรรมท่ี 1.6 กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ดานภาษาอังกฤษ 7,200  
  งบดําเนินงาน 7,200  
  1.6.1 คาตอบแทน       7,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 7,200  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1.7 กิจกรรมท่ี 1.7 คาวัสดุฝก

รายวิชา 
      162,330  

  งบดําเนินงาน 162,330  
 1.7 จัดซ้ือวัสดุฝกปฏิบัติใน

รายวิชาปฏิบัติ ภาคเรียนท่ี 
2/2558,1/2559 

        

 1.7.1 คาวัสดุ       162,330  
 - คาวัสดุฝกปฏิบัตริายวิชา 1,546 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 105 บาท 162,330  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝกปฏิบัติ
และฝกประสบการณวิชาชีพ 
2.นักศึกษาไดเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 
3.นักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพ และไดรับประสบการณตรงจากสถานประกอบการและหนวยงานตางๆ 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

1) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพจํานวน 227 คน 
2) มีวัสดฝุกสําหรับรายวิชาฝกปฏิบัต ิจํานวน 45 รายวิชา 
3) จัดอบรมเพ่ือเตรยีมความพรอมสาํหรับนักศึกษา 2 กิจกรรม 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 มีแผนการใชจายงบประมาณ 
9.3.2 รายงานการใชจายงบประมาณประจําเดือนและไตรมาส 
9.3.3 แบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
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162434105800 โครงการศูนยบมเพาะธุรกิจชุมชนคณะวิทยาการจัดการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบ บ.กศ.  
 

  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 15,800 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดระบุไวในกรอกแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551-

2556 วา “อุดมศึกษาตองเนนการสรางหนวยปฏิบัติการฝกอบรมระดับลึกในพ้ืนท่ีมากกวาการตั้งรับแรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร” 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  คณะวิทยาการจัดการจึงไดจัดตั้งศูนยบมเพาะธุรกิจชุมชนข้ึน  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการวิชาการแกสังคม  พัฒนาและสรางเสริมประสบการณบุคลากร  เนนการสงเสริมแนวคิดเพ่ือมุงสูความ
เปนผูประกอบการของนักศึกษา  คณาจารย  รวมท้ังบุคลากรท่ัวไปท่ีสนใจ 

ในการใหบริการทางวิชาการ  ใหบริการไดท้ังภาครัฐและเอกชน  รูปแบบการใหบริการอาจมีความหลากหลาย  เชน 
อนุญาตใหใชประโยชนจากทรัพยากรของคณะฯ เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ  ใหคําปรึกษา  อบรม  จัดประชุม  หรือสัมมนาวิชาการ  
ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามตาง ๆ หรือเพ่ือช้ีแนะสังคม  ท้ังน้ีการใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว  
คณะวิทยาการจัดการยังไดใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน เปนการเพ่ิมพูนความรูและประสบการณของอาจารย  อันนํามาสูการพัฒนา
หลักสูตร  มีการบูรณาการเพ่ือใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  พัฒนาตําแหนงทางวิชาการ  สรางเครือขาย
กับองคกรตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษา  จากการใหบริการทางวิชาการ 

  
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือประชุมวางแผนการดําเนินการของคณะกรรมการ 
2.เพ่ือจัดอบรมการเปนผูประกอบการใหกับนักศึกษา 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 4 จํานวนนักศึกษาเขาใหม จํานวน 1,045 คน 
 สกอ. องคประกอบท่ี 1  ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก 
  ตัวชี้วัดท่ี 2 การเบิกจายงบประมาณ 
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 4 
กลยุทธท่ี 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
เปาประสงคท่ี 1นักศึกษาท่ีมีลักษณะท่ีเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ตัวชี้วัดท่ี 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูของคณะวิทยาการจัดการ 80 รอยละ 
1.2 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมคณะวิทยาการจัดการ  ตามแผนการรับนักศึกษา 90 รอยละ 
1.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีกําหนด 85 รอยละ 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจบ รอยละ 85 
2.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร  รอยละ 85 
3.ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน  ไมนอยกวา 5 คะแนน 

 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ....22.15......เปนเงิน........3,500.......บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....49.36........เปนเงิน........7,800........บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ......28.48...เปนเงิน.......4,500.........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง 11,500 2 ครั้ง 3,500 2 ครั้ง 3,500 2 ครั้ง 4,500   
2 จัดอบรมนักศึกษามุงสูการเปนผูประกอบการ รุน 2 1 ครั้ง 4,300   1 ครั้ง 4,300     

รวมท้ังสิ้น  15,800  3,500  7,800  4,500   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1จัดประชุมคณะกรรมการ 11,500  
 งบดําเนินงาน 11,500  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 11,500  
 - คาอาหารวาง 6 ครั้งๆละ 10 คนๆละ 25 บาท 1,500  
 - คาวัสด ุ 3 ครั้ง     10,000  
2 กิจกรรมจัดอบรมนักศึกษามุงสูการเปนผูประกอบการ รุน 3 4,300  
 งบดําเนินงาน 4,300  
 2.1 คาวัสดุ 4,300  
 - คาวัสด ุ       4,300  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 15,800  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ประชุมวางแผนการดําเนินการของคณะกรรมการ 6 ครั้ง 
2. จัดอบรมการเปนผูประกอบการใหกับนักศึกษา 1 ครั้ง 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.2 ผูเขารวมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจไมต่ํากวา 3.51  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม  
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 286 

 

162434105900 โครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.  
 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสขุ คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 31,800  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เปนระบบการศึกษาท่ีมุงเนนใหนักศึกษาไดมีโอกาสปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการอยางเปนระบบ ซึ่งนักศึกษาจะมีการเรียนในสถาบันการศึกษาและไปปฏบัิติงานในสถานประกอบการท่ีใหความรวมมือ ซึ่ง
จะทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูและสรางเสริมประสบการณในสาขาวิชาชีพจากการท่ีไดมีโอกาสเขาไปปฏิบัติงานจริง และทําให
นักศึกษามีคุณภาพตรงตามท่ีสถานประกอบการตองการ สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ท้ังน้ีสหกิจศึกษายัง
เปนรูปแบบการศึกษาท่ีใหประโยชน สําหรับสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานทําใหพนักงานประจํามีเวลามากข้ึนท่ีจะ
สรางสรรคงานหรือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีมีความสําคัญมากกวาและเปนการสรางความรวมมือทางวิชาการระหวางสถานประกอบการและ
สถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการมีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและชวยพัฒนาบัณฑิตของชาติ นอกจากน้ี
สถาบันการศึกษายังไดรับประโยชนกลาวคือ การไดรับขอมูลยอนกลับซึ่งสามารถนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน ซึ่งจะเปนการพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีคุณภาพและศักยภาพตรงกับความตองการ
ของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน และเปนบัณฑิตท่ีมีคุณคาตอการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติสืบตอไป 
        คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นคุณคาการจัดสหกิจศึกษา เพ่ือใหสัมฤทธิผลตามเปาหมาย และเอ้ือประโยชนสูงสุดตอ นักศึกษา 
สถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาตอไป 
 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับสหกิจศึกษา 
2.2 เพ่ือใหนักศึกษามีความพรอมในการไปสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ 
2.3 เพ่ือใหนักศึกษา สถานศึกษา และสถานประกอบการเขาใจเก่ียวกับสหกิจศึกษา 

 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 6 ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน 

หลังจากจบ รอยละ 80 
 สกอ. องคประกอบท่ี 2  ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก 
  ตัวชี้วัดท่ี  2 การเบิกจายเงินงบประมาณ 
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4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 661 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 
2.ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 
3.การนําความรูไปใชประโยชนของกลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ....26.41..เปนเงิน........8,400........บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ...55.97....เปนเงิน......17,800........บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ .....17.61....เปนเงิน.....5,600.............บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 9 คร้ัง 31,800         

 1. อบรมความรูเก่ียวกับสหกิจศึกษา (ป1) 1 ครั้ง 3,000   1 ครั้ง 3,000     
 2. อบรมคอมพิวเตอร (ป3) 1 ครั้ง 9,200   1 ครั้ง 9,200     
 3. อบรมบุคลิกภาพสูการทํางาน (ป2) 1 ครั้ง 2,800 1 ครั้ง 2,800       
 4. อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการทํางาน (ป3) 1 ครั้ง 2,800 1 ครั้ง 2,800       
  5. อบรมวัฒนธรรมองคกร (ป3) 1 ครั้ง 2,800   1 ครั้ง 2,800     
 6. อบรมการบรหิารคณุภาพ (ISO) (ป3) 1 ครั้ง 2,800     1 ครั้ง 2,800   
 7. อบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ5ส (ป2) 1 ครั้ง 2,800   1 ครั้ง 2,800     
 8. อบรมเทคนิคการเขียนรายงานและนําเสนอ (ป3) 1 ครั้ง 2,800     1 ครั้ง 2,800   
 9. อบรมการเขียน Resume และจดหมายสมัครงาน (ป4) 1 ครั้ง 2,800 1 ครั้ง 2,800       

รวมท้ังสิ้น  31,800  8,400  17,800  5,600   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 อบรมความรูเกี่ยวกับสหกิจศึกษา (ป1) 3,000  
 งบดําเนินงาน 3,000  
 1.1 คาตอบแทน 1,800  
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
 1.2 คาวัสดุ 1,200  
 -คาวัสด ุ 1 ครั้ง - - 1200 บาท 1,200  
2 กิจกรรมท่ี 2 อบรมคอมพิวเตอร (ป3) 9,200  
 งบดําเนินงาน 9,200  
 2.1 คาตอบแทน       7,200  
 -คาวิทยากร 4 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
  2.2คาวัสดุ 2,000  
 -คาวัสด ุ 1 ครั้ง   - - 2,000 บาท 2,000  
3 กิจกรรมท่ี 3 อบรมบุคลิกภาพสูการทํางาน (ป2) 2,800  
 งบดําเนินงาน 2,800  
 3.1 คาตอบแทน 1,800  
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
 3.2 คาวัสดุ 1,000  
 -คาวัสด ุ 1 ครั้ง   - - 1,000 บาท 1,000  
4 กิจกรรมท่ี 4 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการทํางาน (ป3) 2,800  
 งบดําเนินงาน 2,800  
 4.1 คาตอบแทน 1,800  
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
 4.2 คาวัสดุ  1,000  
 -คาวัสด ุ 1 ครั้ง   - - 1,000 บาท 1,000  
5 กิจกรรมท่ี 5 อบรมวัฒนธรรมองคกร (ป3) 2,800  
 งบดําเนินงาน 2,800  
 5.1 คาตอบแทน       1,800  
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
 5.2 คาวัสดุ 1,000  
 -คาวัสด ุ 1 ครั้ง   - - 1,000 บาท 1,000  
6 กิจกรรมท่ี 6 อบรมการบริหารคุณภาพ (ป3) 2,800  
 งบดําเนินงาน 2,800  
 6.1 คาตอบแทน 1,800  
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
 6.2 คาวัสดุ 1,000  
 -คาวัสด ุ 1 ครั้ง   - - 1,000 บาท 1,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
7 กิจกรรมท่ี 7 อบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ5ส (ป2) 2,800  
 งบดําเนินงาน 2,800  
 7.1 คาตอบแทน 1,800  
 -คาวิทยากร 1,800 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
 7.2 คาวัสดุ 1,000  
 -คาวัสดุ 1,000 ครั้ง   - - 1,000 บาท 1,000  
8 กิจกรรมท่ี 8 อบรมเทคนิคการเขียนรายงานและนําเสนอ (ป3) 2,800  
 งบดําเนินงาน 2,800  
 8.1 คาตอบแทน       1,800  
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
   8.2 คาวัสดุ 1,000  
 -คาวัสด ุ 1 ครั้ง   - - 1,000 บาท 1,000  
9 กิจกรรมท่ี 9 อบรมการเขียน Resume และจดหมายสมัครงาน (ป4) 2,800  
 งบดําเนินงาน 2,800  
  9.1 คาตอบแทน       1,800  
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 1,800  
  9.2 คาวัสดุ 1,000  
 -คาวัสด ุ 1 ครั้ง   - - 1,000 บาท 1,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 31,800  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.นักศึกษามีความพรอมในการไปสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ 
2.หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเปนท่ียอมรับของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
3.นักศึกษา สถานศึกษา และสถานประกอบการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสหกิจศึกษามากยิ่งข้ึน 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

1.ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
1.1 มีนักศึกษาไปสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ 
1.2 นักศึกษาสหกิจศึกษานําความรูไปใชกับการทํางาน 

2.เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 

2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ 
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162434106000 โครงการการสนับสนุนทุนอาจารยในการนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ บ.กศ.  
 

  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 100,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ   ผูรับผิดชอบ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
ดานบริหารธุรกิจ ท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมุงเนนการเรียนการสอนท่ีใหอาจารยมีการทําวิจัยท่ี
มุงเนนคุณภาพของผลงานวิจัยในระดับท่ียอมรับในสาขาท่ีเก่ียวของ ท่ีผานมาทางคณะฯ พบวาผลงานดานการวิจัย
ของอาจารยมีความหลากหลายและมีคุณภาพท่ีสูงในระดับท่ีเปนท่ียอมรับในวงการวิชาการในสาขานั้นๆ นอกจากนั้น
ทางคณะวิทยาการจัดการไดจัดงานวิทยาการจัดการวิชาการข้ึนทุกปจึงทําใหผลงานนักศึกษาและอาจารยไดยกระดับ
คุณภาพของงานวิจัยท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดวยความสําคัญจาก
ผลงานวิจัยของอาจารยท่ีเกิดข้ึนขางตนจึงทําใหคณะฯ เล็งเห็นความสําคัญของความกาวหนาของงานวิจัยดังกลาว จึง
สมควรท่ีจะใหการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคสําหรับอาจารยภายในคณะวิทยาการจัดการ 
เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหอาจารยไดมีโอกาสในการนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ  

ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ จึงไดกําหนดเปาหมายการใหทุนเพ่ีอสนับสนุนการนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคสําหรับอาจารย ประจําปงบประมาณ 2559 ใหกับอาจารยภายในคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือ
กระตุนคุณภาพงานวิจัยใหมีคุณภาพสูง และอัตลักษณดานงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนอาจารยภายในคณะวิทยาการจัดการใหนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคในระดับชาติหรือนานาชาติ 
2. เพ่ือสรางและยกระดับผลงานวิจัยใหมีคุณภาพและสามารถเผยแพรในวงการวิชาการได 
3. เพ่ือสอดรับกับตัวบงชี้ท่ี 2.1 ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการรอยละ 85 
  ตัวชี้วัดท่ี 25 โครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 85 
 สกอ. องคประกอบท่ี 2  ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค     
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลัก 
   

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 คาใชจายในการเดินทางของอาจารยไปนําเสนอเผยแพรผลงานวิจยัและงาน

สรางสรรคสําหรับอาจารย 
13 ครั้ง 

1.2 คาจางพิมพผลงานวิจัยและงานสรางสรรคสําหรับอาจารย 13 เลม 
 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ    45.50  เปนเงิน      45,500      บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ    54.50  เปนเงิน      54,500     บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1.1 คาใชจายในการเดินทางของอาจารยไปนําเสนอเผยแพร

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคสาํหรับอาจารย 

13 ครั้ง 54,500       13 54,500 

1.2 คาจางพิมพผลงานวิจัยและงานสรางสรรคสําหรับ
อาจารย 

13 เลม 45,500          13 45,500        

รวมท้ังสิ้น  100,000      45,500  54,500 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 กิจกรรมท่ี1.1 คาใชจายในการเดินทางของอาจารยไปนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

สําหรับอาจารย 

54,500  

 งบดําเนินงาน 54,500  
 1.1.1 คาใชสอย 54,500  
 - คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ (คาลงทะเบียน คา
เบ้ียเลีย้ง คาท่ีพัก) 

13 คน     54,500  

 กิจกรรมท่ี 1.2 คาจางพิมพผลงานวิจัยและงานสรางสรรคสําหรับอาจารย 45,500  
 งบดําเนินงาน 45,500  
  1.2.1 คาใชสอย 45,500  
 - คาจางพิมพผลงานวิจยัและ

งานสรางสรรคสําหรบั
อาจารย  

13 เลม เลมละ 3,500   45,500  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 100,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. อาจารยภายในคณะวิทยาการจัดการไดรับงบประมาณสนับสนุนในการนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคในระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. ยกระดับผลงานวิจัยใหมีคุณภาพและสามารถเผยแพรในวงการวิชาการได 
3. มีคะแนนผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 2.1 ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะสูงข้ึน 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 9.1.1 เชิงปริมาณ 

  9.1.1 จํานวนอาจารย 13 คน ไดรับเงินสนับสนุนในการนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคในระดับชาติหรือนานาชาติ 

  9.1.2 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการรอยละ 85 
9.1.3 โครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 85 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ    
 9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  

9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  

9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ 
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162434106100 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 59,900 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจท่ีสําคัญตามมาตรา 7 แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  คือทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการท่ีบุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดผลดี และมีประสิทธิภาพน้ัน จะตองมีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ท้ังในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและท่ีจะตองสนับสนุนในหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกัน เพ่ือใหหนวยงานสามารถ
ขับเคลื่อนไปตามภารกิจไดอยางลุลวงและมีประสิทธิภาพสูงสุด  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการพัฒนาบุคลากร  ท้ังสายวิชาการ
และสายสนับสนุน โดยเฉพาะสายวิชาการไดมีความรูอยางเช่ียวชาญในศาสตรของแตละบุคคล และพัฒนาสายสนับสนุนใหมีความรู 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดานสนับสนุนไดเพ่ิมมากยิ่งข้ึน   

คณะไดตระหนักในความสําคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการพัฒนา
บุคลากร  และเพ่ือใหบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มีคุณสมบัติ ความรู ทักษะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะ ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และดวยเหตุท่ีคณะวิทยาการ
จัดการตองปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดเพ่ือบรรลุระดับความสําเร็จตามตัวช้ีวัดของ
แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา โดยแบงการพัฒนาออกเปน 2 สวนไดแก (1) การพัฒนาอาจารยประจํา  พิจารณาจากการ
ท่ีอาจารยประจําท่ีไดรับการสนับสนุน มีโอกาสท่ีเขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ เทียบ
กับบุคลากรของคณะท้ังหมด และ (2) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการท่ีบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา
ความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ ไปอบรม สัมมนา หรือดูงาน และการเขารับการฝกอบรม
ท่ีสถาบันหรือคณะจัดข้ึนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน  และสายวิชาการ 

 

2. วัตถุประสงค 
 1.บุคลากรท้ังสายวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ  ไดรับการพัฒนาตามศาสตรวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ  และตามสายการปฏิบัติงาน   
 2.บุคลากรท้ังสายวิชาการ  มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 7 รอยละผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80 

 สกอ. องคประกอบท่ี 5  ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือกํากับติดตามผลลัพธตาม 
     พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 2 การเบิกจายงบประมาณ 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี 8พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 3 พัฒนาอาจารยผูสอนใหมีศักยภาพในการสอน 

  ตัวชี้วัดท่ี 8.11 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยสายผูสอนทุกคนมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาตาม

ศาสตร 
20 คน 

2 บุคลากรสายวิชาอบรมหลักสูตรคณาจารยนิเทศ 1 คน 
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน รอยละ 85 
2.3 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ...42.07.....เปนเงิน......25,200.......บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25.54.....เปนเงิน.....15,300...........บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....20.36.......เปนเงิน.....12,200..บาท 
ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......12.02..........เปนเงิน........7,200...........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1  พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการ

เดินทางไปราชการ  ฝกอบรม  สัมมนาตามศาสตรวิชาการ 
และ/หรือ วิชาชีพ   

20 คน 50,000 7 คน 15,300 7 คน 15,300 2 คน 12,200 4 คน 7,200 

2 สงบุคลากรไปอบรมหลักสูตรคณาจารยนิเทศ 1 คน 9,900 1 คน 9,900       
รวมท้ังสิ้น 21 คน 59,900  25,200  15,300  12,200  7,200 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 59,900  
 งบดําเนินงาน 59,900  
 1.1 คาใชสอย 59,900  
 - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  ในการเดินทางไปราชการ  ฝกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน   
 คาลงทะเบียน 1 คนๆละ 1 ครั้งๆละ    9,900  
 คาลงทะเบียน 6 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 2,500   15,000  
 คาเบ้ียเลี้ยง 20 คนๆละ 6วันๆละ 240   28,800  
 คาพาหนะ        6,200  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 59,900  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 20 คน  ไดรับการพัฒนา
ตามศาสตรวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  และตามสายการปฏิบัติงานอยางนอยคนละหนึ่งครั้ง  บุคลากรท้ังสายวิชาการ
และสายสนับสนุน มีความรู ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2.บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ  จะไดรับการพัฒนาและสามารพัฒนาตนเองจนสามารถปฏิบัติ
ภาระ หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 บุคลากรไดรับการพัฒนาตามศาสตร และวิชาชีพ รอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานการเดินทางไปราชการ 
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162434106200 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการคณะ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย:  
วงเงินงบประมาณ: 213,334 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ในปงบประมาณ 2559 คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ                    

จํานวน 10  สาขาวิชา และในแตละหลักสูตรมีรายวิชาฝกปฏิบัติซ่ึงจําเปนตองใชวัสดุในแตละรายวิชาฝกปฏิบัติ เพ่ือให
การเตรียมสัมฤทธิ์ผลอยางเต็มท่ีและมีคุณภาพเพียงพอ จํานวนท้ังสิ้น 45 รายวิชา นอกจากนั้นแตละสาขาวิชายังมี
รายวิชาการเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพท่ีนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ตองลงเรียนในรายวิชาดังกลาว 
ซ่ึงเปนรายวิชาท่ีนักศึกษาตองไดรับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ
ความสามารถ เพ่ือนําไปใชประกอบอาชีพของตนในอนาคต การท่ีจะพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษานั้น
จําเปนตองเชิญผูเชียวชาญและชํานาญการในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ มาใหความรูโดยการฝกอบรมนักศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนท่ีนักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ
ตาง ๆ  

ดังนั้นการท่ีจะดําเนินการใหมีประสิทธิภาพและไดคุณภาพ ตองมีการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจและประสบการณ เพ่ือจะไดนําไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองไดทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว คณะวิทยาการจัดการ จึงตองจัดวิทยากรท่ีมีความรูและประสบการณ 
จัดหาวัสดุอุปกรณ เอกสารในการจัดอบรมใหแกนักศึกษา รวมท้ังการออกนิเทศนักศึกษาท่ีออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในสถานประกอบการตาง ๆ ท้ังในและนอกจังหวัด ซ่ึงตองใชพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิงจากมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการฝกประสบการณวิชาชีพ  
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 4 จํานวนนักศึกษาเขาใหม จํานวน 1,045 คน 
 สกอ. องคประกอบท่ี 1 ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก 
  ตัวชี้วัดท่ี 2 การเบิกจายงบประมาณ 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 4 
กลยุทธท่ี 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
เปาประสงคท่ี 1นักศึกษาท่ีมีลักษณะท่ีเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ตัวชี้วัดท่ี 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 4 ครั้ง 
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะอยางนอย 4  ครั้ง 
1.3 คาสาธารณูปโภค 12 ครั้ง 

    

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1.นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ท้ัง 10 สาขาวิชามีวัสดุและอุปกรณเพียงพอสําหรับการเรียนการสอน 
2.คณะวิทยาการจัดการมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ......64.38....เปนเงิน...137,355........บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....18.87.....เปนเงิน......40,269....บาท 
ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....8.13...เปนเงิน.........17,355....บาท 
ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .......8.6....เปนเงิน........18,355.......บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา

ดับ 
ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 

รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 4 ครั้ง 105,414 1 ครั้ง 83,500 1 ครั้ง 21,914 1 ครั้ง  1 ครั้ง  

2 จางทํากระดาษทําตอบ 1 ครั้ง 36,500 1 ครั้ง 36,500       

3 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 4 ครั้ง 59,420 1 ครั้ง 14,855 1 ครั้ง 14,855 1 ครั้ง 14,855 1 ครั้ง 14,855 

4 คาสาธารณูปโภค 12 เดือน 12,000 3 เดือน 2,500 3 เดือน 3,500 3 เดือน 2,500 3 เดือน 3,500 

รวมท้ังสิ้น  213,334  137,355  40,269  17,355  18,355 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 105,414  
 งบดําเนินงาน 105,414  
  1.1 คาวัสดุ 105,414  
 - คาวัสด ุ 4 ครั้ง     105,414  
2 จางทํากระดาษทําตอบ 36,500  
 งบดําเนินงาน 36,500  
  2.1 คาใชสอย 36,500  
 - คาจางทํากระดาษคําตอบ       36,500  
3 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 59,420  
 งบดําเนินงาน 59,420  
  3.1 คาตอบแทน 57,600  
 - คาตอบแทนคณะกรรมการ

ประจําคณะ 
13 คน ะ      57,600  

 3.2 คาใชสอย 1,820  
 - คาอาหารวาง 13 คน ๆ ละ 4 มื้อๆละ 35 บาท 1,820  
4  คาสาธารณูปโภค 12,000  
 งบดําเนินงาน 12,000  
  4.1 คาสาธารณูปโภค 12,000  
 - คาบริการโทรศัพท       10,000  
 - คาบริการไปรษณีย       2,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 213,334  
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.คณะวิทยาการจัดการมีวัสดุ และอุปกรณในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
คณะเพียงพอ 

2.คณะวิทยาการจัดการมีครุภัณฑในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

4) คณะมีวัสดุ อุปกรณในการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน อยางเพียงพอ  

 9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.4 มีแผนการใชจายงบประมาณ 
9.3.5 รายงานการใชจายงบประมาณประจําเดือนและไตรมาส 
9.3.6 แบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
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162434106300 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศกึษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 38,607 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กําหนดใหมีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเปนการพัฒนาไป
อีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ข้ึน  เพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  
อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน  เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015 มี
การชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน  จะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย  โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส  ท่ีไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ  
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ  จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย  ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนท่ีสุด  คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว  ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการท่ีมุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน  ไดแก 
1) ดานคุณธรรม  2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา  4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได  รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้นผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทํางาน  จึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุก ๆ ดาน  ท้ังทางดานวิชาการและ
วุฒิภาวะ  เพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด  การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของ
สาขาวิชา  การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู  และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค  เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน  ผูสอน  สังคม  สภาพแวดลอม  เทคโนโลยี  รวมท้ังความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  คณะวิทยาการจัดการจึงจัดซ้ือวัสดุพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนของ
นักศึกษาและการสอนของอาจารยผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของ 
คณะวิทยาการจัดการสูงข้ึน 
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2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหสาขาวิชามีวัสดุ  ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของคณะ
อยางเพียงพอตลอดปการศึกษา 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

  สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 4 , 5 , 6  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.2 , 4.1 , 5.2 , 6.1  
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 , 1.5 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน  2  
  กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ตัวชี้วัดท่ี 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาท่ีมีตอหองเรียนหองปฏิบัติการและ
อุปกรณไมนอยกวารอยละ 80 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดซ้ือวัสดุสาขาวิชา 5 สาขาวิชา  

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  รอยละ 85 
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  ไมนอยกวา 5 คะแนน 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ     79.36  เปนเงิน    30,637 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ     20.64  เปนเงิน    7,970   บาท 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 305 

 

6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการสนับสนนุการจัดการเรียนการสอนของ

สาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ 
 38,607         

 1.1 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 1 ครั้ง 8,720  8,720       
 1.2 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการการจดัการโลจสิติกส 1 ครั้ง 5,120   1 ครั้ง 5,120     
 1.3 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการบัญชี 3 ครั้ง 17,850 1 ครั้ง 15,000 1 ครั้ง 2,850     
 1.4 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 1 ครั้ง 5,701 1 ครั้ง 5,701       
 1.5 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 1 ครั้ง 1,216 1 ครั้ง 1,216       

รวมท้ังสิ้น  38,607  30,637  7,970     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ 38,607  

 งบดําเนินงาน 38,607  

 1.1 คาวัสดุ 38,607  
 1.1.1 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1 ครั้ง     8,720  

 1.1.2 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการการ
จัดการโลจสิติกส 

1 ครั้ง     5,120  

 1.1.3 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาการ
บัญชี 

3 ครั้ง     17,850  

 1.1.4 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร 

1 ครั้ง     5,701  

 1.1.5 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชาธุรกิจ
ระหวางประเทศ 

1 ครั้ง     1,216  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 38,607  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1 อาจารยและนักศึกษาของแตละสาขาวิชามีวัสดุ ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอนเพียงพอตลอดปการศึกษา 
 
10. การประเมินผลการดําเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 เชิงปริมาณ 
 1) สาขาวิชาจัดซ้ือวัสดุสาขา  จํานวน 7 ครั้ง 
10.1.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 
 2) ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  ไมนอยกวา 5 คะแนน 

10.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ 
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2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
1010000 สํานักงานอธิการบดี 
162434206400 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย (งบกลาง) 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
 งบ บ.กศ.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 

      ภายในปเดียว 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย รายจายอ่ืนๆ 
วงเงินงบประมาณ: 2,629,302.-บาท  
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานอธิการบดี (ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ท่ีใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และเพ่ือให
การพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ซ่ึงไดกลาวถึงภาพอนาคตท่ีมีผลกระทบตออุดมศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงประชากร การ
กระจายอํานาจการปกครอง หรือความเปลี่ยนแปลงดานเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต เปนตน โดยมี
เปาหมายในระยะยาวในการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูตลาดแรงงาน 
และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในโลกาภิวัฒนรวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถ่ินไทย โดยใชกลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับ
มาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดย
หากวัดการพัฒนาในมุมมองท้ัง 4 ดาน ตามแนวคิด BSC (Balance Scored Card) จึงจําเปนตองมีการดําเนินพันธกิจ
เพ่ือเปาหมายการพัฒนาไปพรอมๆกันพิจารณาท้ัง 4 มุมมอง ไดแก มุมมองมิติดานการเงิน มุมมองมิติดานลูกคา 
มุมมองมิติดานกระบวนการภายใน มุมมองมิติดานการเรียนรูและการพัฒนา 

และเพ่ือใหการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงคและกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปดังท่ีไดกลาวในขางตน และเพ่ือใหยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ รวมไปถึงไดบรรลุ
เปาหมายตางๆของมหาวิทยาลัยตามกรอบของ BSC โดยมีเปาหมายสูงสุดท่ีการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรใหมี
คุณภาพตามความตองการสังคมและสามารถแขงขันไดในระดับสากล มีความจําเปนตองดําเนินการจัดทําโครงการเพ่ือ
เปนหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสําเร็จตามท่ีไดกลาวในขางตนตอไป 
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2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับพันธกิจหลักตามยุทธศาสตรในแตละดานของมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรท่ีตรงตามความตองการของสังคม 
3. เพ่ือเปนโครงการหลักในกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวของกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป.  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สกอ.  องคประกอบท่ี ......... ตัวบงชี้ ..................................................................................... 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
    
    
    

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ขีดความสามารถท่ีเพียงพอตอการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของสังคมและ
สามารถแขงขันได 

 
3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25....เปนเงิน........ 657,325.50........บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25........เปนเงิน... 657,325.50......บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....25......เปนเงิน..   657,325.50.......บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......25...เปนเงิน.....   657,325.50.......บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1. ดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจหลักและ

ยุทธศาสตร 
1 2,629,302 1 657,325.50 1 657,325.50 1 657,325.50 1 657,325.50 

รวมท้ังสิ้น  2,629,302  657,325.50  657,325.50  657,325.50  657,325.50 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 ดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร 2,629,302  
 งบรายจายอ่ืนๆ 2,629,302  
 - พัฒนามหาวิทยาลัย   - - - - - 2,629,302  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 2,629,302  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดยีวกัน (คาใชสอยและคาวัสดุ) 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

8.1 มหาวิทยาลัยพัฒนาตามยุทธศาสตรภายใตขอบเขตของพันธกิจเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทาง
สังคมศาสตรอยางมีคุณภาพ 
8.2 บัณฑิตทางสังคมศาสตรมีคุณลักษณะตรงตามความตองการของสังคมและสามารถแขงขันได 
ในทุกระดับ 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
9.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  
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162434206500 โครงการแกไขปญหาเรงดวน 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบ บ.กศ.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย รายจายอ่ืนๆ 
วงเงินงบประมาณ: 500,000.-บาท  
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานอธิการบดี (ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ท่ีใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และเพ่ือให
การพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ซ่ึงไดกลาวถึงภาพอนาคตท่ีมีผลกระทบตออุดมศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงประชากร การ
กระจายอํานาจการปกครอง หรือความเปลี่ยนแปลงดานเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต เปนตน โดยมี
เปาหมายในระยะยาวในการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูตลาดแรงงาน 
และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในโลกาภิวัฒนรวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถ่ินไทย โดยใชกลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับ
มาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดย
หากวัดการพัฒนาในมุมมองท้ัง 4 ดาน ตามแนวคิด BSC (Balance Scored Card) จึงจําเปนตองมีการดําเนินพันธกิจ
เพ่ือเปาหมายการพัฒนาไปพรอมๆกันพิจารณาท้ัง 4 มุมมอง ไดแก มุมมองมิติดานการเงิน มุมมองมิติดานลูกคา 
มุมมองมิติดานกระบวนการภายใน มุมมองมิติดานการเรียนรูและการพัฒนา 

และเพ่ือใหการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงคและกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปดังท่ีไดกลาวในขางตน และเพ่ือใหยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ รวมไปถึงไดบรรลุ
เปาหมายตางๆของมหาวิทยาลัยตามกรอบของ BSC โดยมีเปาหมายสูงสุดท่ีการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรใหมี
คุณภาพตามความตองการสังคมและสามารถแขงขันไดในระดับสากล มีความจําเปนตองดําเนินการจัดทําโครงการเพ่ือ
เปนหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสําเร็จตามท่ีไดกลาวในขางตนตอไป 
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2. วัตถุประสงค 
1.เพ่ือแกไขปญหาเรงดวนของมหาวิทยาลัยท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนา 
2.เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรท่ีตรงตามความตองการของสังคม 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป.  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สกอ.  องคประกอบท่ี ......... ตัวบงชี้ ..................................................................................... 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
    
    
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25....เปนเงิน........ 125,000........บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25........เปนเงิน... 125,000......บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....25......เปนเงิน..   125,000.......บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......25...เปนเงิน.....   125,000.......บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1. ดําเนินการแกไขปญหาเรงดวนของมหาวิทยาลัย 1 500,000 1 125,000 1 125,325.50 1 125,000 1 125,000 

รวมท้ังสิ้น  500,000  125,000  125,000  125,000  125,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 ดําเนินการแกไขปญหาเรงดวนของมหาวิทยาลัย 500,000  
 งบรายจายอ่ืนๆ 500,000  
 - แกไขปญหาเรงดวนของ

มหาวิทยาลยั  
 - - - - - 500,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 500,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดยีวกัน (คาใชสอยและคาวัสดุ) 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1.ปญหาเรงดวนของมหาวิทยาลัยท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนาไดถูกแกไข 
2.มีการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรท่ีตรงตามความตองการของสังคม 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
9.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  
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162434206600 โครงการพัฒนาจุดเนน 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบ บ.กศ.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย รายจายอ่ืนๆ 
วงเงินงบประมาณ: 1,000,000.-บาท  
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานอธิการบดี (ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ท่ีใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และเพ่ือให
การพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ซ่ึงไดกลาวถึงภาพอนาคตท่ีมีผลกระทบตออุดมศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงประชากร การ
กระจายอํานาจการปกครอง หรือความเปลี่ยนแปลงดานเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต เปนตน โดยมี
เปาหมายในระยะยาวในการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูตลาดแรงงาน 
และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในโลกาภิวัฒนรวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถ่ินไทย โดยใชกลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับ
มาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดย
หากวัดการพัฒนาในมุมมองท้ัง 4 ดาน ตามแนวคิด BSC (Balance Scored Card) จึงจําเปนตองมีการดําเนินพันธกิจ
เพ่ือเปาหมายการพัฒนาไปพรอมๆกันพิจารณาท้ัง 4 มุมมอง ไดแก มุมมองมิติดานการเงิน มุมมองมิติดานลูกคา 
มุมมองมิติดานกระบวนการภายใน มุมมองมิติดานการเรียนรูและการพัฒนา 

และเพ่ือใหการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงคและกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปดังท่ีไดกลาวในขางตน และเพ่ือใหยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ รวมไปถึงไดบรรลุ
เปาหมายตางๆของมหาวิทยาลัยตามกรอบของ BSC โดยมีเปาหมายสูงสุดท่ีการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรใหมี
คุณภาพตามความตองการสังคมและสามารถแขงขันไดในระดับสากล มีความจําเปนตองดําเนินการจัดทําโครงการเพ่ือ
เปนหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสําเร็จตามท่ีไดกลาวในขางตนตอไป 
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2. วัตถุประสงค 
1.เพ่ือพัฒนาจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป.  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สกอ.  องคประกอบท่ี ......... ตัวบงชี้ ..................................................................................... 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
    
    
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25....เปนเงิน........ 250,000........บาท 

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25........เปนเงิน... 250,000......บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....25......เปนเงิน..   250,000.......บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......25...เปนเงิน.....   250,000.......บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1. ดําเนินการการพัฒนาจุดเนนของมหาวิทยาลยั 1 1,000,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 

รวมท้ังสิ้น  1,000,000  250,000  250,000  250,000  250,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 ดําเนินการการพัฒนาจุดเนนของมหาวิทยาลัย 1,000,000  
 งบรายจายอ่ืนๆ 1,000,000  
 - พัฒนาจุดเนนของ

มหาวิทยาลยั 
 - - - - - 1,000,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,000,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดยีวกัน (คาใชสอยและคาวัสดุ) 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1.จุดเนนของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาใหดีข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
9.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  
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162434206700 กองทุนพัฒนาบุคลากร  
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบ บ.กศ.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย รายจายอ่ืนๆ 
วงเงินงบประมาณ: 1,500,000.-บาท  
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานอธิการบดี (ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ท่ีใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และเพ่ือให
การพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ซ่ึงไดกลาวถึงภาพอนาคตท่ีมีผลกระทบตออุดมศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงประชากร การ
กระจายอํานาจการปกครอง หรือความเปลี่ยนแปลงดานเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต เปนตน โดยมี
เปาหมายในระยะยาวในการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูตลาดแรงงาน 
และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในโลกาภิวัฒนรวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถ่ินไทย โดยใชกลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับ
มาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดย
หากวัดการพัฒนาในมุมมองท้ัง 4 ดาน ตามแนวคิด BSC (Balance Scored Card) จึงจําเปนตองมีการดําเนินพันธกิจ
เพ่ือเปาหมายการพัฒนาไปพรอมๆกันพิจารณาท้ัง 4 มุมมอง ไดแก มุมมองมิติดานการเงิน มุมมองมิติดานลูกคา 
มุมมองมิติดานกระบวนการภายใน มุมมองมิติดานการเรียนรูและการพัฒนา 

และเพ่ือใหการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงคและกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปดังท่ีไดกลาวในขางตน และเพ่ือใหยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ รวมไปถึงไดบรรลุ
เปาหมายตางๆของมหาวิทยาลัยตามกรอบของ BSC โดยมีเปาหมายสูงสุดท่ีการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรใหมี
คุณภาพตามความตองการสังคมและสามารถแขงขันไดในระดับสากล มีความจําเปนตองดําเนินการจัดทําโครงการเพ่ือ
เปนหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสําเร็จตามท่ีไดกลาวในขางตนตอไป 
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2. วัตถุประสงค 
1.เพ่ือใชในกองทุนพัฒนาบุคลากร 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป.  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สกอ.  องคประกอบท่ี ......... ตัวบงชี้ ..................................................................................... 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
    
    
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25....เปนเงิน........ 375,000........บาท 

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25........เปนเงิน... 375,000......บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....25......เปนเงิน..   375,000.......บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......25...เปนเงิน.....   375,000.......บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1. กองทุนพัฒนาบุคลากร 1 1,500,000 1 375,000 1 375,000 1 375,000 1 375,000 

รวมท้ังสิ้น  1,500,000  375,000  375,000  375,000  375,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กองทุนพัฒนาบุคลากร 1,500,000  
 งบรายจายอ่ืนๆ 1,500,000  
 - กองทุนพัฒนาบุคลากร  - - - - - 1,500,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,500,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดยีวกัน (คาใชสอยและคาวัสดุ) 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1.จุดเนนของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาใหดีข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
9.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  
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162434206800 โครงการทุนพัฒนาอาจารยศึกษาตอตางประเทศ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.  
 

  โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 1 การฟนฟูความเช่ือมั่นและเรงรัดการวางรากฐานท่ีดขีองประเทศ 
แผนงบประมาณ: 1.11 การสงเสรมิบทบาทและกรใชโอกาสในการขาสูประชาคมอาเซยีน 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
ผลผลิต: โครงการเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปเขารับการอบรมดาน

ภาษา การแลกเปลีย่นอาจารยและนักศึกษา 
2.ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพ่ิมข้ึน 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:       1,125,000 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการดําเนินการสรางเครือขายและความรวมมือกับหนวยงาน

ตางประเทศเพ่ือดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธใหครอบคลุมการเสริมสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ ท้ังในดาน
หลักสูตร งานวิจัย และดานอ่ืนๆ อันจะกอนใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี 1 
เรงรัดวางรากฐานการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ แผนงานท่ี 1.11 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน และสอดคลองกับแผนกลยุทธระยะ 5 ป พ.ศ.2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ กลยุทธ 17 การสงเสริมบทบาทศักยภาพในอาเซียนและสากล และ
นโยบายมหาวิทยาลัยขอท่ี 11 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนดาน
ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุมประเทศอาเซียน  

เพ่ือใหบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานวิเทศสัมพันธจึงไดจัดทําโครงการ
กองทุนพัฒนาอาจารยศึกษาตอตางประเทศ โดยมีกิจกรรมตางๆ เพ่ือดําเนินการตามเปาหมายท่ีวางไว 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเปนสากล  
2. สงเสริมความเข็มแข็งทางวิชาการดานภาษาอังกฤษ 

 3. เพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการในระดับ ASEAN และนานาชาติ 
 4. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของบุคลากร 
 5. เพ่ือประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติ 

6. เพ่ือเพ่ิมพูนและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมท้ังประสบการณดานนโยบายและความเคลื่อนไหวดานการ
ตางประเทศ 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สกอ. องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

กลยุทธท่ี 17  การเสริมสรางบทบาท ศักยภาพในอาเซียนและสากล 
   เปาประสงคท่ี 1  ยกระดับมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาสูสากล  
   เปาประสงคท่ี 2  มหาวิทยาลัยเปนผูนําดานอาเซียนศึกษาในทองถ่ิน 

 ตัวชี้วัด 17.3 ระดับความสําเร็จในการเปนผูนําดานอาเซียนศึกษาทองถ่ิน 
                      17.4 จํานวนรายวิชาดานอาเซียนศึกษาเพ่ิมข้ึน 
                       17.5 จํานวนเครือขาย/โครงการหรือกิจรรมความรวมมือกับ

ตางประเทศหรือกลุม   ประเทศอาเซียนเพ่ิมข้ึน     
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขาย 
มีเครือขายเดิม  
  ตางประเทศ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 ใหทุนพัฒนาภาษาอังกฤษแกอาจารย 2 ครั้ง 
2 จํานวนอาจารยท่ีไดรับทุน 10 คน 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ระดับความสําเร็จการพัฒนาสถาบันสูสากล 
2.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาอาจารยเพ่ิมข้ึน 
2.3 ระดับความสําเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางการศึกษาและวัฒนธรรม 
2.4 ระดับความพึงพอใจของอาจารยท่ีเดินทางไปพัฒนาภาษาอังกฤษ 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ ....100....เปนเงิน...... 1,125,000.....บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

1 ใหทุนพัฒนาภาษาอังกฤษแกอาจารย 2 ครั้ง 1,125,000     2 ครั้ง 1,125,000   
รวมท้ังส้ิน  1,125,000      1,125,000   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอ
หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ีใหทุนพัฒนาภาษาอังกฤษแกอาจารย 1,125,000  
 งบดําเนินงาน 1,125,000  
  1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 1,125,000  
 - คาใชจายในการเดินทางไปอบรม

ภาษาอังกฤษในตางประเทศ 
  2 ครั้ง   1,125,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,125,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือกับตางประเทศเพ่ิมข้ึน 
 2.  บุคลากรในมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
 3. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสูความเปนสากล 
 4. ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติ 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาษาอังกฤษใหกับอาจารย 
9.1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบโดยใชแบบการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
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162434206900 กองทุนสวัสดิการลูกจางประจําตามสัญญา 200 อัตรา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบ บ.กศ.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย รายจายอ่ืนๆ 
วงเงินงบประมาณ: 1,000,000.-บาท  
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานอธิการบดี (ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ท่ีใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และเพ่ือให
การพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ซ่ึงไดกลาวถึงภาพอนาคตท่ีมีผลกระทบตออุดมศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงประชากร การ
กระจายอํานาจการปกครอง หรือความเปลี่ยนแปลงดานเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต เปนตน โดยมี
เปาหมายในระยะยาวในการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูตลาดแรงงาน 
และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในโลกาภิวัฒนรวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถ่ินไทย โดยใชกลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับ
มาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดย
หากวัดการพัฒนาในมุมมองท้ัง 4 ดาน ตามแนวคิด BSC (Balance Scored Card) จึงจําเปนตองมีการดําเนินพันธกิจ
เพ่ือเปาหมายการพัฒนาไปพรอมๆกันพิจารณาท้ัง 4 มุมมอง ไดแก มุมมองมิติดานการเงิน มุมมองมิติดานลูกคา 
มุมมองมิติดานกระบวนการภายใน มุมมองมิติดานการเรียนรูและการพัฒนา 

และเพ่ือใหการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงคและกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปดังท่ีไดกลาวในขางตน และเพ่ือใหยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ รวมไปถึงไดบรรลุ
เปาหมายตางๆของมหาวิทยาลัยตามกรอบของ BSC โดยมีเปาหมายสูงสุดท่ีการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรใหมี
คุณภาพตามความตองการสังคมและสามารถแขงขันไดในระดับสากล มีความจําเปนตองดําเนินการจัดทําโครงการเพ่ือ
เปนหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสําเร็จตามท่ีไดกลาวในขางตนตอไป 
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2. วัตถุประสงค 
1.เพ่ือใชในกองทุนสวัสดิการลูกจางประจําตามสัญญา 200 อัตรา 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป.  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สกอ.  องคประกอบท่ี ......... ตัวบงชี้ ..................................................................................... 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
    
    
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25....เปนเงิน........ 250,000........บาท 

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25........เปนเงิน... 250,000......บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....25......เปนเงิน..   250,000.......บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......25...เปนเงิน.....   250,000.......บาท 

 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 329 

 

6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1. กองทุนพัฒนาบุคลากร 1 1,000,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 

รวมท้ังสิ้น  1,000,000  250,000  250,000  250,000  250,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กองทุนสวัสดิการลกูจางประจําตามสัญญา 200 อัตรา 1,000,000  
 งบรายจายอ่ืนๆ 1,000,000  
 - กองทุนสวัสดิการ

ลูกจางประจําตามสญัญา 
200 อัตรา 

 - - - - - 1,000,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,000,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดยีวกัน (คาใชสอยและคาวัสดุ) 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1.กองทุนสวัสดิการลูกจางประจําตามสัญญา 200 อัตรา มีการพัฒนาใหดีข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
9.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  
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162434207000 สมทบกองทุนวิจัย 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบ บ.กศ.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย รายจายอ่ืนๆ 
วงเงินงบประมาณ: 1,500,000.-บาท  
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานอธิการบดี (ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ท่ีใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และเพ่ือให
การพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ซ่ึงไดกลาวถึงภาพอนาคตท่ีมีผลกระทบตออุดมศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงประชากร การ
กระจายอํานาจการปกครอง หรือความเปลี่ยนแปลงดานเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต เปนตน โดยมี
เปาหมายในระยะยาวในการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูตลาดแรงงาน 
และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในโลกาภิวัฒนรวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถ่ินไทย โดยใชกลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับ
มาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดย
หากวัดการพัฒนาในมุมมองท้ัง 4 ดาน ตามแนวคิด BSC (Balance Scored Card) จึงจําเปนตองมีการดําเนินพันธกิจ
เพ่ือเปาหมายการพัฒนาไปพรอมๆกันพิจารณาท้ัง 4 มุมมอง ไดแก มุมมองมิติดานการเงิน มุมมองมิติดานลูกคา 
มุมมองมิติดานกระบวนการภายใน มุมมองมิติดานการเรียนรูและการพัฒนา 

และเพ่ือใหการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงคและกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปดังท่ีไดกลาวในขางตน และเพ่ือใหยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ รวมไปถึงไดบรรลุ
เปาหมายตางๆของมหาวิทยาลัยตามกรอบของ BSC โดยมีเปาหมายสูงสุดท่ีการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรใหมี
คุณภาพตามความตองการสังคมและสามารถแขงขันไดในระดับสากล มีความจําเปนตองดําเนินการจัดทําโครงการเพ่ือ
เปนหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสําเร็จตามท่ีไดกลาวในขางตนตอไป 
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2. วัตถุประสงค 
1.เพ่ือใชในการสมทบกองทุนวิจัย 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป.  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สกอ.  องคประกอบท่ี ......... ตัวบงชี้ ..................................................................................... 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
    
    
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25....เปนเงิน........ 375,000........บาท 

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....25........เปนเงิน... 375,000......บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....25......เปนเงิน..   375,000.......บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......25...เปนเงิน.....   375,000.......บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1. สมทบกองทุนวิจัย 1 1,500,000 1 375,000 1 375,000 1 375,000 1 375,000 

รวมท้ังสิ้น  1,500,000  375,000  375,000  375,000  375,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 สมทบกองทุนวิจัย 1,500,000  
 งบรายจายอ่ืนๆ 1,500,000  
 - สมทบกองทุนวิจัย  - - - - - 1,500,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,500,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดยีวกัน (คาใชสอยและคาวัสดุ) 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1.กองทุนสวัสดิการลูกจางประจําตามสัญญา 200 อัตรา มีการพัฒนาใหดีข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
9.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  
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1010100 สํานักงานอธิการบดี กองกลาง 
162434207100 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร , งบดําเนินงาน , งบลงทุน , งบรายจายอ่ืน 
วงเงินงบประมาณ: 40,338,475 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: ผูอํานวยการกองกลาง – นางสาวพรสวรรค คลายกัน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการ
วิชาการแกสังคม เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลางมีหนาท่ีสนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยคือ 

 1.  สนับสนุนการใหการศึกษาและผลิตบัณฑิต 
 2.  สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
 3.  สนับสนุน รวมมือและใหบริการทางวิชาการ 
 4.  สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5.  สนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน 
 6.  สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.  สนับสนุนการประสานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
 8.  สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 9.  สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

  
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. เพ่ือสงเสริมกระบวนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนงใหมีศักยภาพสูงสุด 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สกอ. องคประกอบท่ี ..1...  ตัวบงชี ้1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

 องคประกอบท่ี ..7...  ตัวบงชี ้7.1 ภาวะผูนําสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
                    ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
                    ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
                    ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 องคประกอบท่ี ..8...  ตัวบงชี ้8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องคประกอบท่ี ..9...  ตัวบงชี ้9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 6 รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผน 
  ตัวชี้วัดท่ี 7 รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน 
  ตัวชี้วัดท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีสถาบัน 
  ตัวชี้วัดท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี.................................................................................................... 
กลยุทธท่ี ............................................................................................................................... 
เปาประสงคท่ี ........................................................................................................................ 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนลูกจาชั่วคราว 148 อัตรา 
1.2 จํานวนวัสดุอุปกรณและการเรียนการสอนสําหรับบุคลากร 350 คน 
    

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพ่ิมข้ึน 
 
3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ....22.83...เปนเงิน.......9,210,666.....บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ....22.83...เปนเงิน.......9,210,666.....บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ...31.51...เปนเงิน....12,706,466.....บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ....22.83...เปนเงิน.......9,210,677.....บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย           

 งบบุคลากร  13,133,700         

 - คาจางช่ัวคราว   3 เดือน 3,283,425 3 เดือน 3,283,425 3 เดือน 3,283,425 3 เดือน 3,283,425 

 งบดําเนินงาน  23,333,975         

 - คาตอบแทน  987,760 3 เดือน 246,940 3 เดือน 246,940 3 เดือน 246,940 3 เดือน 246,940 

 - คาใชสอยและวัสด ุ  11,403,090 3 เดือน 2,850,770 3 เดือน 2,575,770 3 เดือน 2,575,770 3 เดือน 2,575,780 

 - คาสาธารณูปโภค  10,943,125 3 เดือน 2,735,781 3 เดือน 2,735,781 3 เดือน 2,735,781 3 เดือน 2,735,782 

 งบลงทุน  3,495,800         

 - สมทบเงินรายได อาคารเรยีนและปฏิบัติการรวม   -  -  1 งวด 3,495,800 -  

 งบรายจายอ่ืน  375,000         

 - งานบริหารจัดการ   3 เดือน 93,750 3 เดือน 93,750 3 เดือน 93,750 3 เดือน 93,750 

รวมท้ังสิ้น  40,338,475  9,210,666  9,210,666  12,706,466  9,210,677 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 งบบุคลากร 13,133,700  
  1.1 คาจางชั่วคราว 13,133,700  
 - สายวิชาการ (ชาว

ตางประเทศ) 
5 อัตรา 12 เดือน   1,297,920  

 - สายสนับสนุนวิชาการ 100 อัตรา 12 เดือน   11,835,780  
    กองกลาง 43 อัตรา 12 เดือน   5,209,080  
    กองพัฒนานักศึกษา 9 อัตรา 12 เดือน   1,017,600  
    คณะครุศาสตร 6 อัตรา 12 เดือน   648,000  
    คณะมนุษยศาสตร 8 อัตรา 12 เดือน   903,420  
    คณะวิทยการจดัการ 2 อัตรา 12 เดือน   216,000  
    คณะวิทยาศาสตรฯ 8 อัตรา 12 เดือน   903,420  
    สถาบันอยุธยาศึกษา 3 อัตรา 12 เดือน   363,420  
    สํานักวิทยบริการฯ 21 อัตรา 12 เดือน   2,574,840  
 งบดําเนินงาน 23,333,975  
 1.2 คาตอบแทน 987,760  
 - คาตอบแทนพิเศษอาจารย

ชาวตางชาติ 
      249,360  

 - คาเชาบาน (อาจารย
ชาวตางชาติ) 

      480,000  

 - คาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

      100,000  

 - คาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

      158,400  

 1.3 คาใชสอยและคาวัสดุ 11,403,090  
 - คาจางเหมาบริการ       8,614,400  
    คาบริการรักษาความ

ปลอดภัย 
  1 งวด   5,834,400  

    คาบริการรักษาความ
สะอาด 

  1 งวด   2,150,000  

    คาเชาพ้ืนท่ีเก็บขยะ       600,000  
    คาซอมบํารุงรถขยะ       30,000  
 - คาเบ้ียประกันสังคม   12 เดือน   656,690  
 - เงินสมทบกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ 
  12 เดือน 26,000 บาท 312,000  

 - คาวิชาชีพวิศวกร 4 อัตรา 12 เดือน 5,000 บาท 240,000  
 - เงินคืนคาหนวยกิต   12 เดือน   100,000  
 - คาธรรมเนียมสําหรับการจาง

อาจารยชาวตางประเทศ 
      60,000  

    คาธรรมเนียมการยื่นคํา
ขอ/ตอใบอนุญาตทํางาน 

      1,200  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
(Workpermit) 

    คาธรรมเนียมการขอ/ตอ
ใบอนุญาตทํางาน 
(Workpermit) 

      36,000  

    คาธรรมเนียมการยื่นคํา
ขออยูตอ (Visa) 

      22,800  

 - คาซอมบํารุงระบบ SAP       320,000  
 - คาใชสอยและวัสด ุ   12 เดือน   1,000,000  
 - คาใชสอยและวัสดุ (งาน

ประกันคุณภาพ) 
  12 เดือน   100,000  

 1.4 คาสาธารณูปโภค 10,943,125  
 - คาสาธารณูปโภค   12 เดือน   10,938,575  
 งบลงทุน 3,495,800  
 1.5 สิ่งกอสราง 3,495,800  
 - สมทบเงินรายได อาคาร

เรียนและปฏิบัติการรวม 
      3,495,800  

 งบรายจายอ่ืนๆ 375,000  
 - งานบริหารจดัการ   12 เดือน   375,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 40,338,475  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.การปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ 
2.กระบวนการปฏิบัติงานสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ. 
3.บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานกําหนดตําแหงท่ีสูงสุด 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพ่ิมข้ึน  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินผูเขารับการอบรม 
9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบคูมือการสรางแนวปฏิบัติท่ีดีดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9.3.3. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน  
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162434207200 งานบริหารจัดการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 3,299,960 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: ผูอํานวยการกองกลาง – นางสาวพรสวรรค คลายกัน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษา    

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัย  
ใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลางมีหนาท่ีสนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย 

 ตามโครงสรางและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2555 ใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา         
เปนสวนราชการภายในสํานักงานอธิการบดี มีฐานะเทียบเทากอง โดยใชอัตรากําลังในงานกิจการคณะกรรมการ 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  

 ดังนั้นเพ่ือใหงานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีหนาท่ีเปนธุรการของสภา
มหาวิทยาลัย ใหการสนับสนุนภารกิจของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับสภามหาวิทยาลัย ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว ในการบริหารจัดการของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนั้น มีความจําเปนเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองใชงบประมาณไปในการดําเนินการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน ติดตอประสานงานท้ังทาง
โทรศัพท และการอํานวยความสะดวกใหกับผูทรงคุณวุฒิ  รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย ในดานตาง ๆ เพ่ือตอบสนองเปาประสงคของการปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
  
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือใหการบริหารงานกิจการคณะกรรมการ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและสามารถ
สนับสนุนภารกิจและพันธกิจของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับสภามหาวิทยาลัย ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
ไดอยางคลองตัว 

2.เพ่ือใหการปฏิบัติการรวมกัน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ สภา
มหาวิทยาลัย ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3.เพ่ือใหการบริหารงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการเปนไปตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตาง ๆ 
ของราชการ 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สกอ. องคประกอบท่ี ..1...  ตัวบงชี ้1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

 องคประกอบท่ี ..7...  ตัวบงชี ้7.1 ภาวะผูนําสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
                    ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
                    ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
                    ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 องคประกอบท่ี ..8...  ตัวบงชี ้8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องคประกอบท่ี ..9...  ตัวบงชี ้9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 6 รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผน 
  ตัวชี้วัดท่ี 7 รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน 
  ตัวชี้วัดท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีสถาบัน 
  ตัวชี้วัดท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี.................................................................................................... 
กลยุทธท่ี ............................................................................................................................... 
เปาประสงคท่ี ........................................................................................................................ 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

  ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดรถรับสงกรรมการผูทรงคณุวุฒิ 12 เดือน 
1.2 จัดใหมีการประชุมของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย 12 เดือน 
1.3 จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 4 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพ่ิมข้ึน 
 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ....23.83..เปนเงิน......793,740.....บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ...23.83..เปนเงิน......793,740.....บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ....23.83..เปนเงิน......793,740.....บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ.....28.51..เปนเงิน.......918,740.....บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานบริหารจัดการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย           

 งบดําเนินงาน  3,329,960         

 - คาตอบแทน  2,897,280 3 เดือน 724,320 3 เดือน 724,320 3 เดือน 724,320 3 เดือน 724,320 

 - คาตอบแทนอ่ืน  125,000  -  -  - 1 ครั้ง 125,000 

 - คาใชสอยและวัสด ุ  277,680 3 เดือน 69,420 3 เดือน 69,420 3 เดือน 69,420 3 เดือน 69,420 

รวมท้ังสิ้น  3,299,960  793,740  793,740  793,740  918,740 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 343 

 

7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 งบดําเนินงาน 3,299,960  
 1.1 คาตอบแทน 2,897,280  
 - ประชุมสภามหาวิทยาลัย   12 เดือน   801,600  
 - คณะกรรมการสงเสรมิกิจการ

มหาวิทยาลยั 
  12 เดือน   522,240  

 - สภาคณาจารยและขาราชการ   12 เดือน   90,240  
 - คณะกรรมติดตาม ตรวจสอบฯ   12 เดือน   240,000  
 - คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจ

สอบฯ 
  12 เดือน   55,680  

 - คณะกรรมการดําเนินการประเมิน
ตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

  12 เดือน   44,160  

 - คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยั 

  12 เดือน   0  

 - คณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมายของมหาวิทยาลัย 

  12 เดือน   236,160  

 - คณะกรรมการสอบสวนวินัย   12 เดือน   69,120  
 - คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง

ความผิดทางละเมิด 
  12 เดือน   136,320  

 - คณะกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกข ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 

  12 เดือน   111,360  

 - สภาวิชาการ   12 เดือน   209,280  
 - คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล 

ประจํามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) 
  12 เดือน   225,600  

 - คณะกรรมการบรหิารงบประมาณ
และการเงิน (ก.บ.ง.) 

  12 เดือน   107,520  

 - คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการอ่ืนท่ีสภา
มหาวิทยาลยัแตงตั้ง 

  12 เดือน   48,000  

 1.2 คาตอบแทนอ่ืน 125,000  
 - คาตอบแทนคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบฯ 
  1 ครั้ง   125,000  

 1.3 คาใชสอยและวัสดุ 277,680  
 - คาใชสอยและวัสด ุ   12 เดือน   277,680  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 3,299,960  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.การปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ 
2.กระบวนการปฏิบัติงานสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ. 
3.บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานกําหนดตําแหงท่ีสูงสุด  

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพ่ิมข้ึน  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินผูเขารับการอบรม 
9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบคูมือการสรางแนวปฏิบัติท่ีดีดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9.3.3. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน  
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162434207300 งานเผยแพรและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศกึษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 400,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: ผูอํานวยการกองกลาง – นางสาวพรสวรรค คลายกัน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
งานประชาสัมพันธ  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการประชาสัมพันธระดับ

มหาวิทยาลัย   ไดตระหนักถึงความสําคัญในการผลักดันแนวนโยบายตางๆ กิจกรรมท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมท้ังมุงเนนการสรางความสัมพันธและสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีหลักการท่ีตองการใหทุกคน
รับทราบขอมูล ขาวสาร ความรู ความเขาใจท่ีถูกตองอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง รวมท้ังสรางแรงจูงใจ และเพ่ือใหเกิด
การยอมรับ เชื่อถือและเชื่อม่ันและใหความรวมมือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย  

ดังนั้นเพ่ือชวยใหการปฏิบัติงานประชาสัมพันธมีการดําเนินงานตามภารกิจ บรรลุวัตถุประสงคและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานประชาสัมพันธจึงตองจัดทําโครงการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้ึน  
 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนนโยบาย ภารกิจ และการดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมาย 

2.เพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร  หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษา  
ประชาชน และหนวยงานภายนอกกับมหาวิทยาลัย 

3.เปนศูนยกลางประสานงานดานประชาสัมพันธและติดตอสอบถามสําหรับหนวยงาน และบุคคลท้ังภายใน
และภายนอก ท่ีเขามาติดตอกับมหาวิทยาลัย 

4.เปนศูนยกลางของขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหบริการประชาสัมพันธในดานตางๆ เชนการรับ
สมัครนักศึกษา 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สกอ. องคประกอบท่ี ..1...  ตัวบงชี ้1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

 องคประกอบท่ี ..7...  ตัวบงชี ้7.1 ภาวะผูนําสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
                    ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
                    ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
                    ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 องคประกอบท่ี ..8...  ตัวบงชี ้8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องคประกอบท่ี ..9...  ตัวบงชี ้9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 6 รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผน 
  ตัวชี้วัดท่ี 7 รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน 
  ตัวชี้วัดท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีสถาบัน 
  ตัวชี้วัดท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี.................................................................................................... 
กลยุทธท่ี ............................................................................................................................... 
เปาประสงคท่ี ........................................................................................................................ 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดทําจดหมายขาวรายสัปดาหและรายป 49 ฉบับ 

1.2 จัดรายการเสียงตามสายเผยแพรภายในมหาวิทยาลัย 265 วัน 

1.3 จัดทําวารสาร  ของมหาวิทยาลยั   1 ครั้ง 

1.4 จัดทําขอความประชาสัมพันธ/ปาย/โปสเตอร ออกแบบหนาจอเว็บไซต 12 ครั้ง 

1.5 จัดทําสื่อประชาสัมพนัธการรับสมัครนักศึกษา 1 ครั้ง 

1.6 วาดภาพเหมือนอธิการบด ี 1 ครั้ง 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรับรู ขาวสารและกําหนดการตาง ๆ ถูกตองตรงกัน 

และอางอิงได 
2. สรางความเขาใจ ความเชื่อม่ันและความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร นักศึกษา ประชาชน และ

อ่ืน ๆ 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .......25.....เปนเงิน......100,000......บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ......25.....เปนเงิน.......100,000......บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ .....25.....เปนเงิน.......100,000......บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......25.....เปนเงิน........100,000.....บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานเผยแพรและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย           

 งบดําเนินงาน  390,000         

 - คาใชสอยและวัสด ุ  390,000 3 เดือน 90,000 3 เดือน 100,000 3 เดือน 100,000 3 เดือน 100,000 

2  กิจกรรมท่ี 2 วาดภาดภาพเหมือนอธิการบดี           

 งบดําเนินงาน  10,000         

 - คาใชสอย  10,000  10,000       

รวมท้ังสิ้น  400,000  100,000  100,000  100,000  100,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 งานเผยแพรและประชาสมัพันธมหาวิทยาลัย 390,000  
 งบดําเนินงาน 390,000  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 390,000  
 - คาใชสอยและวัสด ุ   12 เดือน   390,000  
2 กิจกรรมท่ี 2 วาดภาดภาพเหมือนอธิการบดี 10,000  
 งบดําเนินงาน 10,000  
 2.1 คาใชสอย       10,000  
 - จางวาดภาพเหมือน

อธิการบด ี
      10,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 400,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.บุคลากร นักศึกษา ประชาชน หนวยงานภายนอก รับรูขาวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
2.บุคลากร นักศึกษา ประชาชน หนวยงานภายนอกมีความเขาใจและความสัมพันธอันดีกับมหาวิทยาลัย 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพ่ิมข้ึน  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินผูเขารับการอบรม  
9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบคูมือการสรางแนวปฏิบัติท่ีดีดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9.3.3. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน  
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162434207400 โครงการการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.   โครงการตอเน่ืองจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมลีักษณะตอเน่ืองจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดยีว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 4  พัฒนามหาวิทยาลยัตามพันธกิจ 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศกึษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ประเภทงบรายจาย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 1,500,000 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: งานพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต.) งานบริหารงานบุคคล กองกลาง 
 นายภาณุพงศ  สุขกิจ บุคลากรปฏบัิติการ ผูเขียนโครงการฯ  

 
1. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือจะไดจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  จัดอยูในกลุม 
(Category) มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษา 4 ป ดานสังคมศาสตร ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีเปาหมายท่ีจะกาวสูความเปน
มหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรนอกเหนือจากการใหศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก เปนการพัฒนาบุคลากรใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน สงผลใหมีการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
เพ่ิมสูงข้ึน ปจจุบันมีจํานวน ขาราชการสายวิชาการ ในระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 42 คน (รอยละ 40.38)   
และรองศาสตราจารย 8 คน (รอยละ 7.69)   
 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีเปาหมายในแตละปท่ีจะพัฒนาบุคลากรใหมีตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน รอยละ 10 
ท้ังนี้เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย และยังมีผลพลอยไดคือมีปริมาณผลงาน ทางวิชาการของ
คณาจารยเพ่ิมข้ึนอีกดวย   
 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหบุคลากรสายวิชาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ตระหนักถึงความสําคัญ        
ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป  
 2. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการใหทักษะ ความรู และความเชี่ยวชาญ ในการเขียนแผนการสอน 
คําอธิบายรายวิชา เอกสารประกอบการสอน ตํารา และผลงานวิจัย ในรูปแบบท่ีเปนมาตรฐาน  
 3. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการสามารถนําสงผลิตผลงานทางวิชาการและสามารถนําสงผลงาน      
ทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาตนเองเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
           สงป. ตัวชี้วัด ................................................................................................................................... 

ตัวชี้วัด ................................................................................................................................... 
 

           สกอ. องคประกอบท่ี .......... ตัวบงชี้ ......................................................................................... 
      ตัวบงชี้ ......................................................................................... 

    

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัด ................................................................................................................................... 
ตัวชี้วัด ................................................................................................................................... 

 

 สมศ. ตัวชี้วัด ................................................................................................................................... 
ตัวชี้วัด ................................................................................................................................... 

 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  กลยุทธท่ี 11 สรางความม่ันคงกาวหนาและสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
  เปาประสงคท่ี 2 สงเสริมศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 
  ตัวชี้วัดท่ี 11.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนเปนไป   

ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 40  
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 

5. เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1  จํ านวนอาจารย ประจํ า ท่ี ดํ า ร งตํ า แหน งทา งวิ ช าการระดั บ             

ผูชวยศาสตราจารย 
6 คน 

1.2 จํ านวนอาจารย ประจํ า ท่ี ดํ า ร งตํ า แหน งทา งวิ ช าการระดั บ                
รองศาสตราจารย 

3 คน 

1.3 จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย 1 คน 
 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  2.1 อาจารยและบุคลากรสายวิชาการมีทักษะ ความรู และความเชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาเอกสาร  
                 ทางวิชาการอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
  2.2 รอยละของผลงานทางวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเชื่อถือได (สมศ.) 
  2.3 สัดสวนของคณาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ในระดับผูชวยศาสตราจารย                                      
รองศาสตราจารย ศาสตราจารย    
  

3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58)  เบิกจายรอยละ ...18.83....เปนเงิน...282,500..........บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58)  เบิกจายรอยละ ...21.18....เปนเงิน...317,640.........บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ ...26.51...เปนเงิน....397,640..........บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58)  เบิกจายรอยละ ...33.48...เปนเงิน....502,220..........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1. คาตอบแทนคาใชจายในการสนับสนุนการทําผลงาน 

ทางวิชาการ ระดับ ผศ. ระดบั รศ. และระดับ ศ.   
1.1 คาตอบแทน      

ครั้ง/คน 
(10/10) 

610,000 2/2 120,000 2/2 80,000 3/3 160,000 3/3 250,000 

2. คาตอบแทนคณะกรรมการประเมนิผลการสอน/เอกสาร
ประกอบการสอน ระดับ ผศ. /เอกสารคําสอน ระดับ รศ./ 
เอกสารคาํสอน ระดับ ศ. 
2.1 คาตอบแทน    

ครั้ง/คน 
(10/30) 

 

47,400 2/6 8,400 3/9 12,300 3/9 12,300 2/6 14,400 

3. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. 

ครั้ง/คน 
(6/48)  

195,720 
 

1/8 32,620 2/16 65,240 2/16 65,240 1/8 32,620 

3.1 คาตอบแทน    174,600  29,100  58,200  58,200  29,100 
3.2 คาใชสอย  21,120  3,520  7,040  7,040  3,520 

4. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ. 

ครั้ง/คน 
(3/24)  

115,860   1/8 38,620 1/8 38,620 1/8 38,620 

4.1 คาตอบแทน    105,300    35,100  35,100  35,100 
4.2 คาใชสอย  10,560    3,520  3,520  3,520 

5. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ศ. 

ครั้ง/คน 
(1/8)  

45,100 
 

      1/8 45,100 

 5.1 คาตอบแทน    41,100        41,100 
 5.2 คาใชสอย  4,000        4,000 
6. คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง

ทางวิชาการ (ก.พ.ต. ) 
ครั้ง/คน 
(8/112) 

485,920 2/28 121,480 2/28 121,480 2/28 121,480 2/28 121,480 

6.1 คาตอบแทน    432,800  108,200  108,200  108,200  108,200 
6.2 คาใชสอย  53,120  13,280  13,280  13,280  13,280 

รวมท้ังสิ้น  1,500,000  282,500  317,640  397,640  502,220 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวนครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวย ปริมาณ หนวย อัตรา หนวย 
1.  คาตอบแทนคาใชจายในการสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. ระดับ รศ. และระดับ ศ. 610,000  
 งบดําเนินงาน 

1.1 คาตอบแทน  
- คาตอบแทน คาใชจายในการสนับสนุน 
การทําผลงานฯ ระดับ ผศ. 

 
6 

 
คนๆ ละ 

 
1 

 
งวดๆ ละ 

 
40,000 

 
บาท 

610,000 
610,000 
240,000 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - คาตอบแทน คาใชจายในการสนับสนุน 
การทําผลงานฯ ระดับ รศ. 

3 คนๆ ละ 1 งวดๆ ละ 80,000 บาท 240,000  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - คาตอบแทน คาใชจายในการสนับสนุน 
การทําผลงานฯ ระดับ ศ. 

1 คนๆ ละ 1 งวดๆ ละ 130,000 บาท 130,000  

2.  คาตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนระดับ ผศ./ 
 เอกสารคําสอน ระดับ รศ. /เอกสารคําสอน ระดับ ศ. 

47,400  

 งบดําเนินงาน 
2.1 คาตอบแทน 
- คาตอบแทนคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน ระดับ ผศ. 

 
6 

 
ครั้งๆ ละ 

 
3 

 
คนๆ ละ 

 
1,300 

 
บาท 

47,400 
47,400 
23,400 

 

 - คาตอบแทนคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนและเอกสาร 
คําสอน ระดับ รศ. 

3 ครัง้ๆ ละ 3 คนๆ ละ 1,500 บาท 13,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 - คาตอบแทนคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนและเอกสาร 
คําสอน ระดับ ศ. 

1 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ 3,500 บาท 10,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.  คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการฯ  
 ระดับ ผศ.  

195,720  

 งบดําเนินงาน 
3.1 คาตอบแทน 
- คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ.  

 
6 

 
ครั้งๆ ละ 

 
4 

 
คนๆ ละ 

 
1,000 

 
บาท 

195,720 
174,600 

24,000 

 

 - คาตอบแทน (คาพาหนะ) 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ประเมินผลงานฯ ระดบั ผศ. 

6 ครั้งๆ ละ 4 คนๆ ละ 1,000 บาท 24,000  

 - คาตอบแทนการอาน 
และประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ.  

6 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ 6,000 บาท 108,000  

 - คาตอบแทนการประชุม  
สําหรับเลขานุการ ก.พ.ต.  

6 ครั้งๆ ละ 1 คนๆ ละ 1,000 บาท 6,000  

 - คาตอบแทนการประชุม  
สําหรับผูชวยเลขานุการ ก.พ.ต.   
 
 

6 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ 700 บาท 12,600  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวย ปริมาณ หนวย อัตรา หนวย 
 3.2 คาใชสอย    

- คาเบ้ียเลีย้งสําหรับเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงาน ก.พ.ต. และพนักงาน 
ขับรถยนต (เดินทางไปราชการ 
เพ่ือประชุมฯ ระดับ ผศ.)  

 
6 

 
ครั้งๆ ละ 

 
3 

 
คนๆ ละ 

 
240 

 
บาท 

21,120 
4,320 

 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิ 
เพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานฯ  
ระดับ ผศ.) 

6 ครั้งๆ ละ 10 คนๆ ละ 35 บาท 2,100  

 - คานํ้ามัน คาบํารุงรถยนต         
และคาทางดวน (รถยนตเดินทาง       
ไปราชการเพ่ือประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน       
ผลงานฯ ระดับ ผศ.) 

6 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 2,000 บาท 12,000  

 - คาจางทําเลมเอกสาร (การประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ 
ทําหนาท่ีประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ.)   

6 ครั้งๆ ละ 10 เลมๆ ละ 45 บาท 2,700  

4.  คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการฯ  
 ระดับ รศ.  

115,860  

 งบดําเนินงาน 
4.1 คาตอบแทน 
- คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ประเมินผลงานฯ ระดับ รศ.  

 
3 

 
ครั้งๆ ละ 

 
4 

 
คนๆ ละ 

 
1,000 

 
บาท 

115,860 
105,300 

12,000 

 

 - คาตอบแทน (คาพาหนะ) 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ประเมินผลงานฯ ระดับ รศ. 

3 ครั้งๆ ละ 4 คนๆ ละ 1,000 บาท 12,000  

 - คาตอบแทนการอาน 
และประเมินผลงานฯ ระดับ รศ.  

3 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ 8,000 บาท 72,000  

 - คาตอบแทนการประชุม  
สําหรับเลขานุการ ก.พ.ต.  

3 ครั้งๆ ละ 1 คนๆ ละ 1,000 บาท 3,000  

 - คาตอบแทนการประชุม  
สําหรับผูชวยเลขานุการ ก.พ.ต.   

3 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ 700 บาท 6,300  

 4.2 คาใชสอย    
- คาเบ้ียเลีย้งสําหรับเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงาน ก.พ.ต. และพนักงาน 
ขับรถยนต (เดินทางไปราชการ 
เพ่ือประชุมฯ ระดับ รศ.) 

 
3 

 
ครั้งๆ ละ 

 
3 

 
คนๆ ละ 

 
240 

 
บาท 

10,560 
2,160 

 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิ 
เพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานฯ  
ระดับ รศ.) 

3 ครั้งๆ ละ 10 คนๆ ละ 35 บาท 1,050  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวย ปริมาณ หนวย อัตรา หนวย 
 - คานํ้ามัน คาบํารุงรถยนต         

และคาทางดวน (รถยนตเดินทาง       
ไปราชการเพ่ือประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน       
ผลงานฯ ระดับ รศ.) 

3 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 2,000 บาท 6,000  

 - คาจางทําเลมเอกสาร (การประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ 
ทําหนาท่ีประเมินผลงานฯ ระดับ รศ.)   

3 ครั้งๆ ละ 10 เลมๆ ละ 45 บาท 1,350  

5.  คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการฯ  
 ระดับ ศ.  

45,100  

 งบดําเนินงาน 
5.1 คาตอบแทน 
- คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ประเมินผลงานฯ ระดับ ศ.  

 
1 

 
ครั้งๆ ละ 

 
4 

 
คนๆ ละ 

 
1,000 

 
บาท 

45,100 
41,100 

4,000 

 

 - คาตอบแทน (คาพาหนะ) 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ประเมินผลงานฯ ระดับ ศ. 

1 ครั้งๆ ละ 4 คนๆ ละ  1,000 บาท 4,000  

 - คาตอบแทนการอาน 
และประเมินผลงานฯ ระดับ ศ.  

1 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ 10,000 บาท 30,000  

 - คาตอบแทนการประชุม  
สําหรับเลขานุการ ก.พ.ต.  

1 ครั้งๆ ละ 1 คนๆ ละ 1,000 บาท 1,000  

 - คาตอบแทนการประชุม  
สําหรับผูชวยเลขานุการ ก.พ.ต.   

1 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ 700 บาท 2,100  

 5.2 คาใชสอย    
- คาเบ้ียเลีย้งสําหรับเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงาน ก.พ.ต. และพนักงาน 
ขับรถยนต (เดินทางไปราชการ 
เพ่ือประชุมฯ ระดับ ศ.)  

 
1 

 
ครั้งๆ ละ 

 
5 

 
คนๆ ละ 

 
240 

 
บาท 

4,000 
 

1,200 

 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิ 
เพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานฯ  
ระดับ ศ.) 

1 ครั้งๆ ละ 10 คนๆ ละ 35 บาท 350  

 - คานํ้ามัน คาบํารุงรถยนต         
และคาทางดวน (รถยนตเดินทาง       
ไปราชการเพ่ือประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน       
ผลงานฯ ระดับ ศ.) 

1 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 2,000 บาท 2,000  

 - คาจางทําเลมเอกสาร (การประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ 
ทําหนาท่ีประเมินผลงานฯ ระดับ ศ.)  
  

1 ครั้งๆ ละ 10 เลมๆ ละ 60 บาท 450  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หนวย ปริมาณ หนวย อัตรา หนวย 
6.  คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต.)  485,920  
 งบดําเนินงาน 

6.1 คาตอบแทน 
- คาตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง 
ทางวิชาการ   

 
8 

 
ครั้งๆ ละ 

 
1 

 
9 

 
(ประธาน 

5,000 บาท) 
คนๆ ละ 

(กรรมการ 
4,000 บาท) 

 
41,000 

 
บาท 

485,920 
432,800 
328,000 

 

 - คาตอบแทน (คาพาหนะ) 
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง 
ทางวิชาการ  

8 ครั้งๆ ละ 10 คนๆ ละ 1,000 
 

บาท 80,000  

 - คาตอบแทนการประชุม  
สําหรับเลขานุการ ก.พ.ต.  

8 
 

ครั้งๆ ละ 1 คนๆ ละ 1,000 บาท 8,000  

 - คาตอบแทนการประชุม  
สําหรับผูชวยเลขานุการ ก.พ.ต.   

8 
 

ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ 700 บาท 16,800  

 6.2 คาใชสอย  
- คาเบ้ียเลีย้งสําหรับเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงาน ก.พ.ต. และพนักงาน 
ขับรถยนต (เดินทางไปประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง 
ทางวิชาการ)  

 
8 

 
ครั้งๆ ละ 

 
3 

 
คนๆ ละ 

 
240 

 
บาท 

53,120 
5,760 

 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(คณะกรรมการพิจารณาตาํแหนง 
ทางวิชาการ) 

8 ครัง้ๆ ละ 16 คนๆ ละ 35 บาท 4,480  

 - คานํ้ามัน คาบํารุงรถยนต         
และคาทางดวน (เดินทางไปประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง 
ทางวิชาการ) 

8 ครั้งๆ ละ 1 คันๆ ละ 2,000 บาท 16,000  

 - คาจางทําเลมเอกสาร (การประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง 
ทางวิชาการ)   

8 ครั้งๆ ละ 16 เลมๆ ละ 60 บาท 7,680  

 - คาจางทําเลมเอกสาร (การประชุม
สภาวิชาการ การขอความเห็น 
การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ)   

8 ครั้งๆ ละ 15 เลมๆ ละ 60 บาท 7,200  

 - คาจางทําเลมเอกสาร (การประชุม
สภามหาวิทยาลยั การอนุมตัิตําแหนง 
และแตงตั้งใหดาํรงตําแหนง 
ทางวิชาการ)   

8 ครั้งๆ ละ 25 เลมๆ ละ 60 บาท 12,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,500,000.-  
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. บุคลากรสายวิชาการตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการพัฒนาผลงาน       
ทางวิชาการและการเขสูตําแหนงทางวิชาการ  
 2. บุคลากรสายวิชาการใหมีทักษะ ความรูและมีความเชี่ยวชาญ ในการเขียนแผนการสอน คําอธิบายรายวิชา 
การเขียนเอกสารประกอบการสอน ตํารา และงานวิจัย ใหเปนรูปแบบเดียวกัน  
 3. บุคลากรสายวิชาการสามารถนําสงผลงาน เพ่ือพัฒนาตนเองเขาสูตําแหนงวิชาการ ในระดับท่ีสูงข้ึนรอยละ 
5 ตอ ปการศึกษา    
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
1.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

2วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
2.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
2.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
2.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม
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162434207500 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ท่ีมีมาตรฐาน คณุภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมคีวามสามารถในการ 

พัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการทางวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูเขารับบริการ 

2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3.จํานวนครู/ผูบริหารท่ีเขารับการพัฒนา 
4.ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
6.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย:  
วงเงินงบประมาณ: 305,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดนําหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

ไดแกระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานมาเปนแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปนระบบการสงเสริมใหคนดี คนเกง ไดมีโอกาสในการปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ และสามารถ
พัฒนาและรักษาใหคนดี คนเกง ใหอยูในระบบราชการ ดวยการสรางความกาวหนาท่ีชัดเจนตามผลงานและสมรรถนะ 
การปฏิบัติงานสอดคลองและมีความสมดุลระหวางหนาท่ีการงานและครอบครัว  

การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการหนึ่งในการบริหารงานบุคคลท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหบุคลากร พรอมท้ังเสริมสรางความสามารถผลักดันและพัฒนาในทุกรูปแบบเหลานี้เปนกระบวนการท่ี
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จึง
ขอเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มาเพ่ืออนุมัติดําเนินการ
ตอไป 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติและคานิยม 
ไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานดวยศักยภาพสูงสุด เพ่ือใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและนําการเรียนรูไป
พัฒนาองคกร สามารถปฏิบัติภารกิจไดตามเปาหมาย   
 2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงม่ัน ท่ีจะ
เปนขาราชการท่ีดี มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนเองเพ่ือรูวิธีคิดอยางเปนระบบ รูวิธีคิดท่ีถูกตอง มีทักษะในการใช
ความคิด (Conceptual Skills) เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  
 3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใหเปนผูปฏิบัติงานท่ีมีการทํางานเปนทีม 
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็วและรูจักปรับตัวรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
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 4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใหมีสมรรถนะมุงผลสัมฤทธิ์ มุงม่ันท่ีจะ
เปนคนเกง มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและ
ปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานภายใตยุทธศาสตร และมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงานตางๆ 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี.................................................................................................... 
กลยุทธท่ี 11 .สรางความม่ันคงกาวหนาและสวัสดิการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
เปาประสงคท่ี 1 ยกระดับศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

  ตัวชี้วัดท่ี จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขาสูตําแหนงตามสายงานอาชีพไดไมนอยกวา  
รอยละ 60 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขารับการพัฒนา 122 คน 
2. จํานวนบุคลากรบรรจุใหม   10 คน/ครั้ง/

รุน  
3. หนวยงานท่ีเขารวมกิจกรรม  8 หนวยงาน  

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. บุคลากรมีสมรรถนะดานความคิด มุงม่ัน ท่ีจะเปนขาราชการท่ีดี มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง

เพ่ือรูวิธีคิดอยางเปนระบบ รูวิธีคิดท่ีถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills) เพ่ือการบริหาร
และการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  

2.2. บุคลากรเปนผูปฏิบัติงานท่ีมีการทํางานเปนทีม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิบัติงานดวยความ
รวดเร็วและรูจักปรับตัวรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

2.3. บุคลากรมีสมรรถนะมุงผลสัมฤทธิ์ มุงม่ันท่ีจะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงาน 
(Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานภายใต
ยุทธศาสตร และมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการบริหารและ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงานตางๆ   
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ......34.49......เปนเงิน........105,200.........บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ......32.75......เปนเงิน.........99,800..........บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ .....32.78......เปนเงิน.......100,000..........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1. การจัดระบบงาน           
 กิจกรรมท่ี 1.1 การจัดทําแผนกลยุทธดานการพัฒนา

บุคลากร 
 25,050  25,050       

 กิจกรรมท่ี 1.2 การมอบหมายงาน การจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติงาน การจัดทําตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 30,000  15,000  15,000     

 กิจกรรมท่ี 1.3 กิจกรรมการจัดฝกอบรม ปฐมนิเทศ
พนักงานบรรจุใหม เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการการเตรียม
ความพรอมในปฏิบัติงาน 

 10,350  10,350       

2. การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ           
 กิจกรรมท่ี 2.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบการเรียนรูของ

บุคลากร 
 29,800  29,800       

 กิจกรรมท่ี 2.2 กิจกรรมสงเสริมความรู  ทักษะ และ
สมรรถนะในการทํางานของบุคลากร 

 125,000  25,000  50,000  50,000   

 กิจกรรมท่ี 2.3 กิจกรรมการจัดฝกอบรม สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหนวยงาน 

 34,800    34,800     

3. ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร           
 กิ จ ก ร ร ม ท่ี 3 . 1  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ  ก า ร จั ด

สภาพแวดลอมการทํางาน และการเสริมสรางความผาสุก
ในองคกร 

 25,000      25,000   

 กิจกรรมท่ี 3.2 การสนับสนุนและการสรางความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

 25,000      25,000   

  305,000  105,200  99,800  100,000   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 การจัดระบบงาน 65,400  

 กิจกรรมท่ี 1.1 การจัดทําแผนกลยุทธดานการพัฒนาบุคลากร 25,050  
 งบดําเนินงาน 25,050  
 1.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 25,050  
 - คาใชสอยและคาวัสด ุ 1 ครั้ง   24,850 บาท 25,050  

 กิจกรรมท่ี 1.2 การมอบหมายงาน การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน การจัดทําตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

30,000  

 งบดําเนินงาน 30,000  
 1.2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 30,000  
 - คาใชสอยและคาวัสด ุ 1 ครั้ง   25,000 บาท 30,000  

 กิจกรรมท่ี 1.3 กิจกรรมการจัดฝกอบรม ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการการ
เตรียมความพรอมในปฏิบัติงาน 

10,350  

 งบดําเนินงาน 10,350  
 1.3.1 คาตอบแทน 4,800  
 - วิทยาการ 1 คน 8 ช่ัวโมง 600 บาท 4,800  
 1.3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 5,550  
 - คาอาหารวาง 15 คน 2 มื้อ 35 บาท 1,050  
 - คาอาหารกลางวัน 15 คน 1 มื้อ 100 บาท 1,500  
 - วัสด ุ 1 ครั้ง   3,000 บาท 3,000  

2 การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ 189,600  
 กิจกรรมท่ี 2.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบการเรียนรูของบุคลากร 29,800  
 งบดําเนินงาน 29,800  
 2.1.1 คาตอบแทน 4,800  
 - วิทยาการ 1 คน 8 ช่ัวโมง 600 บาท 4,800  
 2.1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 25,000  
 - คาใชสอยและคาวัสด ุ 1 ครั้ง   25,000 บาท 25,000  
 กิจกรรมท่ี 2.2 กิจกรรมสงเสริมความรู ทักษะ และสมรรถนะในการทํางานของบุคลากร 125,000  
 งบดําเนินงาน 125,000  
 2.2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 125,000  
 - คาใชสอยและคาวัสด ุ 1 ครั้ง    บาท 125,000  
 กิจกรรมท่ี 2.3 กิจกรรมการจัดฝกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน

หนวยงาน 
34,800  

 งบดําเนินงาน 34,800  
 2.3.1 คาตอบแทน 4,800  
 - วิทยาการ 1 คน 8 ช่ัวโมง 600 บาท 4,800  
 2.3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 30,000  
 - คาใชสอยและคาวัสด ุ      บาท 30,000 
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

3 ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 50,000  
 กิจกรรมท่ี 3.1 โครงการพัฒนาระบบ การจัดสภาพแวดลอมการทํางาน และการเสริมสรางความผาสุก

ในองคกร 
25,000  

 งบดําเนินงาน 25,000  
 1. คาใชสอยและคาวัสดุ 25,000  
 - คาใชสอยและคาวัสด ุ      บาท 25,000  
 กิจกรรมท่ี 3.2 การสนับสนนุและการสรางความพึงพอใจของบุคลากร 25,000  
 งบดําเนินงาน 25,000  
 1. คาใชสอยและคาวัสดุ 25,000  
 - คาใชสอยและคาวัสด ุ      บาท 25,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 305,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไดพัฒนาสมรรถนะดานความคิด มุงม่ัน ท่ีจะเปนขาราชการท่ีดี มีจิตสํานึก
ในการพัฒนาตนเองเพ่ือรูวิธีคิดอยางเปนระบบ รูวิธีคิดท่ีถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills) เพ่ือ
การบริหารและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  
 2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไดรับการปฏิบัติงานท่ีมีการทํางานเปนทีม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็วและรูจักปรับตัวรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไดเพ่ิมสมรรถนะมุงผลสัมฤทธิ์ มุงม่ันท่ีจะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานภายใต
ยุทธศาสตร และมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการบริหารและปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของหนวยงานตางๆ  
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขาสูตําแหนงตามสายงานอาชีพไดไมนอยกวารอยละ 60 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินโครงการ 
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1010200 สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน 
162434207600 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 100,000 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน ผูรับผดิชอบ นางสาวเพลินตา โมสกุล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานสนับสนุนภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  ซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการจัดทําแผน การจัดทํางบประมาณ การติดตามและประเมินผล การรายงาน
ผลการดําเนินงานตางๆ การจัดทําสถิติการศึกษาและสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และการดําเนินงาน
วิเทศสัมพันธ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีการพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงจะนํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาสนับสนุนงานตางๆ ภายในกองนโยบายและแผน โดยจะปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความบกพรองในปท่ีผานมา นั้น  
 
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหบุคลากรภายในกองนโยบายและแผนมีวัสดุ/อุปกรณเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชีว้ัดท่ี 2 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

 สกอ.องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
  ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ

เอกลักษณของสถาบัน 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามาหวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 

กลุยุทธท่ี 1 เขาใจ 
กลยุทธท่ี 2 ใกลชิด 
กลยุทธท่ี 3 เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
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4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 มีวัสดุ/อุปกรณเพียงพอตอการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบาย
และแผน 

6 งาน 

2 มีรายงานผลการดําเนินงานไมนอยกวา 4 รายงาน 4 รายงาน 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  29.07  เปนเงิน   30,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  33.17  เปนเงิน   33,200  บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 19.38  เปนเงิน    20,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ  19.38  เปนเงิน    20,000  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 การบริหารงานกองนโยบายและแผน 6 งาน 103,200  30,000  33,200    20,000    20,000   

รวมท้ังสิ้น  103,200  30,000  33,200    20,000    20,000   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอ
หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมการบริหารงานกองนโยบายและแผน   
 งบดําเนินงาน 100,000  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 97,200  
 - คาวัสดสุํานักงาน       53,200  
 - คาซอมแซมครุภณัฑ       44,000  
 1.2 คาสาธารณูปโภค       6,000  
 - คาโทรศัพท 1 หมายเลข 12 เดือน   500 บาท 6,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 103,200  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 กองนโยบายและแผน มีผลการดําเนินงานท่ีสนันสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ทันเวลา มากข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

10.1.1 จํานวนบุคลากรกองนโยบายและแผนไดรับการสนับสนุนวัสดุอุ/ปกรณ ในการปฏิบัติงาน 
10.1.2 รอยละความพึงพอใจของผูมารับบริการไมนอยกวารอย 50  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ 
9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบตรวจสอบรายการวัสดุ/อุปกรณ 
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162434207700 โครงการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 30,000 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน ผูรับผดิชอบ นางสาวเพลินตา โมสกุล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ซ่ึงมีงานตางๆ จํานวน 6 งาน มีบุคลากรจํานวน 12 คน 

ในฐานนะเปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมีหนาท่ีหลักในการ
จัดทําแผน การจัดทํางบประมาณ การติดตามและประเมินผล การรายงานผลการดําเนินงานตางๆ การจัดทําสถิติ
การศึกษาและสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และการดําเนินงานวิเทศสัมพันธ ซ่ึงการปฏิบัติงาน 
ในหนาท่ีมีความแตกตางกันไป และเพ่ือใหการปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

กองนโยบายและแผน จึงเห็นถึงความจําเปนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความชํานาญในสายงาน 
ของตนเองและเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหบุคลากรกองนโยบายและแผนไดรับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

2.เพ่ือใหบุคลากรกองนโยบายและแผนมีความรู ความเขาใจ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สกอ. ตัวบงชี้ 2.4 การพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
  กลยุทธท่ี 11 สรางความม่ันคงกาวหนาและสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
  เปาประสงคท่ี 1 ยกระดับศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน  
  ตัวชี้วัดท่ี 11.1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขาสูตําแหนงตามสายงานอาชีพไมนอยกวา
รอยละ 60    
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4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 บุคลากรกองนโยบายและแผนไดรับการพัฒนา 12 คน 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

การปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ    100    เปนเงิน   30,000  บาท 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 368 

 

6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมการประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน 12 คน 30,000    30,000     

รวมท้ังสิ้น      30,000     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอ
หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมการประชมุ/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน 30,000  
 งบดําเนินงาน 30,000  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 30,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก พาหนะ เชารถ       30,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 30,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 บุคลากรกองนโยบายและแผน ไดรับการพัฒนาการและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 จํานวนบุคลากรกองนโยบายและแผนไดรับการการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 
9.1.2 บุคลากรกองนโยบายและแผนมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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162434207800 โครงการขยายเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.  
 

  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 1 การฟนฟูความเช่ือมั่นและเรงรัดการวางรากฐานท่ีดขีองประเทศ 
แผนงบประมาณ: 1.11 การสงเสรมิบทบาทและกรใชโอกาสในการขาสูประชาคมอาเซยีน 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการเสริมสราง

ความสัมพันธ และพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค 
ผลผลิต: โครงการเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปเขารับการอบรมดาน

ภาษา การแลกเปลีย่นอาจารยและนักศึกษา 
2.ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาเพ่ิมข้ึน 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:       250,000 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:      ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 นโยบายดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานท่ีสําคัญ

ประการหนึ่ง  คือ การสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาและการวิจัยกับองคกร/สถาบันการศึกษาตางประเทศ 
เปาหมายท่ีสําคัญในการทําใหเกิดความรวมมือระหวางกลุม มีหลายกิจกรรม เชน กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร/นักศึกษา การรวมพัฒนางานวิจัย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพ่ือ
กระชับความสัมพันธอยางยั่งยืน การสงเสริมความเขาใจอันดีท่ีจะนําไปสูการพัฒนาและสงเสริมความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศ  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรมดังกลาวจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญตอการรองรับความเปนสากล
ในอนาคต  
 เพ่ือใหบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานวิเทศสัมพันธจึงไดจัดทํา
โครงการขยายเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ โดยมีกิจกรรมตางๆ เพ่ือดําเนินการตามเปาหมายท่ีวางไว 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือขยายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศโดยเฉพาะในกลุมประเทศสมาชิกASEAN ใน
หลากหลายดาน  สงเสริมความเข็มแข็งทางวิชาการดานภาษาอังกฤษ 

2. เพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการในระดับ ASEAN และนานาชาติ 
 3. เพ่ือประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติ 
 4. เพ่ือเพ่ิมพูนและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมท้ังประสบการณดานนโยบายและความเคลื่อนไหวดานการ
ตางประเทศ 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สกอ. องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

กลยุทธท่ี 17  การเสริมสรางบทบาท ศักยภาพในอาเซียนและสากล 
   เปาประสงคท่ี 1  ยกระดับมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาสูสากล  
   เปาประสงคท่ี 2  มหาวิทยาลัยเปนผูนําดานอาเซียนศึกษาในทองถ่ิน 

 ตัวชี้วัดท่ี 17.1 จํานวนเครือขายกับมหาวิทยาลัยตางประเทศหรือจํานวน
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศหรือกลุมประเทศอาเซียนเพ่ิมข้ึน 

       17.3 ระดับความสําเร็จในการเปนผูนําดานอาเซียนศึกษาทองถ่ิน 
                          17.4 จาํนวนรายวิชาดานอาเซียนศึกษาเพ่ิมข้ึน 
                       17.5 จํานวนเครือขาย/โครงการหรือกิจรรมความรวมมือกับ

ตางประเทศหรือกลุม   ประเทศอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด 
   ศูนยวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 ขยายเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ 1 ป งปม. 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ระดับความสําเร็จการพัฒนาสถาบันสูสากล 
2.2 รอยละของจํานวนเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ 
2.3 รอยละความสําเร็จการทําโครงการ/กิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเครือขาย 
a.  ระดับความพึงพอใจในการขยายเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ......76...........เปนเงิน........ 190,000..............บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจายรอยละ .... 24……...เปนเงิน..........60,000………….... บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 

รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

ปริมา
ณ 

งบประมา
ณ 

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-
มี.ค.) 

ไตรมาส 3 (เม.ย.-
มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 (ก.ค.-
ก.ย.) 

ปริมาณ งบประมา
ณ 

ปริมา
ณ 

งบประมาณ ปริมา
ณ 

งบประมาณ ปริมา
ณ 

งบประมา
ณ 

1 ขยายเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ 1  
ป งปม. 

250,000  190,000    60,000   

รวมท้ังส้ิน  250,000  190,000    60,000   
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอ
หนวย 

รวมเปน
เงิน

งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมขยายเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ 250,000  
 งบดําเนินงาน 250,000  
 คาใชสอยและคาวัสดุ 250,000  
 - คาใชจายในการเดินทาง

ไปตางประเทศ ,คาเบี้ย
เลี้ยง,คาเลี้ยงตอนรับ ,คา
พาหนะ,คาอาหาร,
คาอาหารวางและและ
เครื่องดื่ม,คาของท่ีระลึก,
คาลงทะเบียน,คาใชสอย
และวัสดุ 

      250,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 250,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 

     

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือกับตางประเทศเพ่ิมข้ึน 
 2.  ไดรับความพึงพอใจจากผูแทนสถาบันท่ีเปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 
 3. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสูความเปนสากล 
 4. ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติ 
 5. มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยในเครือขาย 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1จํานวนบันทึกความรวมมือท่ีเพ่ิมข้ึนกับตางประเทศ (MOU)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเสริมสราง            

ความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
9.1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล 
9.1.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดทํารวมกับมหาวิทยาลัยในเครือขายในตางประเทศ 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบแบบการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
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162434207900 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการได
เสร็จภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมศีักยภาพสามารถแขงขันไดในระดบันานาชาติ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมคีณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 1,232,310 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด

จุดมุงหมายและหลักการของการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือเปนกลไกการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา กฎกระทรวงวา
ดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฏกระทรวง และใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํา
รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ 
สภามหาวิทยาลัย เผยแพรผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตอไป  
    งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ไดดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไก 
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง ตามข้ันตอน ไดมีการประกันคุณภาพในทุกระดับของหนวยงาน 
รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปนประจําทุกปการศึกษา  งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน 
จึงจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 ข้ึน ท้ังในระดับหลักสูตร คณะ/
สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตร คณะ/สํานัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย และนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนางานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ใหมีประสิทธิภาพไดตามมาตรฐานของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.  และเปนการเตรียมความ
พรอมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกตอไป  ซ่ึงการจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ครั้งนี้ แบงเปน 3  กิจกรรมดังนี้    

1.กิจกรรมท่ี 1  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร  ระหวางวันท่ี 
4-15 กรกฎาคม 2559 

2.กิจกรรมท่ี 2  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน 
ระหวางวันท่ี 1-11 สิงหาคม 2559 
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3.  กิจกรรมท่ี 3  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ระดับมหาวิทยาลัย ระหวาง
วันท่ี 5-7 กันยายน 2559 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามองคประกอบตัวบงชี้ของหลักสูตร คณะ/สํานัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือใหหลักสูตร คณะ/สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ทราบผลการดําเนินงานตามองคประกอบ 
และตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน 

3. เพ่ือพัฒนางานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร คณะ/สํานัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย ใหมีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน 

4. เพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตอไป            
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สกอ. องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน 
    ตัวบงชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
ตัวบงชี้ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 15 ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขาย 
   มีเครือขายเดิม 1. นักศึกษา และคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 3. เครือขายนักวิชาการในทองถ่ินพระนครศรีอยุธยา  
 4. เครือขายประกันคุณภาพ 11 สถาบัน, เครือขายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร, เครือขายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, เครือขายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนกิจกรรม 3 กิจกรรม 
1.2 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 230 คน 
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ตามองคประกอบตัวบงชี้ของหลักสูตร 

คณะ/สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย เปนไปตามเกณฑ สกอ. กําหนด ในระดับดีข้ึนไป 
2.2 หลักสูตร คณะ/สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2558 และทราบผลการดําเนินงานตามองคประกอบตัวบงชี้ รอยละ 100 
2.3 งานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร คณะ/สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัยมี

คุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน รอยละ 100 
2.4 มหาวิทยาลัยมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอยละ 100         

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59)  เบิกจายรอยละ    100    เปนเงิน  1,232,310    บาท 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

 กิจกรรมท่ี 1  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร  ระหวาง
วันท่ี 4-15 กรกฎาคม 2559 

1 ครั้ง 967,720       1 ครั้ง 967,720 

 กิจกรรมท่ี 2  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 2558 ระดับคณะ/สํานัก/
สถาบัน ระหวางวันท่ี 1-11 สิงหาคม 2559 

1 ครั้ง 176,880       1 ครั้ง 176,880 

 กิจกรรมท่ี 3  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 2558 ระดับมหาวิทยาลัย 
ระหวางวันท่ี 5-7 กันยายน 2559 

1 ครั้ง 87,710       1 ครั้ง 87,710 

รวมท้ังสิ้น  1,232,310        1,232,310 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

กิจกรรมท่ี 1 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร 967,720  

 งบดําเนินงาน 967,720  

 1.1 คาตอบแทน       624,000  

  -ประธานกรรมการ 
(บุคคลภายนอก) 

52 หลักสูตร 1 คน 6,000 บาท 312,000  

  -กรรมการ (บุคคลภายนอก) 52 หลักสูตร 1 คน 4,000 บาท 208,000  

  -กรรมการ (บุคคลภายใน) 52 หลักสูตร 1 คน 1,000 บาท 52,000  

  -กรรมการและเลขานุการ 
(บุคคลภายใน) 

52 หลักสูตร 1 คน 1,000 บาท 52,000  

 1.2 คาใชสอย       343,720  

  -คาพาหนะคณะกรรมการ
ประเมิน (บุคคลภายนอก) 

52 หลักสูตร 2 คน 2,000 บาท 208,000  

  -คาอาหาร 52 หลักสูตร 3 คน 300 บาท 46,800  

  -คาอาหารวาง 2 ม้ือ 156 คน 35 บาท 10,920  

  -คาท่ีพักคณะกรรมการ
ประเมิน (บุคคลภายนอก) 

52 หลักสูตร 1 คืน 1,500 บาท 78,000  

กิจกรรมท่ี 2 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ระดับคณะ/สํานัก/
สถาบัน 

176,880  

 งบดําเนินงาน 176,880  

 2.1 คาตอบแทน       104,000  

  -ประธานกรรมการ 
(บุคคลภายนอก)  

8 หนวยงาน 1 คน 6,000 บาท 48,000 
 

  -กรรมการ (บุคคลภายนอก) 8 หนวยงาน 1 คน 4,000 บาท 32,000  

  -กรรมการ (บุคคลภายใน) 8 หนวยงาน 1 คน 500 บาท 4,000  

  -กรรมการและเลขานุการ 
(บุคคลภายใน) 

8 หนวยงาน 1 คน 500 บาท 4,000 
 

  -ผูใหสัมภาษณประกอบการ
ประเมิน (บุคคลภายนอก) 

32 คน 1 คน 500 บาท 16,000 
 

 2.2 คาใชสอย       72,880  

  -คาพาหนะคณะกรรมการ
ประเมิน (บุคคลภายนอก) 
ระดับคณะ 
 
 
 

4 หนวยงาน 1 คน 2,000 บาท 8,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

  -คาพาหนะคณะกรรมการ
ประเมิน (บุคคลภายนอก) 
ระดับสํานัก/สถาบัน 

4 หนวยงาน 1 คน 2,000 บาท 8,000  

  -คาอาหารกลางวันผูให
สัมภาษณ 

1 ม้ือ 32 คน 100 บาท 3,200  

  -คาอาหารวางผูใหสัมภาษณ 1 ม้ือ 32 คน 35 บาท 1,120  

  -คาอาหารเชา กลางวัน เย็น 
ระดับคณะ 

2 วัน 16 คน 300 บาท 9,600  

  -คาอาหาร ระดับสํานัก/
สถาบัน 

2 วัน 16 คน 300 บาท 9,600  

  -คาอาหารวาง ระดับคณะ 4 ม้ือ 16 คน 35 บาท 2,240  

  -คาอาหารวาง ระดับสํานัก/
สถาบัน 

2 ม้ือ 16 คน 35 บาท 1,120  

  -คาท่ีพักคณะกรรมการ
ประเมิน (บุคคลภายนอก) 
ระดับคณะ 

4 คณะ 2 คืน 1,500 บาท 24,000  

  -คาท่ีพักคณะกรรมการ
ประเมิน (บุคคลภายนอก) 
ระดับสํานัก/สถาบัน 

4 หนวยงาน 2 คืน 1,500 บาท 6,000  

กิจกรรมท่ี 3  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ระดับมหาวิทยาลัย 87,710  

 งบดําเนินงาน       87,710  

 3.1 คาตอบแทน       54,000  

 -ประธานกรรมการ
(บุคคลภายนอก) 

1 คน 1 ครั้ง 14,000 บาท 14,000  

 -กรรมการ(บุคคลภายนอก) 3 คน 1 ครั้ง 10,000 บาท 30,000  

 -กรรมการ(บุคคลภายใน) 1 คน 1 ครั้ง 1,000 บาท 1,000  

 -กรรมการและเลขานุการ
(บุคคลภายใน) 

1 คน 1 ครั้ง 1,000 บาท 1,000  

 -ผูใหสัมภาษณ(บุคคลภายนอก) 16 คน 1 ครั้ง 500 บาท 8,000  

 3.2 คาใชสอย       33,710  

 -คาอาหารคณะกรรมการ 5 คน 3 วัน 300 บาท 4,500  

 -คาท่ีพักคณะกรรมการ
(บุคคลภายนอก) 

4 คน 3 คืน 1,500 บาท 18,000  

 -คายานพาหนะคณะกรรมการ 4 คน 1 ครั้ง 2,000 บาท 8,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(บุคคลภายนอก) 

 -คาอาหารกลางวัน 
ผูใหสัมภาษณ 

16 คน 1 วัน 100 บาท 1,600  

 -คาอาหารวางผูใหสัมภาษณ 16 คน 1 วัน 35 บาท 560  

 -คาอาหารวางคณะกรรมการ
ประเมิน 

5 คน 6 ม้ือ 35 บาท 1,050  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,232,310  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ตามองคประกอบตัวบงชี้ของหลักสูตร 
คณะ/สํานัก/สถาบัน เปนไปตามเกณฑ สกอ. กําหนด  

2 หลักสูตร และ คณะ/สํานัก/สถาบัน ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 
และทราบผลการดําเนินงานทุกองคประกอบ และตัวบงชี้ 

3 งานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร คณะ/สํานัก/สถาบัน มีคุณภาพและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน 

4 มหาวิทยาลัยมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
           

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
 1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
  1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ตามองคประกอบ และตัวบงชี้ของ
หลักสูตร คณะ/สํานัก/สถาบัน เปนไปตามเกณฑ สกอ. กําหนด 

1.2 หลักสูตร และ คณะ/สํานัก/สถาบัน ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปการศึกษา 2558 และทราบผลการดําเนินงานตามองคประกอบ และตัวบงชี้ 

1.3 งานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร คณะ/สํานัก/สถาบัน มีคุณภาพและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน 
2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

   2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1 ผลการดําเนินงานตัวบงชี้ทุกองคประกอบ 
3.2 รายงานผลการดําเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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1010300 สํานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา 
162434208000 การบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:  ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ:  4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตรฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:  กําลังคนระดบักลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:  เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต:  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:  1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

 2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
 3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
 4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรอืศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
 5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
 6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย:   งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:   125,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:   กองบริการการศึกษา / นางลกัขณา  เตชวงษ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กองบริการการศึกษา  เปนหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนการพัฒนางานประมวล  การสนับสนุนขอมูลทางการศึกษาและการใหบริการแกนักศึกษา  อาจารย  และ
บุคลากร  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซ่ึงพันธกิจดังกลาว  เปนงานท่ีตองจัดทําขอมูล  การติดตอประสานงาน
การออกเอกสารตางๆ  จํานวนมาก  และการไปราชการเพ่ือติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ   เก่ียวกับ
การศึกษา  ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานของกองบริการการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงจําเปนตองจัดเตรียม
ทรัพยากรเพ่ือใชปฏิบัติ  ใหเหมาะสมและพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  สงผลใหการสนับการการจัดเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ   

  
2. วัตถุประสงค 
  เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป.  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สกอ. องคประกอบท่ี   2     ตัวบงชี้   2.5  หองสมุด  อุปกรณการศึกษา  และสภาพแวดลอม 

    การเรียนรู   
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
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 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี ............................................................................................................................... 
เปาประสงคท่ี ........................................................................................................................ 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน 5,600 คน 
1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 1,100 คน 
1.3 จํานวนนักศึกษาเขาใหม ป 2559 1,600 คน 
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
   2.1  จัดตารางเรียน  ตารางสอน  และการประมวลผลการศึกษาของนักศึกษา  ไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ    
   2.2  นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนทีกําหนด 
   2.3 นักศึกษาเขาใหมทุกคนมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ     36.88    เปนเงิน    46,100  บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ     12.72    เปนเงิน    15,900  บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ    27.20     เปนเงิน    34,000  บาท 
ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ      23.20    เปนเงิน    29,000  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
 การบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ           
1 จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 1 ครั้ง 33,200  23,300 1 9,900     
2 ไปประชุม/ไปราชการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 4 ครั้ง 36,000  2,000 1 2,000 2 30,000 1 2,000 
3 คาสาธารณูปโภค/โทรศัพท/แสตมป 12 คร้ัง 30,000 3 10,000 3 4,000 3 4,000 3 12,000 
4 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 คร้ัง 15,000       1 15,000 
5 จัดซื้อครภุัณฑ 1 คร้ัง 10,800 1 10,800       

รวมท้ังสิ้น  125,000  46,100  15,900  34,000  29,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 การบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ 125,000  
 งบดําเนินงาน 114,200  
 1.1 คาตอบแทน 15,000  
 - การปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 
1 ครั้ง   15,000 บาท 15,000  

 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 69,200  
 - จัดซื้อวัสด ุ 1 ครั้ง   33,200 บาท 33,200  
 - ไปประชุม/ไปราชการ/

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน 

4 ครั้ง   9,000 บาท 36,000  

 1.3 คาสาธารณูปโภค 30,000  
 - คาสาธารณูปโภค/

โทรศัพท/แสตมป 
12 ครั้ง   2,500 บาท 30,000  

 งบลงทุน         
 1.4 ครุภัณฑ 10,800  
 - เกาอ้ีสํานักงาน 1 ตัว   2,300 บาท 2,300  

 - ตูเหล็กเก็บแฟมชนิด 2 ใบ   2,500 บาท 5,000  
 - ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 1 ใบ   3,500 บาท 3,500  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 125,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1  มีวัสดุเอกสารการสอน  อุปกรณการสอน  เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอและ
เหมาะสม 
 8.2  มีครุภัณฑเพ่ือใชในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอและเหมาะสม 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการเขารับบริการ รอยละ 80 
9.1.2 มีครุภัณฑเพียงพอตอการใชงาน   

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย  
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบบันทึกขอมูลครุภัณฑ 
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162434208100 งานบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.   โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย:  งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:  1,032,130  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:  กองบริการการศึกษา / นางลักขณา  เตชวงษ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ.2552  กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ  ซ่ึงตองมีการดําเนินการพัฒนาอาจารยท้ัง
ดานวิชาการ  วิธีการสอน  การวัดผลอยางนอยๆ 5 ปนั้น  เพ่ือใหการบริการจัดการ  การเรียนการสอนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยมีความคลองตัว  และมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  การ
จัดทําสื่อการสอน  เอกสารคําสอน  ตลอดจนเอสารการประเมินผลการศึกษา  ใหครบถวนเพียงพอและเหมาะสมกับ
กับสมกับนักศึกษา  อันจะสงผลใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร  จึงจําเปนตองมีการ
ดําเนินการบริหารคาใชจายเพ่ือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 
 
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาท่ัวไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สกอ. องคประกอบท่ี    2     ตัวบงชี้  2.5  หองสมุด  อุปกรณการศึกษา  และสภาพแวดลอม 
      การเรียนการรู 
     ตัวบงชี้  2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ ผลการเรียน 
      ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

               

เปาประสงคท่ี ........................................................................................................................ 
  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
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4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 5,600 คน 
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป  ถูกตองเปนไปตามโครงสรางท่ีหลักสูตรกําหนด  นักศึกษา
สําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนท่ีกําหนด 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ....1.94......เปนเงิน......20,000....บาท 
ไตรมาสท่ี  2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....29.06......เปนเงิน.....300,000....บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......69........เปนเงิน....712,130....บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป  ภาคปกต ิ           

1 งานจัดการศึกษา 2 1,032,130  20,000 1 300,000   1 712,130 
รวมท้ังสิ้น  1,032,130  20,000  300,000    712,130 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป  ภาคปกติ 1,032,130  
 งบดําเนินงาน 1,032,130  
 1.1 คาตอบแทน 400,000  
 - คาตอบแทน       400,000  
 1.5 คาใชสอยและวัสดุ 632,130  
 - คาวัสด ุ       622,130  
 - คาใชสอย       10,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,032,130  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการเขารับบริการดานสิ่งสนับสนุน 
 8.2 นักศึกษาไดรับการพัฒนาผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากผูเชี่ยวชาญ  การศึกษาตามแผนท่ี
กําหนด 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปตามโครงสรางท่ีกําหนด  
9.1.2 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนท่ีกําหนด 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย  
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
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1010400 สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา 
162434208200 งานบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 100,000   บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา: นางสาวกมลทิพย  เถ่ียนมิตรภาพ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานท่ีใหบริการแกนักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี และผูใชบริการท่ีเก่ียวของ
เปนภารกิจหลัก จึงควรเตรียมความพรอมในดาน วัสดุ อุปกรณเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ ท่ีจะตองใชสนับสนุนในการ
บริหารจัดการและการดําเนินงานใหเพียงพอตอการใชงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพท้ังในดานการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการภายในหนวยงานใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกท้ังควรมีการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน
ใหมีความรู ความสามารถและมีศักยภาพท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการใหแกนักศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรูและทักษะ และสามารถนํามาใชเปนแนวทางใน
การพัฒนางานได 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 1: พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 3: เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
เปาประสงคท่ี 1: พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของชุมชน

และทองถ่ิน 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 

 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
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5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารับบริการ 1,500 คน 
1.2 จํานวนคณาจารย เจาหนาท่ี ท่ีเขารับบริการ 100 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวารอยละ 80 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ......60..........เปนเงิน......60,000........บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ......20.........เปนเงิน......20,000........บาท 
ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ .......10........เปนเงิน......10,000.........บาท 
ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .........10.......เปนเงิน.......10,000........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1. งานสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของบุคลากร           
 -ทําเรื่องขออนุมัติและเบิกจายการเดินทางไปราชการ 

ศึกษาดูงาน อบรม ประชุม สัมมนา ของอาจารย 
เจาหนาท่ีกองพัฒนานักศึกษา  

20 ครั้ง 100,000 
 

5 ครั้ง 60,000 5 ครั้ง 20,000 5 ครั้ง 10,000 5 ครั้ง 10,000 

รวมท้ังสิ้น  100,000  60,000  20,000  10,000  10,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 งานสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของบุคลากร 60,000  
 งบดําเนินงาน 60,000  
 1.1 คาใชสอย 60,000  
 -คาเบ้ียเลี้ยง       10,000  
 -คาท่ีพัก       15,000  
 -คานํ้ามัน       10,000  
 -คาบํารุงรถ       10,000  
 -คาทางดวน       5,000  
 -คาลงทะเบียน       10,000  
2 กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 40,000  
 งบดําเนินงาน 40,000  
 2.1 คาวัสดุ 40,000  
 -วัสดุสํานักงาน       40,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 100,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรูและทักษะ และสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนางานได 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ 
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162434208300 งานหอพักนักศึกษา (หอพักอูทอง) 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตรฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 749,390   บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา: นางสาวกาญจนา  จินตนา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กองพัฒนานักศึกษา  เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนการจัดบริการใหแกนักศึกษาอาจารยและเจาหนาท่ี        
ทางหอพักจึงไดจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  ใหแกนักศึกษา อาจารยและเจาหนาท่ี ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎพระนครศรีอยุธยา   ท้ังการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาและ
จัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา หอพักนักศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ท่ีมหาวิทยาลัยได
จัดใหมีการบริการทางดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา สนับสนุนใหนักศึกษาไดศึกษาเลาเรียนได
อยางเต็มท่ี  และสามารถใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนได  อีกท้ังยังเปนการฝกใหนักศึกษาเปนคนมีระเบียบ วินัย มีมนุษย
สัมพันธ การอยูรวมกันกับผูอ่ืน  ดังนั้นหอพักจึงสมควรไดรับการดูแล  ปรับปรุง และพัฒนาใหมีสภาพแวดลอมท่ีดี     
มีความพรอมท่ีจะใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาอาจารยและเจาหนาท่ี  ท่ีมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด
ไดมีท่ีพักท่ีปลอดภัย และถูกสุขอนามัย    

ดังนั้นหอพักนักศึกษา จึงจําเปนตองมีบุคลากรไวดูแลอํานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยยาม
ฉุกเฉินท่ีนักศึกษาตองการความชวยเหลือ และมีบุคลากรไวคอยรักษาความสะอาดของหอพักใหถูกสุขอนามัย มีการ
จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ ท่ีพรอมใช  ซอมแซมอุปกรณใหใชงานไดมีประสิทธิภาพดังเดิม และมีระบบการสื่อสารท่ี
สามารถใหผูปกครองหรือนักศึกษาติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีดูแลหอพักไดหรือติดตอยามฉุกเฉินกับผูปกครอง
ของนักศึกษา ท้ังนี้ นักศึกษา และผูปกครองของนักศึกษาท่ีเขามาพักอาศัยจะไดรับ  ความปลอดภัยและการบริการท่ีดี
จากทางมหาวิทยาลัย  
 

2. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสนับสนุนบริการและอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดไดมีท่ีพัก
ปลอดภัย 
 2.เพ่ือสนับสนุนบริการและอํานวยความสะดวกใหแกอาจารย เจาหนาท่ี บุคคลท่ัวไปเขาพักภายใน
หอพัก 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 1: พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 3: เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
เปาประสงคท่ี 1: พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพึงของชุมชน

และทองถ่ิน 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาพักอาศัยในหอพักประจําปการศึกษา 2558 เทอม 2/2558 412 คน 

1.2 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาพักอาศัยในหอพักประจําปการศึกษา 2559 เทอม 1/2559 412 คน 

1.3 จํานวนอาจารย เจาหนาท่ีเขาพักอาศัยในหอพักนักศึกษา 19 คน 

2.ปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวารอยละ 80 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ........18.54....เปนเงิน....... 138,760.......บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .......30.83....เปนเงิน........ 230,760.......บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ......32.07....เปนเงิน........ 240,020.......บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ........18.66....เปนเงิน....... 139,850......บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 การจัดการบริหารหอพัก           
 -คาตอบแทนลวงเวลา 12 ครั้ง 129,780 3 ครั้ง 32,760 3 ครั้ง 32,760 3 ครั้ง 34,020 3ครัง้ 30,240 
 -คาใชสอย 70 รายการ 151,050 20 รายการ 20,000 20 รายการ 50,000 20 รายการ 60,000 10รายการ 21,050 

 -คาวัสด ุ 70 รายการ 444,560 20รายการ 80,000 20รายการ 142,000 20 รายการ 140,000 10รายการ 82,560 
 -คาบริการโทรศัพท 12 เดือน 24,000 3 เดือน 6,000 3 เดือน 6,000 3 เดือน 6,000 3 เดือน 6,000 

รวมท้ังสิ้น  749,390  138,760  230,760  240,020  139,850 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอ
หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 การจัดการบริหารหอพัก 749,390  
 งบดําเนินงาน 749,390  
 1.1 คาตอบแทน 129,780  
 -คาตอบแทนลวงเวลาเสาร-อาทิตย 6 คน 103*12 วัน*เดือน 210 บาท 129,780  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 595,610  
 -คาซอมแซมครุภณัฑ       75,525  
 -คาจางเหมาบริการ       75,525  
 -คาวัสดุสาํนักงาน/งานบาน 

/งานสวน 
      222,280  

 -คาวัสดุไฟฟา/ประปา       222,280  
 1.3 คาสาธารณูปโภค 24,000  
 -คาบริการโทรศัพท 12 เดือนๆละ   2,000 บาท 24,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 749,390  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีการสนับสนุนการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดไดมีท่ีพัก
ปลอดภัย 

2. มีการสนับสนุนการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกอาจารย เจาหนาท่ี บุคคลท่ัวไปเขาพักภายใน
หอพัก 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ 
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162434208400 งานจัดซ้ือครุภัณฑหอพักนักศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลติ: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 859,630 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา: นางสาวกาญจนา  จินตนา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กองพัฒนานักศึกษา  เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา ใหแกนักศึกษาและจัดบริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ   ใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   ท้ังการจัดบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาและจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
หอพักนักศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการบริการทางดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษา สนับสนุนใหนักศึกษาไดศึกษาเลาเรียนไดอยางเต็มท่ี  และสามารถใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนได  อีกท้ังยัง
เปนการฝกใหนักศึกษาเปนคนมีระเบียบ วินัย มีมนุษยสัมพันธ การอยูรวมกันกับผูอ่ืน  
 ดังนั้นหอพักจึงสมควรไดรับการดูแล  ปรับปรุง และพัฒนาใหมีสภาพแวดลอมท่ีดี  มีความพรอมท่ีจะ
ใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาท่ีมีความจําเปนตองพักอาศัยอยูหอพักอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
งานหอพักนักศึกษา จึงจําเปนจะตองจัดหา ครุภัณฑ ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหบริการและอํานวยความสะดวก          
แกนักศึกษาใหเพียงพอและพรอมใชงานอยูเสมอ 
 
2. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการใหบริการและอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาภายในหอพัก 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 1: พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 3: เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
เปาประสงคท่ี 1: พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพึงของชุมชน

และทองถ่ิน 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 
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4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาพักอาศัยในหอพักประจําปการศึกษา 2558 เทอม 2/2558 412 คน 

1.2 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาพักอาศัยในหอพักประจําปการศึกษา 2559 เทอม 1/2559 412 คน 

1.3 จํานวนอาจารย เจาหนาท่ีเขาพักอาศัยในหอพักนักศึกษา 19 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวารอยละ 80 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .......เปนเงิน........360,630.......บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค..58 – มี.ค.58) เบิกจายรอยละ .......เปนเงิน.......499,000.......บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานจัดซ้ือครุภัณฑหอพักนักศึกษา           

1.1 จัดซ้ือครุภัณฑ           
 -เครื่องซักผา   8 เครื่อง 64,200 8 เครื่อง 64,200       
 -ตูทํานารอน1 หัวกอก นํ้าเย็น 2 หัวกอก 4 เครื่อง 89,880 4 เครื่อง 89,880       
 -เครื่องปริ้นเตอร 1 เครื่อง 17,500 1 เครื่อง 17,500       
 -เครื่องอัดแรงลมดัน (ลางทออุดตนั) 1 ตัว 13,500 1 ตัว 13,500       

 -คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 1 เครื่อง 27,500 1 เครื่อง 27,500       
 -ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนท่ี 1 ชุด 8,950 1 ชุด 8,950       
 -ระบบไมกันรถยนต อัตโนมตั ิ 1 ชุด 88,275 1 ชุด 88,275       
 -เครื่องทาบบัตรลงเวลาและควบคมุประต ู 5 ชุด 50,825 5 ชุด 50,825       
 -ตูเสื้อผาบานทึบ 100 ใบ 499,000   100 ใบ 499,000     

รวมท้ังสิ้น  859,630  360,630  499,000     
 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 งานจัดซ้ือครุภัณฑหอพักนักศึกษา 859,630  
 งบลงทุน 859,630  
 1.1 คาครุภัณฑ 859,630  
 -เครื่องซักผา         64,200  
 -ตูทํานารอน1หัวกอก นํ้าเย็น 2 หัวกอก       89,880  
 -เครื่องปริ้นเตอร       17,500  
 -เครื่องอัดแรงลมดัน (ลางทออุดตนั)       13,500  
 -คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ       27,500  

 -เครื่องขยายเสียงเคลื่อนท่ีแบบลากจูง       8,950  
 -ระบบไมกันรถยนต อัตโนมตั ิ       88,275  
 -เครื่องทาบบัตรลงเวลาและควบคมุประต ู       50,825  
 -ตูเสื้อผาบานเปดทึบ       499,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 859,630  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาไดรับบริการและการอํานวยความสะดวกในหอพักท่ีสะอาด สะดวก ปลอดภัย ราคาถูกและใกล
สถานศึกษา  

2. อาจารย เจาหนาท่ี บุคคลท่ัวไป ไดรับบริการและการอํานวยความสะดวกอยางมีประสิทธิภาพ 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ 
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 เครื่องซักผา 8 เครื่อง 8,025 64,200 มาตรฐานฯ 
     -ความจุการซัก 6.5 กก. 
     -ถังซักสแตนเลส 
     -พรอมติดตั้งระบบทอนํ้า และระบบไฟฟา  
     และ สายดิน 
     -รับประกันเครื่อง 1 ป 
     คําชี้แจงฯ 
     เปนครุภณัฑเพ่ืออํานวยความสะดวกและเปน 
     สวัสดิการแกนักศึกษาท่ีพักอาศัยภายในหอพัก 
      
2 -ตูทํานารอน1หัวกอก นํ้าเย็น  4 เครื่อง 22,470 89,880 มาตราฐานฯ 
 2 หัวกอก    -ตัวตูภายใน-ภายนอกและถังบรรจุนํ้าทําจาก สแตนเลส 
     -มีระบบปองกันคอมเพรสเซอรทํางานเกินกําลัง 

     -ระบายความรอนดวยคอนเดนเซอร 
     -ควบคุมระดับนํ้าในตูดวยลูกลอย 
     คําช้ีแจงฯ 
     เปนครุภณัฑเพ่ืออํานวยความสะดวกและเปน 
     สวัสดิการแกนักศึกษาท่ีพักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา 
      

3 เครื่องปริ้นเตอร 1 เครื่อง 17,500 17,500 มาตราฐานฯ 
 

    
-สามารถ พริ้นกระดาษเอ4 ขาว-ดํา 24 แผน/นาที สี 22 
แผน 

     -สามารถ พริ้น สแกน ถายเอกสาร และรับ-สงแฟกซได 
     -ปริ้นความเร็วต่ํา 26 แผนตอนาที 
     -ความละเอียดไมนอยกวา 600 x ใ600 dpi 
     -ถาดใสกระดาษไมนอยกวา 250 แผน 
     คําช้ีแจงฯ 
     เปนครุภณัฑเพ่ืออํานวยความสะดวกใชในการจัดพิมพ 
     เอกสารงานหอพัก 
      
4 เครื่องอัดแรงลมดัน  1 ตัว 13,500 13,500 มาตราฐานฯ                                                                      
 (ลางทออุดตัน)    -สามารถใชตอกับทอ 1- 4 น้ิว 
     คําชี้แจงฯ 
     เปนครุภณัฑเพ่ืออํานวยความสะดวกและเปน 
     สวัสดิการแกนักศึกษาท่ีพักอาศัยภายในหอพัก 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

5 เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 1 เครื่อง 27,500 27,500 มาตราฐานฯ                                                                      
     -หนาจอ 19.45 น้ิว Backllte LED 
     -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวาม ี
     ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
     -มีหนวยจัดเก็บขอมลู (HARD DISK)หรือดีกวา ขนาด

ความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย 
     -มี DVD –RW หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย 
     คําชี้แจงฯ 
     เปนครุภณัฑเพ่ืออํานวยความสะดวกใชในการจัดพิมพ 
     เอกสารงานหอพัก 
      
6 ชุดเครื่องเสยีงเคลื่อนท่ี 1 ชุด 10,000 8,950 มาตราฐานฯ                                                                      

     - ลําโพงแบบสองทาง 
     - ลําโพงขนาด 12 น้ิว 
     - ลําโพง ทนกําลับขับสูงสดุ 700W 
     - กําลังขับพาวเวอรแอมปสูงสดุ 100W 
     - มีชองสําหรับเสยีบ USB เลน MP3 ได 
     - มีเครื่องบันทึกเสียงในตัว (บันทึกเสียงไมคเปน  
     ไฟลMP3) 

     คําชี้แจงฯ 
     เปนครุภณัฑเพ่ืออํานวยความสะดวกและเปน 
     สวัสดิการแกนักศึกษาท่ีพักอาศัยภายในหอพัก 

      
7 ระบบไมกันรถยนต อัตโนมตั ิ 1ชุด 88,275 88,275 มาตราฐานฯ                                                                      
     -กําลังมอเตอร 90 w 220 v พรอมไมรองแขนก้ัน 
     -ความเร็วไมก้ัน 3 วินที/ความยาวไม 4 เมตร 
     -รองรับจํานวนการเปด-ปด สูงสุด 3,000,000 ครั้ง 
     -ระยะในการสงสญัญาณ 30 เมตร 
     -รองรับบัตร 20,000 ใบบันทึกการเขาออก 
     -ระยะในการทาบบัตร 4-20 เมตร 
     -สามารถใชงานกับ Proximity Reader, Mifare Reader 
     คําชี้แจงฯ 
     เปนครุภณัฑเพ่ืออํานวยความสะดวกและเปน 
     สวัสดิการแกนักศึกษาท่ีพักอาศัยภายในหอพัก 
      
8 เครื่องทาบบัตรลงเวลาและ 5 ชุด 50,825 50,285 มาตราฐานฯ 
 ควบคุมประต ู    -รองรับ 10,000 ใบ 30,000 รายการ 
     -ตั้งชวงเวลาในการควบคุมประตไูด 50 ชวงเวลา 
     -กลอนแมเหล็กไฟฟา(ผลักเขา-ดึงออก) 
     คําชี้แจงฯ 
     เปนครุภณัฑเพ่ืออํานวยความสะดวกและเปน 
     สวัสดิการแกนักศึกษาท่ีพักอาศัยภายในหอพัก 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

9 ตูเสื้อผาบานเปดทึบ 100 ใบ 4,990 499,000 มาตราฐานฯ                                                                      
     -ขนาด กวาง91.4xยาว 56 xสูง182.9 Cm. 
     -เหล็กพนสีกันสนิม 
     -แข็งแรงทนทาน 
     -มีสายยู สําหรับล็อคกุญแจได 
     -เหล็กหนาไมนอยกวา 0.5 มม. 
     คําชี้แจงฯ 
     เปนครุภณัฑเพ่ืออํานวยความสะดวกและเปนสวัสดิการ 
     ใหกับนักศึกษาท่ีพักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา 
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162434208500 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 32,500    บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา: นางสารภี  พูลศิร ิ
 

1. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนหัวใจสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงองคกร  มนุษยจึงจําเปนท่ีจะตองไดรับการ

พัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค และสรางสรรคสิ่งใหม ๆ   การท่ีมนุษยไดทําสิ่งใหมจะเปนบอเกิดทําให
เศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง  ตามไปดวย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการนําศักยภาพของแตละ
บุคคลมาใชไมวาจะเปนการนําเอาความรู  ความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีจําเปน
ในการปฏิบัติราชการและสมรรถนะเพ่ือใหการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางใหแตละบุคคล            
เกิดทัศนคติท่ีดีตอองคการ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง เพ่ือนรวมงาน   ซ่ึงนอกจากเปนการ
เสริมสรางความรูและทักษะในการปฏิบัติงานไดอยางดี แลวยังเปนการสรางขวัญกําลังในการทํางาน ท่ีนับวาเปน
สวัสดิการอันดีใหกับบุคลากรในองคกรซ่ึงจะทําใหบุคลากรไดรับความรูเพ่ือนําไปใชในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีบุคลากรในหนวยงาน จะตองไดรับไดรับพัฒนาสมรรถนะหลักดานมุงผลสัมฤทธิ์ และการ
บริการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 
2. วัตถุประสงค  

1.เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานไดรับพัฒนาสมรรถนะหลักดานมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) และการ
บริการท่ีดี (Service Mind)  

2.เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานไดรับพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง และใหเห็นถึงศักยภาพ และสามารถ   ดึง
ศักยภาพของตนเองมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 2: เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
กลยุทธท่ี 5: ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ(QIP) 
เปาประสงคท่ี 1: มหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพ(QIP) 

  ตัวชี้วัดท่ี 5.1 รอยละของตัวบงชี้ของแผนพัฒนาคุณภาพท่ีบรรลุเปาหมายรอยละ 80 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเขารวมโครงการ 13 คน 
    

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 2.1 บุคลากรในหนวยงานท่ีเขารับการฝกอบรม รอยละ 80 มีสมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์  และ

การบริการท่ีดี  
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ....100.......เปนเงิน..........32,500.......บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 32,500 1 ครั้ง 32,500       

รวมท้ังสิ้น  32,500  32,500       

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 32,500  

 งบดําเนินงาน 32,500  
 1.1 คาตอบแทน 10,800  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆละ 9 ช่ัวโมง ๆละ 1,200 บาท 10,800  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสด ุ 21,700  
 - คาเชารถ 2 วันๆละ 2 คันๆละ 2,500 บาท 10,000  
 - คาอาหารกลางวัน 13 คน ๆละ 2 มื้อ ๆละ 300 บาท 7,800  
 - คาอาหารเย็น 13 คน ๆละ 1 มื้อ ๆละ 300 บาท 3,900  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 32,500  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรในหนวยงาน ไดรับการพัฒนาสมรรถนะหลักดานมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) และการบริการ
ท่ีดี (Service Mind)  

2. บุคลากรในหนวยงาน ท่ีเขารับการฝกอบรม มีสมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement 
Motivation) และการบริการท่ีดี (Service Mind) ตามเกณฑท่ีหนวยงานกําหนดและสามารถดึงศักยภาพของตนเอง
มาใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 408 

 

162434208600 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป พ.ศ.2559 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 250,000    บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา: นางสารภี  พูลศิร ิ
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาซ่ึงมีท้ังนักศึกษาภาค
ปกติและนักศึกษาภาค กศ.บป.  และในแตละปการศึกษาจะมีจํานวนบัณฑิตและมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจาก
หลายสาขาท่ีเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  ท้ังนี้ สําหรับในป พ.ศ. 2559 บัณฑิตและมหาบัณฑิต ท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีจํานวนท้ังสิ้น 1,252  คน แบงเปน บัณฑิต(ระดับปริญญาตรี) 
จํานวน 1,102 คน  และมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) จํานวน 150  คน 

ซ่ึงในปการศึกษา 2557-2558  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหสมเด็จ  พระ
บรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร  เสด็จแทนพระองคในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกบัณฑิตผูสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและวิทยาลัยพลศึกษาในโครงการสมทบ เขตภาคกลาง ประจําปการศึกษา     
2557-2558  ในชวงกําหนดการท่ีทางสํานักพระราชวังกําหนด ณ อาคารใหมสวนอัมพร กรุงเทพมหานคร         
ใหกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินการจัดกิจกรรม
การฝกซอมและงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ในป พ.ศ. 2559 เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค
จึงขอดําเนินงานตามโครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรใหกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต 
2.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบัณฑิต และมหาบัณฑิตไดเขารวมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
3.เพ่ือสรางความรวมมือในการทํางานระหวางมหาวิทยาลัยกับพ้ืนท่ีโดยการสรรหาและมอบปริญญาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ใหกับคนในพ้ืนท่ี 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 1: พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 2: ใกลชิด 
เปาประสงคท่ี 1: บุคลากรและหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีความศรัทธา

และยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
  ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของทองถ่ินท่ีมีตอมหาวิทยาลัย 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 1,102 คน 
1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    150 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.บัณฑิตท่ีเขารับพระราชทานปริญญาบัตรมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ80 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ .34.56 .เปนเงิน.......86,400.......บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ..65.44...เปนเงิน......163,600......บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 กิจกรรมการฝกซอมยอย ฝกซอมรวม             
และฝกซอมใหญ 

3 วัน 172,550     1 ครั้ง 86,400 3 วัน 86,150 

2 งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 1 วัน 77,450       1 วัน 77,450 
รวมท้ังสิ้น  250,000      86,400  163,600 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลกัท่ี  1  การฝกซอมยอย ฝกซอมรวม และฝกซอมใหญ 172,550  
 งบดําเนินงาน 172,550  
 1.1 คาตอบแทน  27,000  
 -คาตอบแทนนักศึกษาตนแบบ 60 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 150 บาท 27,000  
 1.2 คาวัสดุ       145,550  
 -คาวัสดุจัดทําแบบสํารวจบัณฑิต       5,000  
 -คาวัสดุอุปกรณ       23,150  
 -คาวัสดุประชาสัมพันธ       8,000  
 -คาปกปริญญา 1 ครั้งๆละ 1,200 ปกๆละ 62  บาท 74,400  
 -คาใบปริญญา 1 ครั้งๆละ 1,200 ใบๆละ 10 บาท 12,000  
 -คาคูมือฝกซอมบัณฑติ 1 ครั้งๆละ 1,400 เลมๆ ละ 15 บาท 21,000  
2 กิจกรรมหลกัท่ี 2  งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 77,450  
 งบดําเนินงาน 77,450  

 2.1 คาใชสอย       77,450  
 -คาเบ้ียเลี้ยงผูบริหาร 15 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 270 บาท 4,050  
 -คาเบ้ียเลี้ยงอาจารย เจาหนาท่ี 160 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท 38,400  
 -คาเชารถตู 1 วัน ๆ ละ 4  คัน ๆ ละ 2,500 บาท 10,000   
 -คานํ้ามันรถบัส 1 วัน ๆ ละ 2 คัน ๆ ละ 4,000 บาท 8,000  
 -คานํ้ามันรถตู 1 วัน ๆ ละ 5 คัน ๆ ละ 1,500 บาท 7,500  
 -คาทางดวน       3,500  
 -คาบํารุงรถ       6,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 250,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดยีวกัน (คาใชสอย/วัสดุ) 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.สนับสนุนการดําเนินการฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต  
2.สงเสริมและสนับสนุนบัณฑิตและมหาบัณฑิตเขารวมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
3.เกิดความรวมมือในการทํางานระหวางมหาวิทยาลัยกับพ้ืนท่ีโดยการสรรหาและมอบปริญญาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ใหกับคนในพ้ืนท่ี 

 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ  

9.1.1 ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอมหาวทิยาลัย 
9.2  เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมนิผลการดําเนนิงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพงึพอใจบัณฑิต 
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162434208700 งานสงเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชีวั้ดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลกัสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 80,000   บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา: นางอรนุช  เจียมพงษ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษาระดับ

ปริญญาและเปนนิติบุคคล เพ่ือทําหนาท่ีเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคและ
ภาระหนาท่ี   ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย   และภูมิปญญาสากล  เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตท่ีมีความรูคูความดี  
สรางสํานึกในคุณคาของวัฒนธรรมทองถ่ินและของชาติ  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัย  ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน  
และเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมท้ังศึกษา สงเสริม      
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ    ท้ังนี้โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินและสังคม 
สอดคลองกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

กองพัฒนานักศึกษาเปนหนวยงานหนึ่งท่ีทําหนาท่ีในการสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในดานของการ
ใหบริการทางกายภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา และมีพันธกิจหลักในการสงเสริม
ทางดานการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาครบถวนท้ัง 5 ดาน ใหสอดคลองตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังนั้น
สุขภาพท่ีดีเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมใหนักศึกษาสามารถศึกษาและรวมทํากิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยได
อยางมีประสิทธิภาพ  ในขณะท่ีนักศึกษาทํากิจกรรมอยูภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บปวย หรือไดรับอุบัติเหตุ 
มหาลัยจึงควรจัดใหมีแพทยและพยาบาลมาบริการใหคําปรึกษา ตรวจรักษาเบื้องตน มีสวัสดิการตรวจสุขภาพใหแก
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 มีบุคลากรอยูประจําในการอํานวยความสะดวกและใหบริการแกนักศึกษา และจัดเตรียมยาและ
เวชภัณฑท่ีจําเปนในการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูเขามาใชบริการ ท้ังนี้ยังครอบคลุมไปถึงการใหบริการดานสุขภาพ
แกคณาจารยและบุคลากรทุกฝายของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสามารถดําเนินงานบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได
อยางมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน 
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2. วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือสงเสริมการใหบริการดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน การตรวจสุขภาพ อนามัยใหแกนักศึกษา 

คณาจารย และเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 1: พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 3: เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
เปาประสงคท่ี 1: พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของชุมชน

และทองถ่ิน 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาภาคปกติ อาจารย เจาหนาท่ี เขารับบริการปฐมพยาบาล

เบื้องตนดานสุขภาพและอนามัย 
1,200 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวารอยละ 80 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
      ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....25.63..........เปนเงิน......20,500......บาท 
      ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....26.65..........เปนเงิน.....21,320......บาท 
      ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....29.27..........เปนเงิน.....23,420......บาท 
      ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .....18.45..........เปนเงิน.....14,760......บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จางแพทยและพยาบาล           
 -ดําเนินการจางแพทยและพยาบาล 9 ครั้ง 63,140 3 ครั้ง 20,500 3 ครั้ง 21,320 1 ครั้ง 6,560 2 ครั้ง 14,760 
2 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ           
 -ดําเนินการจดัซื้อยาและเวชภณัฑ 10 

รายการ 
16,860     10 

รายการ 
16,860   

รวมท้ังส้ิน  80,000  20,500  21,320  23,420  14,760 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 งานพยาบาล 63,140  
 งบดําเนินงาน   
 1.1 คาตอบแทน 63,140  
 -คาตอบแทนแพทยและพยาบาล       63,140  
2 กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือยาและเวชภณัฑ 16,860  
 งบดําเนินงาน   
 2.1 คาวัสดุ 16,860  
 -ยาและเวชภณัฑ 10 รายการ     16,860  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 80,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดยีวกัน (คาใชสอย/วัสดุ) 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.มีการสงเสริมการใหบริการดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน การตรวจสุขภาพ สุขอนามัยใหแกนักศึกษาภาค
ปกติ อาจารย เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ 
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162434208800 งานพัฒนากิจการนักศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 32,000   บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา: นางสาวกมลทิพย  เถ่ียนมิตรภาพ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กองพัฒนานักศึกษา   เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา   จัดบริการสวัสดิการและ       

สิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา  จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และจัดกิจกรรม กีฬา และนันทนาการให
นักศึกษาไดมีสวนรวมเพ่ือสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค  และตามวิสัยทัศน    
ของกองพัฒนานักศึกษา ท่ีวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะตองเปนคนเกง  คนด ี            
และมีบุคลิกภาพดี  เปนท่ียอมรับของสังคม  อีกท้ังยังรวมถึงการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับ
นักศึกษา ไดเขามาใชบริการตามความตองการอยางเพียงพอ  ดังนั้นการบริหารจัดการองคกรในดานการบริหาร
งบประมาณและการเงิน  จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมสนับสนุนใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก และสวัสดิการ
อยางเพียงพอสําหรับนักศึกษา และสิ่งสําคัญท่ีจะทําการขับเคลื่อนสงผลการดําเนินงานประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค  ก็คือบุคลากรภายในกองพัฒนานักศึกษาซ่ึงจะตองไดรับการอบรม พัฒนาความรูในงานกิจการนักศึกษา
และนําความรูมาพัฒนางานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีการติดตอสื่อสารประสานงานกับหนวยงานภายใน
และภายนอกไดสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือประสานงานใหงานตางๆดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุนการติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรูและทักษะ และสามารถนํามาใชเปนแนวทางใน
การพัฒนางานได 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 1: พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 3: เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
เปาประสงคท่ี 1: พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของชุมชน

และทองถ่ิน 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารับบริการ 1,500 คน 
1.2 จํานวนคณาจารย เจาหนาท่ี ท่ีเขารับบริการ 100 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวารอยละ 80 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ......40.62.......เปนเงิน....13,000........บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ...........25......เปนเงิน.......8,000........บาท 
ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ...........25.......เปนเงิน.......8,000........บาท 
ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .........9.38.......เปนเงิน.......3,000........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานพัฒนากิจการนักศึกษา           

1.1 คาสาธารณูปโภค           
 -คาโทรศัพท 12 ครั้ง 12,000 3 ครั้ง 3,000 3 ครั้ง 3,000 3 ครั้ง 3,000 3 ครั้ง 3,000 
2 ซอมแซมครุภัณฑ 2 ครั้ง 20,000 1 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 5,000 1 ครั้ง 5,000   

รวมท้ังสิ้น  32,000  13,000  8,000  8,000  3,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1  งานพัฒนากิจการนักศึกษา 12,000  
 งบดําเนินงาน 12,000  
 1.1 คาสาธารณูปโภค 12,000  
 - คาโทรศัพท 12 เดือนๆละ 1 ครั้งๆละ 1,000 บาท 12,000  
2 กิจกรรมท่ี 2 ซอมแซมครุภัณฑ 20,000  
 งบดําเนินงาน 20,000  
 2.1 คาใชสอย 20,000  
 - ซอมแซมครภุณัฑ       20,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 32,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สนับสนุนการติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 

2. มีสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือบริการใหแกนักศึกษาและผูเขารับบริการอยางเพียงพอ  
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ 
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162434208900 งานจัดซ้ือครุภัณฑกองพัฒนานักศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 129,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา: นางสาวกมลทิพย  เถ่ียนมิตรภาพ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี  เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมท้ังจัดบริการ

สวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกนักศึกษา ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูและการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา ซ่ึงกองพัฒนานักศึกษาใหเล็งเห็นและใหความสําคัญตอการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาใหไดรับบริการ
ท้ังดานกายภาพและคุณภาพชีวิตในดานวิชาการและกิจกรรมท้ังในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน  ท่ีจะสงผลใหนักศึกษามี
ศักยภาพในการเรียนรูและใหความสําคัญตอการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ   

ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษาจึงมีหนาท่ีหลักในการดําเนินการจัดซ้ือจัดหาใหวัสดุ ครุภัณฑตางๆ ท่ีจําเปน 
เพียงพอ และมีความหลากหลายท่ีสามารถใหบริการแกนักศึกษาทําใหนักศึกษาไดใชและเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม  การบริการในดานตางๆ ไดอยางเพียงพอ ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินการจัด
กิจกรรม การบริการนักศึกษาในดานตาง ๆ ทันสมัยและอํานวยความแกสะดวกแกนักศึกษามากยิ่งข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค 
1.เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการท่ีมีความจําเปนไวสนับสนุนในดานการใหบริการและอํานวย

ความสะดวกแกผูมาใชบริการ 
2.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ 

 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 1: พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 3: เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
เปาประสงคท่ี 1: พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของชุมชน

และทองถ่ิน 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 
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4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารับบริการ 1,500 คน 
1.2 จํานวนคณาจารย เจาหนาท่ี ท่ีเขารับบริการ 100 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวารอยละ 80 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
      ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....100...........เปนเงิน..129,000......บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานจัดซ้ือครุภัณฑกองพัฒนานักศึกษา           

1.1 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน           
 -จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง 99,500 1 เครื่อง 99,500       
 -จัดซื้อเครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 11,000 1 เครื่อง 11,000       
 -จัดซื้อเครื่องกรองนํ้าRO 1 เครื่อง 8,500 1 เครื่อง 8,500       
 -จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนท่ี 1 ชุด 10,000 1 ชุด 10,000       

รวมท้ังสิ้น  129,000  129,000       

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1  งานจัดซ้ือครุภัณฑกองพัฒนานักศึกษา 129,000  
 งบลงทุน 129,000  
 1.1 คาครุภัณฑ 129,000  
 - เครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง   99,500 บาท 99,500  
 - เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง   11,000 บาท 11,000  
 - เครื่องกรองนํ้า RO 1 เครื่อง   8,500 บาท 8,500  
 - ชุดเครื่องเสยีงเคลื่อนท่ี 1 ชุด   10,000 บาท 10,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 129,000  
หมายเหต ุ ถวัเฉล่ียจายทกุรายการภายใตกิจกรรมเดียวกัน (คาใชสอย/วัสดุ) 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการท่ีมีความจําเปนไวสนับสนุนในดานการใหบริการและ
สวัสดิการ 

2. มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ 
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งานจัดซ้ือครุภัณฑกองพัฒนานักศึกษา 
 

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 เครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง 99,500 99,500 มาตรฐานฯ 
     1.ความเร็วไมนอยกวา 20 แผนตอนาที 
     2.ระบบมลัติฟงกช่ัน 
     3.ระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมกึผง      

ยอ-ขยายได 
     คําชี้แจงฯ 
     -สําหรับจดัทําเอกสารภายในหนวยงานกอง

พัฒนานักศึกษา  
2 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 11,000 11,000 มาตรฐานฯ 
     1.ความเร็วในการพิมพขาวดํา ไมนอยกวา 26

แผน/นาที 
     2.มัลติฟงกช่ันเลเซอร 
     3.ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 

600*600 dpi 
     คําชี้แจงฯ 

     ใชในสํานักงานกองพัฒนานักศึกษาเพ่ือติดตอ
ประสานงานดานเอกสาร 

3 เครื่องกรองนํ้า RO 1 เครื่อง 8,500 8,500 มาตรฐานฯ 
     1.กําลังการผลิตนํ้าไมนอยกวา 200 ลิตร/วัน 
     2.ขนาดไมนอยกวา 36*18*50 ซม. 
     คําชี้แจงฯ 
     -ใชติดตั้งอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา 
4 ชุดเครื่องเสยีง

เคลื่อนท่ี 
1 ชุด 10,000 10,000 มาตรฐานฯ 

     - ลําโพงแบบสองทาง 
     - ลําโพงขนาด 12 นิ้ว 
     - ลําโพง ทนกําลับขับสูงสุด 700W 
     - กําลังขับพาวเวอรแอมปสูงสุด 100W 
     - มีชองสําหรับเสียบ USB เลน MP3 ได 
     - มีเครื่องบันทึกเสียงในตัว (บันทึกเสียง

ไมคเปนไฟลMP3)  
     คําชี้แจงฯ 
     -ใชสําหรับจัดกิจกรรมใหแกนักศึกษานอก

สถานท่ี 

รวม 129,000  
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162434209000 งานกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 785,594 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา : นายพรศักดิ ์ ทรัพยสมบัติ              
 

1. หลักการและเหตุผล 
   การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพ่ือใหนักศึกษาเปน

บัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
แบงออกไดเปนสองสวนคือ การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา และการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีดําเนินการโดย
องคกรนักศึกษาซ่ึงไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม 
สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเปนสวนหนึ่งของงานท่ีทางกองพัฒนานักศึกษาไดจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมให
นักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยองคการนักศึกษา จากกิจกรรม
ตอไปนี้ เชน กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเขารวมไดรับการพัฒนาทางดานตาง ๆ  ใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ี       
พึงประสงค 

 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา TQF 

2.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบท่ี 1 การผลิต
บัณฑิต ตัวบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ
สถาบัน ครบท้ัง 5 ประเภทท่ีตรงกับความตองการของนักศึกษา คือ กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย       
และคุณธรรมจริยธรรม 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สกอ.  องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 14 กิจกรรม 
1.2 มีนักศึกษา ทุกคณะ ทุกช้ันป เขารวมทุกกิจกรรม 50 - 100 คน/กิจกรรม 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
        2.1 นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจจากการจัดอบรมไมนอยกวา รอยละ 80 

2.2 นักศึกษาท่ีไดเขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ........8.62..........เปนเงิน...........67,700......บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....33.26..........เปนเงิน..... ...261,250......บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....42.64..........เปนเงิน.........334,994......บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ ......15.48.........เปนเงิน..........121,650......บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

1 กิจกรรมคายพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษาจิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน 1 ครั้ง 30,000 1 ครั้ง 30,000       
2 กิจกรรมอนุรักษและสืบสานประเพณีลอยกระทง                   

ราชภัฏกรุงเกา 
1 ครั้ง 23,100 1 ครั้ง 23,100       

3 กิจกรรมชมรมนักศึกษา 1 ครั้ง 50,000   1 ครั้ง 50,000     
4 กิจกรรมเย็นท่ัวหลา มหาสงกรานตราชภัฏกรุงเกา 1 ครั้ง 21,500     1 ครั้ง 21,500   
5 กิจกรรมเลือกตั้งนายกองคการบรหิารนักศึกษาภาคปกต ิ 1 ครั้ง 6,594     1 ครั้ง 6,594   
6 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูนํานักศึกษา 1 ครั้ง 53,000     1 ครั้ง 53,000   
7 กิจกรรมการสมัมนาผูนํานักศึกษาและการเรียนรูระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแกนักศึกษา 
1 ครั้ง 190,900     1 ครั้ง 190,900   

8 กิจกรรมคายอาสา ๕ ราชภฏัเขตภูมิศาสตร ภาคกลาง 1 ครั้ง 20,000     1 ครั้ง 20,000   
9 กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลญัจกร                            

ประจําปการศึกษา 2559 
1 ครั้ง 21,500       1 ครั้ง 21,500 

10 กิจกรรมพระคณุท่ีสาม ประจาํปการศึกษา 2559 1 ครั้ง 20,000       1 ครั้ง 20,000 
11 กิจกรรมนกัศึกษาคณะวิทยาการจัดการ           
11.1 - กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา “111 ป ศรีอยุธยาเกมส” 
1 ครั้ง 49,700   1 ครั้ง 49,700     

11.2 - กิจกรรมสงกรานต 1 ครั้ง 5,800     1 ครั้ง 5,800   
11.3 - กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 1 ครั้ง 1,000     1 ครั้ง 1,000   
11.4 - กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 1 ครั้ง 7,000     1 ครั้ง 7,000   
11.5 - กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะวิทยาการจัดการ 1 ครั้ง 10,000       1 ครั้ง 10,000 
11.6 - กิจกรรมเติมรักใหนอง “Season 11” 1 ครั้ง 3,500       1 ครั้ง 3,500 
11.7 - กิจกรรมพระคุณท่ีสาม (ไหวครู) 1 ครั้ง 5,000       1 ครั้ง 5,000 
12 กิจกรรมนกัศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           
12.1 -กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

“111 ป ศรีอยุธยาเกมส” 
1 ครั้ง 48,000   1 ครั้ง 48,000     
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12.2 -กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพบัณฑติ 1 ครั้ง 4,050   1 ครั้ง 4,050     
12.3 -กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม (มหาสงกรานต) 1 ครั้ง 5,000     1 ครั้ง 5,000   
12.4 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรคณะมนุษยศาสตรฯ 1 ครั้ง 2,000     1 ครั้ง 2,000   
12.5 -กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 1 ครั้ง 7,000     1 ครั้ง 7,000   
12.6 -กิจกรรมเติมรักใหนอง “Seasan 12” 1 ครั้ง 12,350       1 ครั้ง 12,350 
12.7 -กิจกรรมพระคณุท่ีสาม 1 ครั้ง 4,000        1 ครั้ง 4,000 
12.8 -กิจกรรมพัฒนาภาวะผูนําและอัตลักษณ 1 ครั้ง 11,600 1 ครั้ง 11,600       
13 กิจกรรมนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี           
13.1 - กีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา “110 

ป ศรีอยุธยาเกมส” 
1 ครั้ง 57,500   1 ครั้ง 57,500     

13.2 - กิจกรรมมหาสงกรานต 1 ครั้ง 5,000     1 ครั้ง 5,000   
13.3 - กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ 1 ครั้ง 700     1 ครั้ง 700   
13.4 - กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา (คณะ) 1 ครั้ง 1,500     1 ครั้ง 1,500   
13.5 - กิจกรรมเติมรักใหนอง “Season 12” 1 ครั้ง 8,500       1 ครั้ง 8,500 
13.6 - กิจกรรมพระคุณท่ีสาม (ไหวครู 58) 1 ครั้ง 4,800       1 ครั้ง 4,800 
14 กิจกรรมนกัศึกษาคณะครุศาสตร           
14.1 

 
-กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
“111 ปศรีอยุธยาเกมส” 

1 ครั้ง 40,000   1 ครั้ง 40,000     

14.2 -กิจกรรมมหาสงกรานต 1 ครั้ง 4,000     1 ครั้ง 4,000   
14.3 - กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร 1 ครั้ง 4,000     1 ครั้ง 4,000   
14.4 - กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา 1 ครั้ง 8,000   1 ครั้ง 8,000     
14.5 - กิจกรรมชวนนองทัศนาอยุธยากรุงเกา 1 คร้ัง 27,000       1 คร้ัง 27,000 
14.6 - กิจกรรมไหวคร ู 1 ครั้ง     5,000       1 ครั้ง 5,000 
14.7 -กิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ 1 ครั้ง     4,000   1 ครั้ง    4,000     
14.8 -กิจกรรมการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา 1 ครั้ง 3,000 1 ครั้ง 3,000       

รวมท้ังส้ิน  785,594  67,700  261,250  334,994  121,650 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลกัท่ี 1 กิจกรรมคายพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษาจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น 30,000  
 งบดําเนินงาน 30,000  
  1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 30,000  
 - คาอาหาร 60 คน ๆละ 7 มื้อ ๆละ 50 บาท 21,000  
 - คาติดตามประเมินผล       500  
 - คาวัสดุในการจัดกิจกรรม       8,500  
2 กิจกรรมหลกัท่ี 2 กิจกรรมอนุรักษและสืบสานประเพณีลอยกระทง ราชภัฏกรุงเกา 23,100  
 งบดําเนินงาน 23,100  
  2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 23,100  
 - คาถายวีดีโอ 1 ครั้ง ๆละ 1 วัน ๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 - คาติดตามประเมินผล       500  
 - คาการแสดงดนตร ี       5,000  
 - คาดอกไมตกแตงสถานท่ี       9,000  
 - คาปายประชาสัมพันธ       3,000  
 - คาวัสดุในการจัดกิจกรรม       4,600  
3 กิจกรรมหลกัท่ี 3 กิจกรรมชมรมนักศึกษา 50,000  
 งบดําเนินงาน 50,000  
 3.1 คาวัสดุ 50,000  
 - คาวัสดุในการจัดกิจกรรม       50,000  
4 กิจกรรมหลกัท่ี 4 กิจกรรมเย็นท่ัวหลา มหาสงกรานตราชภัฏกรุงเกา 21,500  
 งบดําเนินการ 21,500  
 4.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 21,500  
 - คาบํารุงดนตรีไทย 1 ครั้ง ๆละ 1 วง ๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 - คาถายวีดีโอ 1 ครั้ง ๆละ 1 วัน ๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 - คาติดตามประเมินผล       500  
 - คาดอกไมตกแตงสถานท่ี       9,000  
 - คาปายประชาสัมพันธ       5,000  
 - คาวัสดุในการจัดกิจกรรม       5,000  
5 กิจกรรมหลกัท่ี 5 กิจกรรมเลือกต้ังนายกองคการบริหารนักศึกษา ภาคปกติ  6,594  

 งบดําเนินงาน 6,594  
 5.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 6,594  
 - คาติดตามประเมินผล       500  
 - คาปายประชาสัมพันธ       3,500  
 - คาวัสดุในการจัดกิจกรรม       2,594  
6 กิจกรรมหลกัท่ี 6 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูนํานักศึกษา 53,000  
 งบดําเนินงาน 53,000  
 6.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 53,000  
 - คาอาหารกลางวัน 60 คน ๆละ 1 มื้อ ๆละ 100 บาท 6,000  
 - คาติดตามประเมินผล       500  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาตกแตงเวทีและสถานท่ี  

จัดงาน 
      4,000  

 - คาโลรางวัล 1 ครั้ง ๆละ 40 อัน ๆละ 800 บาท 32,000  
 - คากรอบรูป 1 ครั้ง ๆละ 40 อัน ๆละ 200 บาท 8,000  
 - วัสดุอุปกรณในการจดั

กิจกรรม 
      2,500  

7 กิจกรรมหลกัท่ี 7 กิจกรรมการสมัมนาผูนํานกัศึกษาและการเรียนรูระบบประกันคุณภาพการศึกษา                  
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแกนักศึกษา 

190,900  

 งบดําเนินงาน 190,900  
 7.1 คาตอบแทน 14,400  
 - คาตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆละ 3 ช่ัวโมง ๆละ 600 บาท 7,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆละ 3 ช่ัวโมง ๆละ 1,200 บาท 7,200  
 7.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 176,500  
 - คาท่ีพัก 60 คน ๆละ 3 คืน ๆละ 500 บาท 90,000  
 - คาอาหารกลางวัน 60 คน ๆละ 4 มื้อ ๆละ 150 บาท 36,000  
 - คาอาหารเย็น 60 คน ๆละ 3 มื้อ ๆละ 200 บาท 36,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 60 คน ๆละ 5 มื้อ ๆละ 25 บาท 7,500  
 - คาติดตามประเมินผล       500  
 - คาวัสดุในการจัดกิจกรรม       6,000  
 - คาปาย       500  
8 กิจกรรมหลกัท่ี 8 กิจกรรมคายอาสา 5 ราชภัฏ เขตภูมิศาสตรภาคกลาง คร้ังท่ี 2 20,000  

 งบดําเนินการ 20,000  

 8.1 คาใชสอย 20,000  

 - คาลงทะเบียน       20,000  
9 กิจกรรมหลกัท่ี 9 กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจําปการศึกษา 2559 21,500  

 งบดําเนินการ 21,500  
 9.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 21,500  
 - คาบํารุงดนตรีไทย 1 ครั้ง ๆละ 1 วง ๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 - คาถายวีดีโอ 1 ครั้ง ๆละ 1 วัน ๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 - คาติดตามประเมินผล       500  
 - คาดอกไมตกแตงสถานท่ี       9,000  
 - คาปายประชาสัมพันธ       5,000  
 - คาวัสดุในการจัดกิจกรรม       5,000  

10 กิจกรรมหลกัท่ี 10 กิจกรรมพิธีไหวครู “พระคุณท่ีสาม”  ประจําปการศึกษา 2559 20,000  

 งบดําเนินการ 20,000  
 10.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 20,000  
 - คาบํารุงดนตรีไทย 1 ครั้ง ๆละ 1 วง ๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 - คาถายวีดีโอ 1 ครั้ง ๆละ 1 วัน ๆ ละ 1,000 บาท 1,000  
 - คาติดตามประเมินผล       500  
 - คาดอกไมตกแตงสถานท่ี       8,000  
 - คาปายประชาสัมพันธ       3,500  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - พวงมาลัย 100 พวง ๆละ 1 พวง ๆละ 20 บาท 2,000  
 - คาวัสดุในการจัดกิจกรรม       4,000  

11 กิจกรรมหลกัท่ี 11 กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 82,000  

 11.1 กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “111 ป ศรีอยุธยาเกมส”   49,700  

 งบดําเนินงาน 49,700  
 11.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       49,700  
 -  คาเชาชุดเชียรลดีเดอร 15 ชุด 1 ครั้ง 1,000 บาท 15,000  
 - คาจางทําอุปกรณขบวน

พาเหรด 
1 ครั้ง 1 ครั้ง   10,000  

 - คาจางทําอุปกรณกองเชียร 1 ครั้ง 1 ครั้ง   20,000  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 4,700 บาท 4,700  
 11.2 กิจกรรมสงกรานต   5,800  
 งบดําเนินงาน 5,800  
 11.2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       5,800  
 - คากรรมการตดัสิน 1 ครัง้ 3 คน ๆ ละ 400 บาท 1,200  
 - คาจางทําปาย 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1,500 บาท 1,500  
 - คาเงินรางวัลในการประกวด 1 ครั้ง 3 รางวัล 2,600 บาท 2,600  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 500 บาท 500  
  11.3 กิจกรรมเลือกต้ังสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 1,000  
 งบดําเนินงาน       1,000  
 11.3.1 คาวัสดุ       1,000  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1,000 บาท 1,000  
 11.4 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนกัศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 7,000  
 งบดําเนินงาน       7,000  
 11.4.1 คาใชสอย       7,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 150 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 15 บาท 2,250  
 - คาจางทําบายศร ี 1 ครั้ง 1 ครั้ง 3,750 บาท 3,750  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1,000 บาท 1,000  
 11.5 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 10,000  
 งบดําเนินงาน       10,000  
 11.5.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       10,000  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 2,000 บาท 2,000  
 - คาจางทําบายศร ี 1 ครั้ง 1 ครั้ง 4,000 บาท 4,000  
 - คาทําปายช่ืองาน 1 ครั้ง 1 ปาย 2,000 บาท 2,000  
 - คาจางตกแตงสถานท่ี 1 ครั้ง 1 ครั้ง 2,000 บาท 2,000  
 11.6 กิจกรรมเติมรักใหนอง “Season 12” 3,500  
 งบดําเนินงาน       3,500  
 11.6.1 คาใชสอย       3,500  
 - คาจางทําซุม 1 ครั้ง 1  ครั้ง 3,500 บาท 3,500  
 11.7  กิจกรรมพระคุณท่ีสาม (ไหวครู) 5,000  
 งบดําเนินงาน       5,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 11.7.1 คาใชสอย       5,000  
 - คาจางทําพานไหวคร ู 1 ครั้ง ๆ ละ 10 พาน ๆ ละ 500 บาท 5,000  

12 กิจกรมหลักท่ี 12 กิจกรรมนกัศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 94,000  

 12.1 กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “111 ป ศรีอยุธยาเกมส” 48,000  
 งบดําเนินงาน 48,000  
 12.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 48,000  
 - คาเชาชุดเชียรลีดเดอร     5,000 บาท 5,000  
 - คาจางทําอุปกรณกองเชียร 1 ครั้ง ๆละ 1 ครั้ง 5,000 บาท 5,000  
 - คาตกแตงสถานท่ี 1 ครั้ง ๆละ 1 ครั้ง 4,000 บาท 4,000  
 - คาตกแตงขบวนพาเหรด 1 ครั้ง ๆละ 1 ครั้ง 4,000 บาท 4,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 300 คน ๆละ 2 มื้อ ๆละ 25 บาท 15,000  
 - คาชุดกีฬา 100 ชุด ๆละ 150 บาท 15,000 บาท 15,000  
 12.2 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพบัณฑิต 4,050  
 งบดําเนินงาน 4,050  
 12.2.1 คาตอบแทน 1,800  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆละ 3 ช่ัวโมง ๆละ 600 บาท 1,800  
 12.2.2 คาใชสอยและคาวัสด ุ 2,250  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คน ๆละ 1 มื้อ ๆละ 25 บาท 1,250  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง ๆละ 1 ครั้ง 1,000 บาท 1,000  
 12.3 กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม (มหาสงกรานต) 5,000  
 งบดําเนินงาน 5,000  
 12.3.1 คาวัสดุ 5,000  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง ๆละ 1 ครั้ง 5,000 บาท 5,000  
 12.4 กิจกรรมเลือกต้ังสโมสรนกัศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,000  
 งบดําเนินงาน 2,000  
 12.4.1 คาวัสดุ 2,000  
 - คาถายเอกสาร 1 ครั้ง ๆละ 1 ครั้ง 750 บาท 2,000  
 12.5 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนกัศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 7,000  
 งบดําเนินงาน 7,000  
 12.5.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 7,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 200 คน ๆละ 1 มื้อ ๆละ 25 บาท 5,000  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง ๆละ 1 ครั้ง 2,000 บาท 2,000  
 12.6 กิจกรรมเติมรักใหนอง “Season 12” 12,350  
 งบดําเนินงาน 12,350  
 12.6.1 คาใชสอย 12,350  
 - คาจางทําซุม 1 ครั้ง ๆละ 1 ครั้ง 2,350 บาท 2,350  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 400 คน ๆละ 1 มื้อ ๆละ 25 บาท 10,000  

 12.7 กิจกรรมพระคุณท่ีสาม (ไหวครู) 4,000  
 งบดําเนินงาน 4,000  
 12.7.1 คาใชสอย 4,000  

 - คาจางทําพานไหวคร ู 8 รายการ ๆละ 1 ครั้ง 500 บาท 4,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 12.8 กิจกรรมพัฒนาภาวะผูนําและอัตลักษณ 11,600  
 งบดําเนินงาน 11,600  
 12.8.1 คาตอบแทน 3,600  

 - คาคาตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆละ 6 ครั้ง 600 บาท 3,600  
 12.8.2 คาใชสอย       8,000  
 - คายานพาหนะ/เบ้ียเลี้ยง/ท่ีพัก 1  ครั้ง ๆละ 1 ครั้ง 8,000 บาท 8,000  

13. กิจกรรมหลกัท่ี 13 กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 78,000  
 13.1 กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “111 ป ศรีอยุธยาเกมส” 57,500  
 งบดําเนินงาน 57,500  
 13.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 57,500  
 - คาเชาชุดเชียรลีดเดอร       10,000  
 - คาตกแตงสถานท่ี 1 งานๆละ 1 งาน 10,000 บาท 10,000  
 - คาตกแตงขบวนพาเหรด 1 งานๆละ 1 งาน 10,000 บาท 10,000  
 - คาจางแตงหนาทําผม 1 งานๆละ 1 งาน 5,000 บาท 5,500  
 - คาชุดนักกีฬา       22,000  
 13.2 กิจกรรมมหาสงกรานต 5,000  
 งบดําเนินงาน 5,000  
 13.2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 5,000  
 - คาตกแตงสถานท่ี 100  1 ครั้ง 2,000 บาท 2,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 500  1 มื้อ ๆละ 25 บาท 2,500  
 - คาวัสดุอ่ืนๆ       500  
 13.3 กิจกรรมเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 700  
 งบดําเนินงาน 700  
 13.3.1 คาวัสดุ 700  
 - คาปายประชาสัมพันธ 500  
 - คาถายเอกสาร 200  
 13.4 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนกัศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,500  
 งบดําเนินงาน 1,500  
 13.4.1 คาตอบแทน 1,200  
 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 2 ชม.ๆละ 600 บาท 1,200  
 13.4.2 คาวัสดุ 300  
 - คาวัสด ุ       300  
 13.5 กิจกรรมเติมรักใหนอง “Season 12” 8,500  
 งบดําเนินงาน 8,500  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 8,500  
 - คาจางจัดทําซุม 16 ซุมๆละ 1 ครั้งๆละ 500 บาท 8,000  
 - คาปายไวนิล       500  
 13.6 กิจกรรมพระคุณท่ีสาม (ไหวครู) 4,800  
 งบดําเนินงาน 4,800  
 1.1 คาใชสอย 4,800  
 - คาจางทําพานไหวคร ู 8 พานๆละ 1 ครั้งๆละ 600 บาท 4,800  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
14. กิจกรรมหลกัท่ี 14 งานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร 95,000  

 14.1 กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “111ป ศรีอยุธยาเกมส” 40,000  
 งบดําเนินงาน 40,000  
 14.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 40,000  
 - คาเชาชุดเชียรลีดเดอร   1 ครั้ง 14,000 บาท 14,000  
 - คาเชาชุดแฟนซี 20 ชุดๆละ 1 คร้ัง 400 บาท 8,000  
 - คาอุปกรณเชียร 110 ชุด ๆละ 1 ครั้ง ๆละ 100 บาท 11,000  
 - คาวัสดตุกแตงอัฒจรรยเชียร 1 ชุด ๆละ 1 ครั้ง ๆละ 7,000 บาท 7,000  
 14.2 กิจกรรมมหาสงกรานต 4,000  
 งบดําเนินงาน 4,000  
 14.2.1 คาวัสดุ 4,000  
 - คาถายเอกสาร 1 ครั้ง ๆละ 10,000 แผน ๆละ 0.40 บาท 4,000  
 14.3 กิจกรรมเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร 4,000  
 งบดําเนินงาน 4,000  
 14.3.1 คาวัสดุ 4,000  
 - คาถายเอกสาร 1 ครั้ง ๆละ 10,000 แผน ๆละ 0.40 บาท 4,000  
 14.4 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนกัศึกษา คณะครุศาสตร 8,000  
 งบดําเนินงาน 8,000  
 14.4.1 คาวัสดุ 8,000  
 - คาถายเอกสาร 1 ครั้ง ๆละ 8,750 แผน ๆละ 0.40 บาท 3,500  

 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง ๆละ 1 ครั้ง 4,500 บาท 4,500  
 14.5 กิจกรรมชวนนองทัศนาอยุธยากรุงเกา 27,000  
 งบดําเนินงาน 27,000  
 14.5.1 คาใชสอย 27,000  
 - คาจางทําซุม 1 ครั้ง ๆละ 1 ครั้ง 27,000 บาท 27,000  
 14.6 กิจกรรมไหวครู 5,000  
 งบดําเนินงาน 5,000  
 14.6.1 คาวัสดุ 5,000  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง ๆละ 1 ครั้ง 5,000 บาท 5,000  

 14.7 กิจกรรมเด็กแหงชาติ 4,000  
 งบดําเนินงาน 4,000  
 14.7.1 คาวัสดุ 4,000  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง ๆละ 1 ครั้ง 4,000 บาท 4,000  

 14.8 กิจกรรมการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา 3,000  
 งบดําเนินงาน 3,000  
 14.8.1 คาวัสดุ 3,000  
 - คาวัสด ุ 1 ครั้ง ๆละ 1 ครั้ง 5,000 บาท 3,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น    785,594   
หมายเหต ุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดียวกัน (คาใชสอย/วัสด)ุ      
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ TQF 

2. มีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบท่ี 1 การผลิต
บัณฑิต ตัวบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ
สถาบัน ครบท้ัง 5 ประเภทท่ีตรงกับความตองการของนักศึกษา คือ กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย  และ
คุณธรรมจริยธรรม 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามเกณฑ สกอ.ตัวบงชี้ท่ี 1.5 จํานวน 6 ขอ  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
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162434209100 งานกิจกรรมกีฬาสูความเปนเลิศ และสงเสริมสุขภาพ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 976,288 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา : วาท่ี ร.ต.สทิธา  ฉิมทวม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การดําเนินงานดานกีฬาสูความเปนเลิศ และสงเสริมสุขภาพเปนกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุน

สงเสริมความสามารถทางดานกีฬาใหกับนักศึกษา แบงออกเปนสองสวนคือ การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ เพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางดานกีฬาของนักศึกษา และการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพ
ของนักศึกษาท่ีดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากสถาบัน ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนา
ทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และจิตใจ 

งานกิจกรรมกีฬาสูความเปนเลิศ และสงเสริมสุขภาพเปนสวนหนึ่งของงานท่ีทางกองพัฒนานักศึกษาไดจัดข้ึน
เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา มีความเปนเลิศทางดานกีฬา และสงเสริมใหนักศึกษามีสุขภาพท่ีดี จากกิจกรรมตอไปนี้ เชน  
การเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย การเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เขตภูมิศาสตรภาคกลาง และการแขงขันกีฬาสัมพันธภายใน เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเขารวมไดรับการพัฒนาทางดานกีฬา 
และสุขภาพ      

 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา TQF 

2.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบท่ี 1 การผลิต
บัณฑิต ต้ังบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา    
ระดับสถาบัน ในดานกิจกรรมกีฬา และสุขภาพ 

3.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และจิตใจ 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สกอ.  องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณทิต ตัวบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 437 

 

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 กิจกรรมการแขงขันกีฬามุงสูความเปนเลิศ 3 ครั้ง 
1.2 กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน 1 กิจกรรม 
1.3 กิจกรรมพิธีรับธง 1 กิจกรรม 
1.4 มีนักศึกษา ทุกคณะ ทุกช้ันป เขารวมทุกกิจกรรม 50 - 100 คน/กิจกรรม 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักศึกษาไดเพ่ิมขีดความสามารถในการเขารวมการแขงขันกีฬาไมนอยกวา รอยละ 60 
2.2 นักศึกษาท่ีไดเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ ........34.57..........เปนเงิน.......... 346,145.......บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ........65.43..........เปนเงิน.......... 630,143.......บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

1 กิจกรรมการแขงขันกีฬาเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 3 ครั้ง 816,288 1 ครั้ง 346,145 2 ครั้ง 470,143     
2 กิจกรรมการแขงขันกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัย       

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “111 ป ศรีอยุธยาเกมส” 
1 ครั้ง 100,000   1 ครั้ง 100,000 

    

3 กิจกรรมพิธีรับธงการเปนเจาภาพกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งท่ี 28 

1 ครั้ง 60,000   1 ครั้ง 60,000     

รวมท้ังส้ิน  976,288  346,145  630,143     
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมหลกัท่ี 1 การแขงขันกฬีาเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 816,288  

 งบดําเนินงาน 816,288  
 1.1 คาตอบแทน 247,260  
 - คาเบ้ียเลีย้งฝกซอม         
 - ผูควบคุมกีฬา       31,500  
 - นักกีฬา       120,400  
 - คาเบ้ียเลีย้งแขงขันกีฬา         
 - โคชนอก       18,720  
 - นักกีฬา       76,640  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 569,028  
 - คาเบ้ียเลีย้งแขงขันกีฬา         
 - อาจารย       32,880  
 - เจาหนาท่ี/พนักงานขับรถ       36,720  
 - คาท่ีพัก  ผูควบคุม , 

อาจารย,เจาหนาท่ี,พนักงาน
ขับรถ 

      60,000  

 - คาท่ีพักนักกีฬา       108,000  
   -     คายานพาหนะเขารวมการ

แขงขัน (คาเชารถ/คานํ้ามัน
รถ/คาบํารุงรถ/คาทางดวน) 

      65,000  

  -    คาสมทบในการเขารวมการ
แขงขัน 

      40,000  

  -     คาบํารุงสมาชิกประจําป       25,000  
  -     คาธรรมเนียมในการเขารวม

การแขงขัน 
      10,000  

  -     คาธรรมเนียมเขารวมการ
แขงขันสําหรับนักกีฬาและ
เจาหนาท่ี 

1 ครั้ง ๆละ  75 คน ๆละ 120 บาท 9,000  

 - คาอุปกรณกีฬาสําหรับ
ฝกซอมและแขงขัน 

      41,000  

 - คาชุดนักกีฬา , ผูควบคุม
นักกีฬา , เจาหนาท่ี
ประสานงานกีฬา 

      141,428  

2 กิจกรรมหลกัท่ี 2 การแขงขันกฬีาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“ 111 ป ศรีอยุธยาเกมส” 

100,000  

 งบดําเนินงาน 100,000  
 2.1 คาตอบแทน 35,000  
 - คากรรมการตดัสินกีฬา       35,000 

 
 

 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 440 

 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 65,000  
 - คาบํารุงวงดุริยางค 1 วง ๆ ละ 1 วัน ๆละ 6,000 บาท 6,000  
 - คาถายวีดีโอ 1 คน ๆละ 1 วัน ๆละ 1,000 บาท 1,000  
 - คาติดตามประเมินผล       500  
 - คาจัดทําพิธีเปด-ปดการ

แขงขันกีฬา 
      9,000  

 - คาทําสูจิบัตรการแขงขัน
กีฬา 

1 ครั้ง ๆละ 30 เลม ๆละ 120 บาท 3,600  

 - คาเชาเต็นท 4 หลัง ๆละ 1 ครั้ง ๆละ 1,500 บาท 6,000  
 - คาถวยรางวัล       15,000  
 - วัสดุในการจดักิจกรรม       6,400  
 - คาปายประชาสัมพันธ       10,000  
 - คาวัสดตุกแตงกระถางคบ

เพลิง 
      7,500  

3 กิจกรรมหลกัท่ี 3 พิธีรับธงการเปนเจาภาพการแขงขนักฬีามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เขตภมูิศาสตรภาคกลาง คร้ังท่ี 28 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

60,000  

 งบดําเนินงาน 60,000  
 3.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 60,000  
 - คาจางเหมารถบัส 2 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆละ 7,500 บาท 15,000  
 - คาจางเหมาการแสดง 1 ชุด ๆละ 1 วัน ๆละ 7,500 บาท 7,500  
 - คาจางทําวิดีโอเตรียมความ

พรอมการเปนเจาภาพ 
      7,500  

 - วัสดุในการจดักิจกรรม       8,000  
 - คาจัดทําเสื้อ       22,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น    976,288  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดยีวกัน (คาใชสอย/วัสดุ)      

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF 

2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานองคประกอบท่ี 1 การผลิต
บัณฑิต ตั้งบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา    
ระดับสถาบัน ในดานกิจกรรมกีฬา และสุขภาพ 

3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และ
จิตใจ 
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9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามเกณฑ สกอ.ตัวบงชี้ท่ี 1.5 จํานวน 6 ขอ  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
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162434209200 งานใหคําปรึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 140,400 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา : นายสิทธ์ิพงษ  พงษสุข 
 

1. หลักการและเหตุผล 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลเอาใจใส

นักศึกษา ซ่ึงอยูในชวงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ อาจเกิดความขัดแยงและความสับสนในการ
ตัดสินใจ บุคลิกภาพ  การปรับตัวกับสิ่งแวดลอมใหมๆ การปรับตัวจากบานและครอบครัวสูการใชชีวิตลําพังในหอพัก 
การปรับตัวในการคบเพ่ือนใหม เพ่ือนเพศเดียวกันและตางเพศ ตลอดจนความวิตกกังวลในการหางานทํากอนจบ
การศึกษา การเตรียมความพรอมใหกับผูจะเขาสูตลาดแรงงานในอนาคตเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษาได
รูจักตนเอง มีความรู ความสามารถในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือประกอบอาชีพท่ีตรงกับความถนัด ทักษะ
ความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง ทําใหนักศึกษามีความสุขในการเรียนและการทํางาน สามารถพัฒนาตนเองให
กาวหนาในอาชีพอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต รวมถึงการบริการดานขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและ
ศิษยเกา เชน ทุนการศึกษา การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความ
เคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา และการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ       
ทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ อีกท้ังยังมีการสงเสริมบทบาทใหกับอาจารยท่ีปรึกษาไดดูแล
ชวยเหลือนักศึกษา ใหคําปรึกษาและขอชี้แนะใหกับนักศึกษาไดอยางใกลชิดและท่ัวถึง 

ซ่ึงสิ่งเหลานี้อาจเปนอุปสรรคตอการเรียนในมหาวิทยาลัยได ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดบริการแนะแนวและให
คําปรึกษา เพ่ือใหความชวยเหลือและแนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล เขาใจ และตระหนักรูในตนเอง สามารถ
เขาใจปญหาและ  หาทางออกไดอยางเหมาะสม เพ่ือนักศึกษาจะประสบความสําเร็จเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย และมีคุณภาพเปนปญญาของแผนดินไดอยางสมบูรณ 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมอาจารยใหไดรับรูบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาและสามารถใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ
นักศึกษาไดอยางถูกตองเหมาะสม 

2. เพ่ือสงเสริมในดานบริการการใหคําปรึกษาท้ังดานการศึกษา อาชีพ และปญหาสวนตัวรวมถึงไดรับบริการ
ขอมูลขาวสารดานวิชาการ วิชาชีพท่ีเปนประโยชน ใหแกนักศึกษา 
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3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและศิษยเกาใหมีโอกาสไดเขารับการฝกอบรม เพ่ิมพูนความรู และฝก
ประสบการณทางวิชาชีพในดานท่ีตนเองถนัด 

4. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาใหไดรับความรูและแนวทางในการตัดสินใจศึกษาตอ หรือเลือกท่ีจะไป
ประกอบอาชีพหลังจากสําเร็จการศึกษา 

5. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและศิษยเกามีโอกาสไดรับการฝกอบรม ความรู ความสามารถ ทักษะ
ทางดานวิชาการอยางเหมาะสม 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สกอ.  องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
    ตัวบงชี้ท่ี  1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1  กิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา 500 คน 
1.2  กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา 500 คน 
1.3  กิจกรรมงานทุนการศึกษา 200 คน 

    
          2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
        2.1 นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจจากการจัดอบรมไมนอยกวา รอยละ 80 

2.3 นักศึกษาท่ีไดเขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....26.03..........เปนเงิน.......36,550......บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....42.17..........เปนเงิน..... 59,200......บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....31.80..........เปนเงิน......44,650......บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมใหคําปรึกษา  แนะแนว  และการเขาสูอาชีพแก

นักศึกษา 
          

1.1 กิจกรรมท่ี1.1 กิจกรรมการใหคําปรึกษา  แนะแนว      
สําหรับอาจารยท่ีปรึกษา 

1 ครั้ง 27,500   1 ครั้ง 27,500     

1.2 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการเขาสูอาชีพแก
นักศึกษา 

1 ครั้ง  23,200   1 ครั้ง 23,200     

2 กิจกรรมบริการขาวสารและขอมลูแหลงงานแกนักศึกษา 1 ครั้ง 23,000 1 ครั้ง 23,000       
3 กิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จ

การศึกษา 
1 ครั้ง 27,800     1 ครั้ง 27,800   

4 กิจกรรมบริการขอมลูขาวสารและความรูท่ีเปน
ประโยชนแกศิษยเกา 

1 ครั้ง 5,500   1 ครั้ง 5,500     

5  กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา           
5.1 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร 4 ป 1 ครั้ง 16,850     1 ครั้ง 16,850   
5.2 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร 5 ป 1 ครั้ง 3,000   1 ครั้ง 3,000     
6  กิจกรรมงานทุนการศึกษา 1 ครั้ง 13,550 1 ครั้ง 13,550       

รวมท้ังส้ิน  140,400  36,550  59,200  44,650   
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมใหคําปรึกษา  แนะแนว  และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา 50,700  
 1.1 กิจกรรมการใหคําปรึกษา  แนะแนวสําหรับอาจารยท่ีปรึกษา 27,500  
 งบดําเนินงาน 27,500  
 1.1.1 คาตอบแทน 7,200  
 - คาวิทยากร 2 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท 7,200  
 1.1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 20,300  
 - คาติดตามประเมินผล     500 บาท 500  
 - คูมืออาจารยท่ีปรึกษา     9,500 บาท 9,500  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 2,800  
 - คาอาหาร 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 4,000  
 - คาปาย     500 บาท 500  
 - คาวัสดุอุปกรณ     3,000 บาท 3,000  
 1.2 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา 23,200  
 งบดําเนินงาน       23,200  
 1.2.1 คาตอบแทน 7,200  
 - คาวิทยากร 2 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท 7,200  
 1.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 16,000  
 - คาติดตามประเมินผล     500 บาท 500  
 - คาบํารุงรถ     3,000 บาท 3,000  
 - คานํ้ามัน     7,000 บาท 7,000  
 - คาปาย     500 บาท 500  
 - คาวัสดุอุปกรณ     5,000 บาท 5,000  
2 กิจกรรมบริการขอมลูขาวสารและแหลงงานแกนกัศึกษา 23,000  
 2.1 คาวัสดุ 23,000  
 - คาวัสดุอุปกรณ     18,000 บาท 18,000  
 - คาจัดทําเอกสาร/แผนพับ     5,000 บาท 5,000  
3 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา 27,800  
 งบดําเนินงาน   
 3.1 คาตอบแทน 19,200  
 - คาวิทยากร 4 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 800 บาท 19,200  
 3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 8,600  
 - คาติดตามประเมินผล     1,000 บาท 1,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คนๆละ 3 มื้อๆละ 35 บาท 2,100  
 - คาปาย     2,000 บาท 2,000  
 - คาวัสดุอุปกรณ     35,00 บาท 3,500  
4 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมบริการขอมูลขาวสารและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา 5,500  
 งบดําเนินงาน       5,500  
 4.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 5,500  
 - คาติดตามประเมินผล     500 บาท 500  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาจัดทําเอกสาร

ประชาสมัพันธ 
    5,000 บาท 5,000  

5 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา 19,850  
 5.1 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนกัศึกษาหลักสูตร 4 ป 16,850  
 งบดําเนินงาน   
 5.1.1 คาตอบแทน 4,800  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 2 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท 4,800  
 5.1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 12,050  
 - คาติดตามประเมินผล     1,000 บาท 1,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

สําหรับอาจารย 
30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท 1,050  

 - คาปาย     2,000 บาท 2,000  
 - คาวัสด ุ     2,000 บาท 2,000  
 - คาวัสดตุกแตงเวทีและ

สถานท่ีจัดงาน 
    6,000 บาท 6,000  

 5.2 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนกัศึกษาหลักสูตร 5 ป 3,000  
 5.2.1 คาวัสดุ 3,000  
 - คาวัสด ุ     3,000 บาท 3,000  
6 กิจกรรมงานทุนการศึกษา       13,550  
 งบดําเนินงาน       13,550  
 6.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 13,550  
 - คาติดตามประเมินผล     500 บาท 500  
 - คาจัดทําเอกสาร     3,000 บาท 3,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

สําหรับอาจารย/ผูรวมงาน 
30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท 1,050  

 - คาปาย     1,000 บาท 1,000  
 - คาวัสด ุ     3,000 บาท 3,000  
 - คาวัสดตุกแตงเวทีและ

สถานท่ีจัดงาน 
    5,000 บาท 5,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 140,400  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดยีวกัน (คาใชสอย/วัสดุ) 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีการสงเสริมอาจารยใหไดรับรูบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษาและสามารถใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ
นักศึกษาไดอยางถูกตองเหมาะสม 

2. มีการสงเสริมในดานบริการการใหคําปรึกษาท้ังดานการศึกษา อาชีพ และปญหาสวนตัวรวมถึงไดรับบริการ
ขอมูลขาวสารดานวิชาการ วิชาชีพท่ีเปนประโยชน ใหแกนักศึกษา 
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9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามเกณฑ สกอ.ตัวบงชี้ท่ี 3.1 จํานวน 7 ขอ  
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
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162434209300 งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ บ.กศ.  
 

  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 153,500 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา : นายกิตตริัตน บุญล้ํา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลเอาใจใส

นักศึกษา ซ่ึงอยูในชวงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ อาจเกิดความขัดแยงและความสับสนในการ
ตัดสินใจ บุคลิกภาพ  การปรับตัวกับสิ่งแวดลอมใหมๆ จึงตองมีการเสริมสรางระเบียบวินัยและความประพฤติ
นักศึกษา การควบคุมดูแลนักศึกษาใหปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยและสังคม การปลูกฝง
จิตสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม การทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนการเรียนรูเก่ียวกับแนวคิดในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

งานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของงานท่ีกองพัฒนานักศึกษาท่ีจัดข้ึนเพ่ือสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องของการไมทุจริต คอรัปชั่น และเสริมสรางการมีระเบียบวินัยของ
นักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาประสบความสําเร็จและเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพเปนปญญาชน
ของแผนดินไดอยางสมบูรณ 
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา 
2. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ ปลูกจิตสํานึกการไมทุจริต คอรัปชั่น แกนักศึกษา 
3. เพ่ือสงเสริมและใหความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงใหแกนักศึกษา 
4. เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและใหความรูเก่ียวกับโทษของยาเสพติดแกนักศึกษา 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สกอ.  องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
    ตัวบงชี้ท่ี  1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1  กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา  200 คน 
1.2  กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจการทุจริตคอรัปชั่น 50 คน 
1.3  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 50 คน 
1.4  กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา 100 คน 

    
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจจากการจัดอบรมไมนอยกวา รอยละ 80 
2.2 นักศึกษาท่ีไดเขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58)  เบิกจายรอยละ ...51.92...  เปนเงิน ...79,700... บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ...48.08...  เปนเงิน ...73,800... บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา 1 ครั้ง 54,100   1 ครั้ง 54,100     
2 กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจการทุจริต

คอรัปชั่น 

1 ครั้ง 19,700 1 ครั้ง 19,700       

3 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 1 ครั้ง  60,000 1 ครั้ง  60,000       

4 กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา 1 ครั้ง 19,700   1 ครั้ง 19,700     

รวมท้ังส้ิน  153,500  79,700  73,800     
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา 54,100  
 งบดําเนินงาน 54,100  
 1.1 คาตอบแทน 7,200  
 -  คาวิทยากร 2 รูปๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท 7,200  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 46,900  
 - คาชุดการแสดง     15,000 บาท 15,000  
 - คาติดตามประเมินผล     500 บาท 500  
 - คาถายวีดีโอ     1,000 บาท 1,000  
 - คาเชาเครื่องเสยีง     6,000 บาท 6,000  
 - คาบํารุงดนตรไีทย     5,000 บาท 5,000  
 - คาจางเหมาตกแตงสถานท่ี     9,000 บาท 9,000  
 - คาเครื่องไทยธรรม 2 รูปๆละ 1 ชุดๆละ 1,200 บาท 2,400  
 - คาปาย     3,000 บาท 3,000  
 - คาวัสดุอุปกรณ     5,000 บาท 5,000  

2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจการทุจริตคอรัปช่ัน 19,700  
 งบดําเนินงาน 19,700  
 2.1 คาตอบแทน 7,200  
 - คาวิทยากร 2 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท 7,200  
 2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 12,500  
 - คาติดตามประเมินผล     500 บาท 500  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท 3,500  
 - คาอาหาร 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 5,000  
 - คาปาย     500 บาท 500  
 - คาวัสดุอุปกรณ     3,000 บาท 3,000  

3 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 60,000  
 งบดําเนินงาน 60,000  
 3.1 คาตอบแทน 5,000  
 - คาวิทยากร 1 คนๆละ 5 ช่ัวโมงๆละ 1,000 บาท 5,000  
 3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 55,000  
 - คาท่ีพัก 50 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 160 บาท 8,000  
 - คาจางเหมารถตู 6 คันๆ ละ 2 วันๆ ละ 2,300 บาท 27,600  
 - คาอาหาร 50 คนๆละ 4 มื้อๆละ 80 บาท 16,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,500  
 - คาติดตามและประเมินผล     500 บาท 500  
 - คาปาย     400 บาท 400  

4 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา 19,700  
 งบดําเนินงาน 19,700  

 1.1 คาตอบแทน 7,200  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 - คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท 3,600  
 - คาตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 3,600  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 12,500  

 - คาแสดงดนตร ี     5,000 บาท 5,000  
 - คาตกแตงสถานท่ี     3,000 บาท 3,000  
 - คาติดตามและประเมินผล     500 บาท 500  
 - คาวัสดุอุปกรณ     1,000 บาท 3,000  
 - คาปาย     500 บาท 1,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 153,500  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดียวกัน (คาใชสอย/วัสดุ) 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา 
2. มีการเสริมสรางความรูความเขาใจ ปลูกจิตสํานึกการไมทุจริต คอรัปชั่น แกนักศึกษา 
3. มีการสงเสริมและใหความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงใหแกนักศึกษา 
4. มีการเสริมสรางภูมิคุมกันและใหความรูเก่ียวกับโทษของยาเสพติดแกนักศึกษา 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามเกณฑ สกอ.ตัวบงชี้ท่ี 3.1 จํานวน 7 ขอ  
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
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1080000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
162434209400 งานบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 965,909 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี

พันธกิจในการจัดหา รวบรวม ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู จัดหาวัสดุและซอมบํารุงครุภัณฑอาคาร
สถานท่ีใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานตลอดเวลาและจัดใหมีการประชุมกรรมการของสํานักฯ เพ่ือใหสามารถบริหาร
จัดการงานในสํานักฯ ในการเปนฝายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูในการยกระดับสถาบันเพ่ือเขาสูสากล 
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาเขาสูสากล 
2. เพ่ือบริหารจัดการงานในสํานักฯ ในการเปนฝายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ 

การบริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 19 จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 20  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
 ตัวชี้วัดท่ี 22  ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 24 งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
  

 สกอ. องคประกอบท่ี 1 ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ 
 องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 องคประกอบท่ี 3 ตัวบงชี้ 3.3 การจัดการความรูในองคกร 
  ตัวบงชี้ 3.5 ประกันคุณภาพ 
 องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกัน

คุณภาพ  
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง  
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 ตัวชี้วัดท่ี 2 ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.2  การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
 ตัวชี้วัดท่ี 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับการบริหารและการ

จัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 กลยุทธท่ี 3 เปนท่ีพ่ึงของสังคม  
 เปาประสงค 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของชุมชน

และทองถ่ิน 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 
 กลยุทธท่ี 16 การประกันคุณภาพการศึกษา  
 เปาประสงค 1 มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานอยูในระดับสูงตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 ตัวชี้วัดท่ี 16.2 มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยานอยปละ 1 ครั้ง 
 กลยุทธท่ี 25 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 เปาประสงค มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
 ตัวชี้วัด สามารถนําแผนบริการความเสี่ยงและควบคุมภายใน สูการปฏิบัติได 
  
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม 1.  นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 
    ภายในประเทศ 1.  เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
      2.  เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถ่ิน 
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5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
 จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม

ประเภทผูใชบริการ (ประมาณตอเดือน) 
  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 6,400 คน 
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 120 คน 
1.3 บุคคลท่ัวไป 350 คน 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1.รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85 
2.ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เปาหมายระดับ 3 
3.ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3 
4.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3 
5.หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  เปาหมายระดับ 3 
6.ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ     40.70 เปนเงิน     393,120 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ     32.96   เปนเงิน     318,360 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ    23.14 เปนเงิน     223,540 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ      3.20   เปนเงิน       30,889 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

 งานบริหารจัดการสํานักวิทยบริการฯ           

 งบดําเนินงาน           

1 ตอบแทน  46,800         
 1.1 คาตอบแทนกรรมการบริหารสํานัก 2 ครั้ง 38,400 1 ครั้ง 19,200   1 ครั้ง 19,200   
 1.2 คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20 วัน 8,400 6 วัน 2,520 3 วัน 1,260 7 วัน 2,940 4 วัน 1,680 
            
2 คาใชสอยและคาวัสดุ  919,109         
 คาใชสอย  342,000         
 2.1 คาอาหารวาง (ประชุมกรรมการสํานัก) 10 ครั้ง 7,000 2  ครั้ง 1,400 3 ครั้ง 2,100 2  ครั้ง 1,400 3 ครั้ง 2,100 
 2.2 ซอมบํารุงรักษาครภุัณฑและอาคารสถานท่ี 15 รายการ 335,000 6 รายการ 120,000 5 รายการ 115,000 4 รายการ 100,000   
            
 คาวัสด ุ  577,109         

 2.3 วัสดุสํานักงาน 60 รายการ 577,109 25 รายการ 250,000 20 รายการ 200,000 10 รายการ 100,000 5 รายการ 27,109 

รวมท้ังสิ้น  965,909  393,120  318,360  223,540  30,889 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 งานบริหารจัดการสํานักวิทยบริการฯ 965,909  
 งบดําเนินงาน 965,909  
 1.1 ตอบแทน 46,800  
  คาตอบแทนกรรมการบรหิาร

สํานัก 
2 ครั้ง 1 ครั้งละ 19,200 บาท 38,400  

   คาปฏิบัติงานนอกเวลา   
      ราชการ  

20 วัน 1 วันละ 420 บาท 8,400  

 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ 919,109  
  คาอาหารวาง           (ประชุม

กรรมการสํานัก) 
10 ครั้ง     7,000  

  ซอมบํารุงรักษาครุภณัฑและ
อาคารสถานท่ี 

8 รายการ     335,000  

  วัสดุสํานักงาน 60 รายการ     577,109  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 965,909  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.มีทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางเพียงพอ 
2.นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย และชุมชนในทองถ่ิน สรางนิสัยการเรียนรู การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
3.สํานักฯ มีการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1  จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา รัอยละ 80 
9.1.2  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคท่ัวไป มีความพึงพอใจในการเขาใชบริการ ไมนอยกว 

รอยละ 80 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  

  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  รอยละ 80 
9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  รอยละ 80 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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162434209500 งานบริการวิชาการ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 165,200  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนงานหนวยราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

และเปนหนวยงานท่ีมีปรัชญา คือ แหลงรวบรวมภูมิปญญา พัฒนาการเรียนรู มาตรฐานสากล  และเปนไปตาม
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของคลังปญญาของสังคม พรอมชี้นําทองถ่ินและสังคม และเปนการสืบ
สานประเพณี วัฒนธรรม รวมท้ังสงเสริมแนวพระราชดําริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีการจัดกิจกรรม 
เพ่ือเปนการถายทอด เผยแพรองคความรูตางๆ ในรูปของการจัดกิจกรรม นิทรรศการหมุนเวียน การใหความรู
ทางดานวิชาชีพและวิชาการ รวมท้ังแนะการใชบริการสํานักวิทยบริการแกนักศึกษา คณาจารย และชุมชนทองถ่ิน 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการสูสังคม 
2. เพ่ือสงเสริม อนุรักษ สืบสานและเผยแพรวัฒนธรรม 
3. เพ่ือสงเสริม และเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 19 จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 20  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
 ตัวชี้วัดท่ี 22  ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 24 งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 สกอ. องคประกอบท่ี 1 ตัวบงชี้ 1   กระบวนการพัฒนาแผน 

 องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ตัวบงชี้ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 องคประกอบท่ี 3 ตัวบงชี้ 3.3 การจัดการความรูในองคกร 

  ตัวบงชี้ 3.5 ประกันคุณภาพ   
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 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง  
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.2  การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
 ตัวชี้วัดท่ี 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับการบริหารและการ

จัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
  กลยุทธท่ี 2    ใกลชิด 
  เปาประสงค    มหาวิทยาลัยเปนท่ีรูจัก และยอมรับ และไดรับการสนับสนุนจาก  

              สาธารณชนอยางกวางขวาง 
   ตัวชี้วัดท่ี 2.3    หนวยงานท้ังภายในและภายนอกรับรูขาวสารท่ีประชาสัมพันธจาก 
        มหาวิทยาลัยไมนอยกวารอยละ 50 

 กลยุทธท่ี 3 เปนท่ีพ่ึงของสังคม  
 เปาประสงค 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของชุมชน

และทองถ่ิน 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 

            กลยุทธท่ี 15    การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามประราชดําริ 
เปาประสงคท่ี 1   สงเสริม เผยแพรกิจกรรมตามแนวพระราชดําริ และความรูความเขาใจ 
   ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวชี้วัดท่ี 15.1 ผูรับบริการมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมตามพระราชดําริ 
 

 

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม 1.  นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 
    ภายในประเทศ 1.  เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
      2.  เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถ่ิน 
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5. เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

 
จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
ประเภทผูใชบริการ (ประมาณ) 

  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 1,000 คน 
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 100 คน 
1.3 บุคคลท่ัวไป 100 คน 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

4.1. รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85 
4.2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง เปาหมายระดับ 3 
4.3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3 
4.4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3 
4.5. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  เปาหมายระดับ 3 
4.6. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ     37.77 เปนเงิน      62,400 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ     26.88 เปนเงิน      44,400       บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ    11.02 เปนเงิน      18,200 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ     24.33   เปนเงิน      40,200 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

 งานบริการวิชาการ           
 งบดําเนินงาน           
1 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 2 คร้ัง 16,200         
 1.1 การอานเพ่ือการเรียนรู   8,900         
 คาตอบแทน           
 1.1.1 คาตอบแทนวิทยากร 3 ช่ัวโมง 1,800 3 ช่ัวโมง 1,800       
 1.1.2 เงินรางวัล 1 ครั้ง 1,000 1 ครั้ง 1,000       
 คาใชสอย           
 1.1.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 60 คน 1,500 60 คน 1,500       
 คาวัสดุ           

 1.1.3 ปายประชาสัมพันธ 1 ผืน 600 1 ผืน 600       
 1.1.4 วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 4,000 1 ครั้ง 4,000       
            
 1.2 การอานเพ่ือบริการชุมชน   7,300         
 คาตอบแทน           
 1.2.1 คาตอบแทนวิทยากร 3 ช่ัวโมง 1,800 3 ช่ัวโมง 1,800       
 1.2.2 เงินรางวัล 1 ครั้ง 1,000 1 ครั้ง 1,000       
 คาใชสอย           
 1.2.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คน 500 20 คน 500       
 คาวัสดุ           
 1.2.4 วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 4,000 1 ครั้ง 4,000       
2 กิจกรรมสงเสริมงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 คร้ัง 113,000         

 2.1 งานปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม Library Orientation  26,000         
 คาใชสอย           
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ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

 2.1.1 คาเครื่องดื่ม 1,000 คน 10,000       1,000 คน 10,000 
 คาวัสดุ           
 2.1.2 ปายประชาสัมพันธ 5 ผืน 3,000       5 ผืน 3,000 
 2.1.3 วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 13,000       1 ครั้ง 13,000 

 2.2 งาน Library & IT Fair 2559  32,200         
 คาตอบแทน           
 2.2.1 คาตอบแทนวิทยากร 2 คน 7,200   2 คน 7,200     
 คาใชสอย           
 2.2.2 คาอาหารกลางวัน 100 คน 5,000   100 คน 5,000     
 2.2.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คน 5,000   100 คน 5,000     
 คาวัสดุ           

 2.2.4 ปายประชาสัมพันธ 6 ผืน 4,000   6 ผืน 4,000     

 2.2.5 วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 11,000   1 ครั้ง 11,000     
 2.3 อบรมฐานขอมูลออนไลนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(สืบคนฐานขอมูล) 
 9,000 

        

 คาใชสอย           
    2.3.1 คาอาหารกลางวัน 50 คน 5,000 50 คน 5,000       
    2.3.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คน 2,500 50 คน 2,500       

 คาวัสดุ           
    2.3.3 วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 1,500 1 ครั้ง 1,500       

 2.4 อบรมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน E-learning 
รุนท่ี 1 (คร้ังท่ี 1) 

 9,200  
       

 คาใชสอย           
    2.4.1 คาอาหารกลางวัน 50 คน 5,000 50 คน 5,000       

 
   2.4.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 

50 คน 3,500 50 คน 3,500       
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ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

 คาวัสดุ           
    2.4.3 วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 700 1 ครั้ง 700       

 
2.5 อบรมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน E-learning 
รุนท่ี 2 (คร้ังท่ี 1) 

 9,200  
       

 คาใชสอย           
    2.5.1 คาอาหารกลางวัน 50 คน 5,000     50 คน 5,000   
    2.5.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คน 3,500     50 คน 3,500   
 คาวัสดุ           
    2.5.3 วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 700     1 ครั้ง 700   

 
2.6 อบรมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน E-learning 
รุนท่ี 1 (คร้ังท่ี 2) 

 9,200  
       

 คาใชสอย           
    2.6.1 คาอาหารกลางวัน 50 คน 5,000   50 คน 5,000     
    2.6.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คน 3,500   50 คน 3,500     

 คาวัสดุ           
    2.6.3 วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 700   1 ครั้ง 700     
 2.7 อบรมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน E-learning 

รุนท่ี 2 (คร้ังท่ี 2) 
 9,200  

       

 คาใชสอย           
    2.7.1 คาอาหารกลางวัน 50 คน 5,000       50 คน 5,000 
    2.7.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คน 3,500       50 คน 3,500 
 คาวัสดุ           
    2.7.3 วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 700       1 ครั้ง 700 
 2.8 โครงการยกระดับทักษะความรูดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศเทศ ดวย IT Certificate (MOS) 
 

 9,000 
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ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

 คาใชสอย           
    2.8.1 คาอาหารกลางวัน 50 คน 5,000 50 คน 5,000       
    2.8.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คน 3,500 50 คน 3,500       
 คาวัสดุ           
    2.8.3 วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 500 1 ครั้ง 500       
3 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการ

หมุนเวียน 
7 คร้ัง 26,000 

        

 3.1 นิทรรศการวันปยะมหาราช (23 ตุลาคม 2558)  3,000         
 คาวัสดุ           
 3.1.1 วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 3,000 1 ครั้ง 3,000       
 3.2 กิจกรรมวันลอยกระทง (25 พ.ย.58)  8,000         
 คาวัสดุ           
  3.2.1 วัสดุสําหรับจดังาน 1 ครั้ง 8,000 1 ครั้ง 8,000       
 3.3 นิทรรศการวันพระเจาตากสิน (28 ธ.ค.58)  3,000         
 คาวัสดุ           
 3.3.1 วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 3,000 1 ครั้ง 3,000       
 3.4 นิทรรศการวันมาฆบูชา (22 ก.พ. 59)  3,000         
 คาวัสดุ           
 3.4.1 วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 3,000   1 ครั้ง 3,000     
 3.5 นิทรรศการวันจักรี (6 เม.ย. 59)  3,000         
 คาวัสดุ           
 3.5.1 วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 3,000     1 ครั้ง 3,000   
 3.6 นิทรรศการวันวิสาขบูชา (20 พ.ค. 59)  3,000         
 คาวัสดุ           
 3.6.1 วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 3,000     1 ครั้ง 3,000   
 3.7 นิทรรศการวันสุนทรภู (26 มิ.ย.59)  3,000         
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ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

 คาวัสดุ           
 3.7.1 วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 3,000     1 ครั้ง 3,000   
4 นิทรรศการตามโครงการพระราชดําริ 2 คร้ัง 10,000         

 
4.1 นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ    

วันพอแหงชาติ (5 ธ.ค.58) 
 5,000         

 คาวัสดุ           
 4.1.1 วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 5,000 1 ครั้ง 5,000       

 
4.2 นิทรรศการสงเสริมศิลปะพ้ืนบาน เฉลิมพระเกียรติ

วันแมแหงชาติ (12 ส.ค.59) 
 

5,000 
        

 คาวัสดุ           
 4.2.1 วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 5,000       1 ครั้ง 5,000 

รวมท้ังสิ้น  165,200  62,400  44,400  18,200  40,200 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 งบดําเนินงาน   

1 กิจกรรมสงเสริมนสิัยรักการอาน 16,200  
 1.1 การอานเพ่ือการเรียนรู  8,900  
 1.1.1 คาตอบแทน       2,800  
 -คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมง 600 บาท 1,800  
 -เงินรางวัล 1 ครั้ง     1,000  
 1.1.2 คาใชสอยคาวัสดุ       6,100  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 60 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ  25 บาท 1,500  
 -ปายประชาสมัพันธ 1 ผืน 1 ผืนละ 600 บาท 600  
 -วัสดุสําหรับจดังาน 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 4,000 บาท 4,000  
 1.2 การอานเพ่ือบริการชุมชน        7,300  
 1.2.1 คาตอบแทน       2,800  
 -คาตอบแทนวิทยากร 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 1,800 บาท 1,800  
 -เงินรางวัล 1 ครั้ง     1,000  
 1.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       4,500  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่  1 ครั้ง 1 ครั้งละ 500 บาท  500  
 -วัสดุสําหรับจดังาน 1 ครั้ง 1 ครั้งละ  4,000 บาท 4,000  
2 กิจกรรมสงเสริมงานวิทยวิชาการ       113,000  
 2.1 งานปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม Library Orientation 26,000  
 2.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       26,000  
 -คาเครื่องดื่ม 1,000 คน 1 คนละ 10 บาท 10,000  
 -ปายประชาสมัพันธ 5 ผืน 1 ผืนละ 600 บาท 3,000  
 -วัสดุสําหรับจดังาน 1 ครั้ง     13,000  
 2.2 งาน Library & IT Fair 2559       32,200  
 2.2.1 คาตอบแทน       7,200  
 -คาตอบแทนวิทยากร 2  คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  
 2.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       25,000  
 -คาอาหารกลางวัน 100 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท 5,000  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่  100 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 5,000  
 -ปายประชาสมัพันธ 6 ผืน     4,000  
 -วัสดุสําหรับจดังาน 1 ครั้ง     11,000  
 2.3 อบรมฐานขอมลูออนไลนและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สืบคนฐานขอมลู) 9,000  
 2.3.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       9,000  
 -คาอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 5,000  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,500  
 2.3.3  คาวัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 1,500 บาท 1,500  
 2.4 อบรมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน E-learning รุนท่ี 1 (คร้ังท่ี 1) 9,200  
 2.4.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       9,200  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
  คาอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 5,000  
  คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 3,500  
  วัสดุสําหรับจดังาน 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 700 บาท 700  
 2.5 อบรมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน E-learning รุนท่ี 2 (คร้ังท่ี 1) 9,200  
 2.5.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       9,200  
   คาอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 5,000  
   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 3,500  
   วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 700 บาท 700  
 2.6 อบรมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน E-learning รุนท่ี 1 (คร้ังท่ี 2) 9,200  
 2.6.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       9,200  
 -คาอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 5,000  
  คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 3,500  
  วัสดุสําหรับจดังาน 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 700 บาท 700  
 2.7 อบรมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน E-learning รุนท่ี 2 (คร้ังท่ี 2) 9,200  
 2.7.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       9,200  
   คาอาหารกลางวัน 50 คน คน ๆ ละ  1 มื้อๆ ละ 100 บาท 5,000  
   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คน คนๆ ละ  2 มื้อๆ ละ 35 บาท 3,500  
   วัสดุสําหรับจัดงาน 1  ครั้ง 1 ครั้งละ 700 บาท 700  
 2.8 โครงการยกระดับทักษะความรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศเทศ ดวย IT Certificate (MOS) 9,000  
 2.8.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       9,000  
  คาอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 5,000  
  คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 3,500  
   วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 1 ครั้งละ 500 บาท 500  
3 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการหมุนเวียน 26,000  
 3.1 นิทรรศการวันปยะมหาราช  (23 ตุลาคม 2558) 3,000  
 3.1.1 คาวัสดุ       3,000  
  วัสดุสําหรับจดังาน 1 ครั้ง     3,000  
 3.2 กิจกรรมวันลอยกระทง (25 พ.ย.58)       8,000  
 3.2.1 คาวัสดุ       8,000  
  วัสดุสําหรับจดังาน 1 ครั้ง     8,000  
 3.3 นิทรรศการวันพระเจาตากสิน (28 ธ.ค.58) 3,000  
 3.3.1 คาวัสดุ       3,000  
  วัสดุสําหรับจดังาน 1 ครัง้     3,000  
 3.4 นิทรรศการวันมาฆบูชา(22 ก.พ.59)       3,000  
 คาวัสดุ       3,000  
  วัสดุสําหรับจดังาน 1 ครั้ง     3,000  
 3.5 นิทรรศการวันจักรี (6 เม.ย. 59)       3,000  
 คาวัสดุ       3,000  
  วัสดุสําหรับจดังาน 1 ครั้ง     3,000  
 3.6 นิทรรศการวันวิสาขบูชา  (20 พ.ค.59) 3,000  
 คาวัสดุ       3,000  
  วัสดุสําหรับจดังาน 1 ครั้ง     3,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 3.7 นิทรรศการวันสุนทรภู (26 มิ.ย.59)       3,000  
 คาวัสดุ       3,000  
   วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง     3,000  
4 นิทรรศการตามโครงการพระราชดําริ       10,000  
 4.1 นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติวันพอแหงชาติ  (5 ธ.ค.58) 5,000  
 4.1.1 คาวัสดุ       5,000  
 วัสดุสาํหรับจดังาน 1 ครั้ง     5,000  
 4.2 นิทรรศการสงเสริมศิลปะพ้ืนบานเฉลิมพระเกียรติวันแมแหงชาติ   (12 ส.ค.59) 5,000  
 4.2.1 คาวัสดุ       5,000  
 4.2.1 วัสดุสาํหรับจดังาน 1 ครั้ง     5,000  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       165,200  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.ผูรับบริการมีสวนชวยในการทํานุบํารุง สืบสาน และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยมากข้ึน 
2.นักศึกษาและบุคลากรใชบริการทางดานหองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.ชุมชนไดรับการบริการวิชาการดานหองสมุด 
4.นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนทองถ่ิน มีนิสัยเรียนรูตลอดชีวิต 
6.ผูใชบริการหองสมุดมีความรูเก่ียวกับวันสําคัญของมหาวิทยาลัยและของชาติ 

 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ..........................................................................................................................................  
9.1.2 ........................................................................................................................................  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  รอยละ 80 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  รอยละ 80 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบ.............................................................................................. 
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบ............................................................................................... 
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162434209600 งานพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผนดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
  โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 
  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย  
วงเงินงบประมาณ: 256,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานภายในท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ดาน

แหลงเรียนรู และดานเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัยแลวนั้น สํานักวิทยบริการฯยังมีพันธกิจ 5 ประการ
คือบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ ใหการบริการสื่อสารสนเทศท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
พัฒนาเพ่ือการเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูของทองถ่ิน พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเปน e-University และ
บริหารงานดวยระบบมาตรฐานคุณภาพ การท่ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะบรรลุตามพันธกิจไดนั้น 
บุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผูปฏิบัติงานจะตองมีความรู ความเชี่ยวชาญในงานท่ี
รับผิดชอบ ซ่ึงในปจจุบันวิธีการทํางานในแตละศาสตรมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  จึงจําเปนตองพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรูความเชี่ยวชาญ ทันตอการเปลี่ยนแปลงในงานท่ีรับผิดชอบ สามารถทํางานเปนทีม และเปนผูใหบริการท่ีดี 
เพ่ือใหผูรับบริการพึงพอใจกับการใหบริการของสํานักฯ และตรงกับเปาประสงคของสํานักฯ ในดานบุคลากรมี
สมรรถนะในการทํางาน เพ่ือสนับสนุนความเปนเลิศในงานบริการ 
 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีความรูความเชี่ยวชาญในงานท่ีปฏิบัติ 
2.เพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณ  ทันตอสถานการณปจจุบัน 

 

 
 
 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 470 

 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 19 จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 20  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
 ตัวชี้วัดท่ี 22  ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 24 งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 สกอ. องคประกอบท่ี 1 ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ 
 องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 องคประกอบท่ี 3 ตัวบงชี้ 3.3 การจัดการความรูในองคกร 
  ตัวบงชี้ 3.5 ประกันคุณภาพ 
 องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกัน

คุณภาพ  
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง  
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.2  การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
 ตัวชี้วัดท่ี 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับการบริหารและการ

จัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 กลยุทธท่ี 16 การประกันคุณภาพการศึกษา  
 เปาประสงค 1 มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานอยูในระดับสูงตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 ตัวชี้วัดท่ี  มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  
  

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม 1.  สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 
 
 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 

    ภายในประเทศ 1.  เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
      2.  เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถ่ิน 
   
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีบุคลากรเขารวมประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ 45 คน 
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1.รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85 
2.ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
เปาหมายระดับ 3 
3.ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3 
4.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3 
5.หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  เปาหมายระดับ 3 
6.ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ     39.53 เปนเงิน      101,200 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ      7.81 เปนเงิน        20,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ    47.97 เปนเงิน      122,800     บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ       4.69 เปนเงิน        12,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

 งานพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ          

1 ประชุม/สมัมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ  169,800         

 คาใชสอย           

 
1.1 (คาลงทะเบียน, คาเบ้ียเลี้ยง, คาท่ีพัก, คาพาหนะ,      

คานํ้ามัน, คาบํารุงรักษารถยนต, คาทางดวน, คาท่ีจอดรถ) 
 

169,800 
 

15,000  20,000  122,800  12,000 

2 อบรมบุคลากร  30,000         
 คาตอบแทน           
 3.1 คาวิทยากร (2 คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท) 2 คน 7,200 2 คน 7,200       
 คาใชสอยคาวัสดุ           
 2.2 คาอาหารกลางวัน 50 คน 5,000 1 ครั้ง 5,000       
 2.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คน 2,500 1 ครั้ง 2,500       
 2.4 วัสดุสําหรับจัดงาน 1 ครั้ง 15,300 1 ครั้ง 15,300       
3 อบรมงานประกันคุณภาพ  56,200         

 คาตอบแทน           
 3.1 คาวิทยากร (1 คน ๆ ละ 12 ช่ัวโมง ๆ ละ 600บาท) 1 คน 7,200 1 คน 7,200       

 คาใชสอยคาวัสดุ           
 3.2 คาอาหาร 20 คน 15,000 20 คน 15,000       
 3.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คน 4,000 20 คน 4,000       
 3.4 คาเชารถ  2 คัน 10,000 2 คัน 10,000       
 3.5 คาท่ีพัก 20 คน 18,000 20 คน 18,000       
 3.6 วัสดุ 1 ครั้ง 2,000 1 ครั้ง 2,000       
 รวมท้ังสิ้น  256,000  101,200  20,000  122,800  12,000 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 งานพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
1 ประชุม/สมัมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ 

ไปราชการ 
      169,800  

 1.1 คาใชสอย       169,800  
 - (คาลงทะเบียน, คาเบ้ียเลีย้ง, คาท่ีพัก, 

คาพาหนะ, คานํ้ามัน, คาบํารุงรักษา
รถยนต, คาทางดวน, คาท่ีจอดรถ) 

      169,800  

2 อบรมบุคลากร       30,000  
 2.1 คาตอบแทน       7,200  
 - คาวิทยากร 2  คนๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  
 2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       22,800  
 - คาอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท 5,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2,500  
 - วัสดุสําหรับจัดงาน 1  ครั้ง 1 ครั้ง 15,300 บาท 15,300  
3 อบรมงานประกันคุณภาพ       56,200  
 3.1 คาตอบแทน       7,200  
 - คาวิทยากร  

(1 คน ๆ 12 ช่ัวโมง ๆ ละ 600บาท) 
1 คน 7,200 12 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 7,200  

 3.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       49,000  
 - คาอาหาร 20 คน 15,000 3 มื้อๆ ละ 250 บาท 15,000  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คน 4,000 4 มื้อๆ ละ 50 บาท 4,000  
 - คาเชารถ  2 คัน 10,000 2 คันๆ ละ  5,000 บาท  10,000  
 - คาท่ีพัก 20 คน 18,000 20  คนๆ ละ 900 บาท 18,000  
 - วัสดุ 1 ครั้ง 2,000 1 ครั้ง 2,000 บาท 2,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 256,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน   

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรสามารถทํางานเปนทีมและเปนผูใหบริการท่ีดี 
2. บุคลากรในสํานักมีความรูและประสบการณดานวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
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9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1  จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา รัอยละ 80 
9.1.2  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคท่ัวไป มีความพึงพอใจในการเขาใชบริการ ไมนอยกวา 

รอยละ 80 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  รอยละ 80 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  รอยละ 80 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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162434209700 จัดหาครุภัณฑ ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 7. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

8. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
9. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
10. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
11. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
12. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 1,521,220  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี

พันธกิจในการจัดหา และบริการโครงสรางพ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและการ
เรียนการสอน จึงจําเปนตองจัดหาวัสดุอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมเติม เพ่ือใหบริการแกนักศึกษา และ
จัดหาครุภัณฑประจําสํานักงานทดแทนของเดิมท่ีมีอยูในสภาพใชงานไมไดและไมคุมกับการซอมบํารุง รวมถึงปรับปรุง
อาคารสถานท่ี ใหมีความเหมาะสม เพ่ือสนันสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรู และภูมิปญญาชุมชนทองถ่ินและภูมิภาคสูสากล 
2.เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการสูสังคม 
3.เพ่ือจัดหา รวบรวม ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานสากล 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 19 จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 20  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
 ตัวชี้วัดท่ี 22  ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 24 งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 สกอ. องคประกอบท่ี 1 ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ 
 องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 องคประกอบท่ี 3 ตัวบงชี้ 3.3 การจัดการความรูในองคกร 
  ตัวบงชี้ 3.5 ประกันคุณภาพ 
 องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกัน

คุณภาพ  
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 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง  
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.2  การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
 ตัวชี้วัดท่ี 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับการบริหารและการ

จัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 กลยุทธท่ี 3 เปนท่ีพ่ึงของสังคม  
 เปาประสงค 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของชุมชน

และทองถ่ิน 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 
 กลยุทธท่ี 6 เตรียมความพรอมของอาคารสถานท่ีและจัดระเบียบมหาวิทยาลัย 
 เปาประสงค มหาวิทยาลัยสะอาด สวยงามเปนระเบียบมีการจัดรูปแบบอาคารและ

บุคลากรทุกคนมีความภาคภูมิใจ 
 ตัวชี้วัดท่ี 6.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรเก่ียวกับอาคารสถานท่ีท่ีมี

ความพรอม สวยงาม และมีความเปนระเบียบไมนอยกวารอยละ 80 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม 1.  นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 
    ภายในประเทศ 1.  เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
      2.  เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถ่ิน 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

 จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
ประเภทผูใชบริการ (ประมาณตอเดือน) 

  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 6,400 คน 
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 120 คน 
1.3 บุคคลท่ัวไป 350 คน 
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
4.7. รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85 
4.8. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง เปาหมายระดับ 3 
4.9. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3 
4.10. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3 
4.11. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  เปาหมายระดับ 3 
4.12. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ     100 เปนเงิน     1,521,220   บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

 
งานจัดหาครุภัณฑประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

 งบลงทุน           

1 คาครุภัณฑ           

 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร (สําหรับการเรยีนการสอน) 30 เครื่อง 750,000 30 เครื่อง 750,000       
 1.2 ปมนํ้า  2 เครื่อง 59,200 2 เครื่อง 59,200       
 1.3 ชุดไมโครโฟนไรสาย 2 ชุด 40,000 2 ชุด 40,000       
 1.4 อุปกรณนําเสนอภาพแบบไรสาย 1 ตัว 19,000 1 ตัว 19,000       
 1.5 ขาตั้งกลอง 1 ตัว 12,000 1 ตัว 12,000       

 1.6 กลองวงจรปด (IP Camera) 1 ชุด 219,350 1 ชุด 219,350       

 1.7 ช้ันหนังสือ 4 ชุด 70,620 4 ชุด 70,620       
 1.8 แท็บเล็ต 4 เครื่อง 87,600 4 เครื่อง 87,600       
 1.9 แทนวาง Tablet พรอมสัญญาณกันขโมย  10 อัน 38,500 10 อัน 38,500       
 1.10 เกาอ้ี 60 ตัว 96,000 60 ตัว 96,000       
 1.11 อุปกรณรับ-สงสัญญาณภาพ รองรับระบบปฏบิัติการ IOS 2 เครื่อง 7,700 2 เครื่อง 7,700       

 
1.12 อุปกรณรับ-สงสญัญาณ ภาพรองรับระบบปฏิบัติการ 
       Android และ IOS 

1 ตัว 2,500 1 ตัว 2,500 
      

 1.13 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย 4 ตัว 28,000 4 ตัว 28,000       
 1.14 เครื่องสํารองไฟ 4 ตวั 19,600 4 ตัว 19,600       
 1.15 มานกันแสงหองฉายภาพยนตร 1 ชุด 44,750 1 ชุด 44,750       
 1.16 มานกันแสงหองมัลติมเีดีย 1 ชุด 26,400 1 ชุด 26,400       

รวมท้ังสิ้น  1,521,220  1,521,220       

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 งานจัดหาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,521,220  
 งบลงทุน 1,521,220  
1 คาครุภัณฑ 1,521,220  
 1.4 เครื่องคอมพิวเตอร 

(สําหรับการเรยีนการสอน) 
30 เครื่อง 1 เครื่องละ 25,000 บาท 750,000  

 1.2  ปมนํ้า 2 เครื่อง 1 เครื่องละ 29,600 บาท 59,200  
 1.3  ชุดไมโครโฟนไรสาย 2  ชุด 1 ชุดละ 20,000 บาท 40,000  
 1.4  อุปกรณนําเสนอภาพแบบไรสาย 1 ตัว 1 ตัวละ 19,000 บาท 19,000  
 1.5  ขาตั้งกลอง 1 ตัว 1 ตัวละ 12,000 บาท 12,000  
 1.6 กลองวงจรปด(IP Camera) 1 ระบบ 1 ระบบละ 219,350 บาท 219,350  
 1.7 ช้ันหนังสือ 4 ชุด 1 ชุดละ 17,655 บาท 70,620  
 1.8  แท็บเล็ต 4 เครื่อง 1 เครื่องละ 21,900 บาท 87,600  
 1.9  แทนวาง Tablet พรอมสัญญาณ

กันขโมย  
10 อัน 1  อันละ 3,850 บาท 38,500  

 1.10 เกาอ้ี 60 ตัว 1 ตัวละ 1,600 บาท 96,000  
 1.11 อุปกรณรับ-สงสญัญาณภาพ 

รองรับระบบปฏิบัติการ IOS 
2 เครื่อง 1 เครื่องละ 3,850 บาท 7,700  

 1.12 อุปกรณรับ-สงสญัญาณภาพ
รองรับระบบปฏิบัติการ Android และ 
IOS 

1 ตัว 1 ตัวละ 2,500 บาท 2,500  

 1.13 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย 4 ตัว 1  ตัวละ 7,000 บาท 28,000  
 1.14 เครื่องสํารองไฟ 4 ตัว 1  ตัวละ 4,900 บาท 19,600  
 1.15 มานกันแสงหองฉายภาพยนตร 1 ชุด 1 ชุดละ 44,750 บาท 44,750  
 1.16 มานกันแสงหองมัลติมเีดีย 1 ชุด 1 ชุดละ 26,400 บาท 26,400  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,521,220  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. มีทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนอยางเพียงพอ 
2. ผูใชบริการมีชองทางในการเรียนรูนอกเวลาเรยีนเพ่ิมข้ึน 
3. สํานักฯ มีครุภณัฑท่ีมีประสิทธิภาพ ใชงานเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท้ังในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1  จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา รัอยละ 80 
9.1.2  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคท่ัวไป มีความพึงพอใจในการเขาใชบริการ ไมนอย

กวา รอยละ 80 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  รอยละ 80 

 9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  รอยละ 80 
 9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 
รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 คาครุภัณฑ     
 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร (สําหรับการ

เรียนการสอน) 
 

30 เครื่อง 25,000 750,000 มาตรฐานฯ 
1. CPU แบบ Core i5 
2. มีหนวยความจาํไมนอยกวา 8.0 GB 
3. Hard Disk ไมนอยกวา 1 TB 
4. มีจอภาพแบบ LED ไมนอยกวา 

23.5 น้ิว 
 

คําชี้แจงฯ 
ใชสําหรับการเรียนการสอน 

 1.2 ปมนํ้า 
 

2  เครื่อง 29,600 59,200 มาตรฐานฯ 
1. ขนาด 1-1/2” X 1-1/2” หรือดีกวา 
2. ปริมาณนํ้า 35-15 ลบซม./ซม.  
    หรือดีกวา 
3.  Head 47-22 เมตร หรือดีกวา 
 

คําชี้แจงฯ 
ทดแทนของเดิมชํารุด 
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ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

 1.3 ไมโครโฟนไรสาย 2 ชุด 20,000 40,000 มาตรฐานฯ 
1. เปนไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ 
    พรอมเครื่องรับสญัญาณ 
2. เปนไมโครโฟนชนิด Conderser  
   รูปแบบการรบัสัญญาณแบบ  
   Cardioid 
3. มีไฟบอกสถานะของ Battery ท่ีตัว 
   ไมโครโฟน 
4. เครื่องรับไมโครโฟนตองมีหนาจอ 
   บอกระดับสัญญาณเสียง (AF) 
   และสัญญาณความถ่ี (RF) 
5. เครื่องรับสัญญาณใชไฟ AC หรือ DC 
 

คําชี้แจงฯ 
ใชในงานหองประชุมใหญอาคาร 100 ป 

 1.4 อุปกรณนําเสนอภาพแบบไรสาย 1 ตัว 19,000 19,000 มาตรฐานฯ 
1. สามารถสงภาพออกจอพรอมกัน 
   จาก 4 ผูพรีเซนต หรือดีกวา 
2. สามารถใชกับ LCD หรือ 
   โปรเจคเตอรไดทุกยี่หอท่ีมี VGA   
   หรือ HDMI input เปนอยางนอย 
3. สงภาพและเสียงผาน WiFi  
   มาตรฐาน 802.11N หรือดีกวา 
 

คําชี้แจง 
ใชในงานหองประชุมใหญอาคาร 100 ป 

 1.5 ขาตั้งกลอง 
 

1 ตัว 12,000 12,000 มาตรฐานฯ 
1. เปนแบบขา 4 ทอน 
    พรอมปลายขากางได 3 ขา  
    หรือดีกวา 
2. รองรับนํ้าหนักกลองไดไมนอยกวา   
    5 กิโลกรัม หรือดีกวา 
3. ยืดสูงสุดได 200.5 เซนติเมตร  
    หรือดีกวา 
4. กางต่ําสุดยาว 77 เซนตเิมตร  
    หรือดีกวา 
 

คําชี้แจง 
เพ่ือใชสําหรับการบันทึกวีดโีอ 
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ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

 1.6 กลองวงจรปด (IP Camera) 
พรอมเครื่องบันทึกภาพ (NVR) 

1 ระบบ 219,350 219,350 มาตรฐานฯ 
กลองวงจรปด (IP Camera) จํานวน
ไมนอยกวา 8 ตัว 
1. มีตัวรับภาพชนิด Progressive 
    Scan CMOS ขนาด 1/2.8”  
    ความละเอียด 2 Megapixel  
    หรือดีกวา  
2. สามารถสงสัญญาณภาพดวยความเร็ว 
    ไมนอยกวา 30 FPS ท่ีขนาดภาพ 
    1920X1080 หรือดีกวา 
3.  ม ีIR LED ครอบคลุมมมุภาพ 100% 
    ระยะทําการไมนอยกวา 20 เมตร 
เคร่ืองบันทึกภาพ (NVR) จํานวน  
1 เคร่ือง 
1. รองรับกลองชนิด IP camera  
    ความละเอียด 1920X1080  
    ท่ีความเร็วไมนอยกวา 30 ภาพ 
    ตอวินาที ไมนอยกวา 16 กลอง 
2. มีฮารดดิสภายในตัวเครื่องความจ ุ
    ไมนอยกวา 2 TB จํานวนไมนอยกวา  
    2 หนวย 
3. มีชองสัญญาณภาพ (Vidio Output) 
    แบบ HDMI ไมนอยกวา 1 ชอง และ 
    แบบ VGA ไมนอยกวา 1 ชอง 
 

คําชี้แจง 
เพ่ือใชในงานรักษาความปลอดภัย 
 

 1.7 ช้ันหนังสือ 4 ชุด 17,655 70,620 มาตรฐานฯ 
1. ขนาดกวางไมนอยกวา 108 น้ิว  
    ลึกไมนอยกวา 19 น้ิว สูงไมนอยกวา 
    77 น้ิว  
2. วางได 5 ระดับช้ัน หรือมากกวา 
3. มีฝาปดอีก 1 ช้ัน  
 

คําชี้แจง 
ของเดิมไมเพียงพอ 
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ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

 1.8 แท็บเล็ต 4 เครื่อง 21,900 87,600 มาตรฐาน 
1. ขนาดความจุ ไมนอยกวา 16 GB 
2. จอภาพขนาดไมนอยกวา 8 น้ิว 
3. ความละเอียดไมนอยกวา  
   8 ลานพิกเซล 
 

คําชี้แจง 
ใชสําหรับงานเทคโนโลยสีารสนเทศของ
สํานักฯ 

 1.9 แทนวาง Tablet พรอมสญัญาณ
กันขโมย  

10 อัน 3,850 38,500 มาตรฐาน 
1. ทําจากอคริลิคใส  
2. ขนาดกวาง 18 X16 ซม.  
3. ลําโพงดัง 110 db. 
 

คําชี้แจง 
เพ่ือใชสําหรับวาง Tablet ใหบริการกับ
อาจารย นักศึกษา  

 1.10  เกาอ้ี 60 ตัว 1,600 96,000 มาตรฐาน 
1. ทําจากวัสดุ ABS  
2. ขนาด 50X46X75 cm. 
 

คําชี้แจง 
เพ่ือสําหรับใหบริการนักศึกษา 

 1.11  อุปกรณรับ-สงสัญญาณภาพ   
รองรับระบบปฏิบัติการ IOS 

2 เครื่อง 3,850 7,700 มาตรฐาน 
1. โปรเซสเซอร ชิพ Apple Single- 
    Core A5 หรือดีกวา 
2. การสงสัญญาณภาพ ความละเอียดไม 
    นอยกวา 1080p แบบพอรต HDMI 
    หรือดีกวา 
3. รองรับเครือขาย Ethernet 10/100  
    BASE-T หรือดีกวา 
4. รองรับ Wi-Fi มาตรฐาน 802.11  
    a/b/g/n หรือดีกวา   
 

คําชี้แจง 
เพ่ือใชเปนสื่อการเรยีนการสอน 
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ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

 1.12  อุปกรณรับ-สงสัญญาณ ภาพ  
 รองรับระบบปฏิบัติการ Android 
 และ IOS 

1 ตัว 2,500 2,500 มาตรฐาน 
1. โปรเซสเซอร Marvell Armada  
   1500 Mini หรือดีกวา 
2. หนวยความจําสาํรอง (RAM)  
    ไมนอยกวา 512 MB 
3. หนวยความจําหลัก (Storage)  
    ไมนอยกวา 256 MB 
4. การสงสัญญาณภาพ ความละเอียด 
    ไมนอยกวา 1080p แบบพอรต 
    HDMI หรือดีกวา 
 
คําชี้แจง 
เพ่ือใชเปนสื่อการเรยีนการสอน 

 1.13  อุปกรณกระจายสัญญาณ ไรสาย 4 ตัว 7,000 28,000 มาตรฐาน 
1. สามารถทําความเร็วไดถึง 300 Mbps 
ท่ียานความถ่ี 2.4 GHz และทําความเร็ว
ได 1,300 Mbps ท่ียานความถ่ีท่ี 5 GHz 
2. สามารถใชความถ่ียาน 2.4 GHz และ  
5 GHz 
3. รองรับมาตรฐาน Wi Fi 802.22 
a/b/g/n/ac 
 
คําชี้แจง 
เพ่ือใชในงานเครือขายอาคาร 100 ป 

 1.14  เครื่องสํารองไฟ 4 ตัว 4,900 19,600 มาตรฐาน 
1. ตองเปนระบบไลน-อินเตอรแอคทีฟ 
สามารถปองกันการผิดปกติของ
กระแสไฟฟาได 
2. ไฟฟาขาเขา แรงดันไฟฟา 220V/ 
230 V /240 V +- 15% หรือดีกวา 
3. เตาจายไฟขาออกไมนอยกวา 6 ชอง 
4. สามารถจายไฟสํารองใหกับ
คอมพิวเตอรไดไมนอยกวา 10 นาที 
 

คําชี้แจง 
เพ่ือนําไปใชงานท่ีอาคาร 1 อาคาร 3 
อาคาร 6 และอาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
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ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

 1.15  มานกันแสงหองฉายภาพยนตร 
ประกอบดวย 

- ขนาด 1.65 X 2.10 ม. (ดานหนาหอง) 
  จํานวน  8 ชุด 
- ขนาด 1.38 X 2.93 ม. (กั้นระหวางหอง) 
  จํานวน 3 ชุด 

1 ชุด 44,750 44,750 มาตรฐาน 
1. มานมวนชนิดกันแสง UV 
2. มานมวนชนิด Blackout Fabric UV  
100 % 
 

คําชี้แจง 
เพ่ือใชงานท่ีหองภายภาพยนตร 

 1.16  มานกันแสงหองมัลตมิีเดยี 
ประกอบดวย 

- ขนาด 1.13 X 1.91 ม. จํานวน  2 ชุด 
-  ขนาด 0.79 X0.47 ม. จํานวน 2 ชุด  
-  ขนาด 0.24 X 0.73 ม. จํานวน 2 ชุด 
    (หองที่ 1 และหองที่ 3) 
-  ขนาด 0.54 X 2.70 ม. จํานวน 2 ชุด 
-  ขนาด 0.89 X 1.93 ม. จํานวน 2 ชุด 
-  ขนาด 0.88 X 2.70 ม. จํานวน 2 ชุด 
-  ขนาด 0.84 X 0.49 ม  จํานวน 2 ชุด 
    (หองที่ 2 และหองที่ 4) 

1 ชุด 26,400 26,400 มาตรฐาน 
1. มานมวนชนิดกันแสง UV 
2. มานมวนชิด Blackout Fabric UV 
100 % 
 
 
 
 
 
 
คําชี้แจง 
เพ่ือใชงานท่ีหองมัลติมีเดีย  

รวม 1,521,220  
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162434209800 งานปรับปรุงระบบไฟฟา อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 15) 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 1,190,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
อาคารสํานักวิทยบริการฯ ไดเริ่มกอสรางตั้งแตป พ.ศ.2515  ปจจุบันยังคงใชพ้ืนท่ีเพ่ือใหบริการดานหองสมุด

แกนักศึกษา   ไดทําการปรับปรุงซอมแซมบริเวณชั้น 1 เนื่องจากเกิดอุทกภัย ป พ.ศ. 2554 แตไมไดดําเนินการ
ปรับปรุงระบบไฟฟา และสํานักวิทยบริการฯ ไดตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของทางราชการเปน
สําคัญ และเพ่ือลดความเสี่ยงกับเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได  
 

2. วัตถุประสงค 
1.เพ่ือใหระบบไฟฟาของอาคารวิทยบริการฯ (อาคาร 15) มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน 
2.เพ่ือใหสามารถรองรับปริมาณการใชไฟฟาท่ีมีจํานวนมากข้ึน 
3.เพ่ือสรางความปลอดภัยในทรัพยสินของทางราชการและลดความเสี่ยง 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 19 จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 20  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
 ตัวชี้วัดท่ี 22  ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 24 งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 สกอ. องคประกอบท่ี 1 ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ 
 องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 องคประกอบท่ี 3 ตัวบงชี้ 3.3 การจัดการความรูในองคกร 
  ตัวบงชี้ 3.5 ประกันคุณภาพ 
 องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกัน

คุณภาพ  
  
 

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง  
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 ตัวชี้วัดท่ี 2 ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.2  การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
 ตัวชี้วัดท่ี 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับการบริหารและการ

จัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 กลยุทธท่ี 6 เตรียมความพรอมของอาคารสถานท่ีและจัดระเบียบมหาวิทยาลัย  
 เปาประสงค 1 มหาวิทยาลัยสะอาด สวยงามเปนระเบียบมีการจัดรูปแบบอาคารและ

บุคลากรทุกคนมีความภาคภูมิใจ 
 ตัวชี้วัดท่ี 6.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม 1.  นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 
    ภายในประเทศ 1.  เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
      2.  เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถ่ิน 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

 จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
ประเภทผูใชบริการ (ประมาณตอเดือน) 

  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 6,400 คน 
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 120 คน 
1.3 บุคคลท่ัวไป 350 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85 
2.ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

เปาหมายระดับ 3 
3.ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3 
4.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3 
5.หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  เปาหมายระดับ 3 
6.ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ       100   เปนเงิน    1,190,000     บาท 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 488 

 

6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

 
งานปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารวิทยบริการฯ  
 (อาคาร 15) 

          

 งบลงทุน  1,190,000         
1 งานปรับปรุงระบบไฟฟา 1 งาน 1,190,000   1 งาน 1,190,000     

รวมท้ังสิ้น  1,190,000    1,190,000     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 งานปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารวิทยบริการฯ  (อาคาร 15) 1,190,000  
 งบลงทุน 1,190,000  
 -งานปรับปรุงระบบไฟฟา 1 งาน     1,190,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,190,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.อาจารย นักศึกษา และบุคลากร มีไฟฟาใชงานอยางเหมาะสมและไมเกิดอันตรายตอการใชงาน 
2.มีระบบไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.เกิดความปลอดภัยในทรัพยสินของทางราชการและลดความเสี่ยง 

 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1  จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา รัอยละ 80 
9.1.2  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคท่ัวไป มีความพึงพอใจในการเขาใชบริการ ไมนอยกว  

รอยละ 80 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  รอยละ 80 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  รอยละ 80 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 
งานปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารวิทยบริการฯ (อาคาร 15) 

 
รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 งานปรับปรุงระบบไฟฟา 
อาคารวิทยบริการฯ      
(อาคาร 15 ) 

1 งาน 1,190,000 1,190,000 มาตรฐานฯ 
1.ระบบไฟฟา 
2. ฝาเพดาน 
 
คําชี้แจงฯ 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภยัในทรัพยสิน
ของทางราชการ 
 

รวม 1,190,000  
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162434209900 งานพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  
วงเงินงบประมาณ: 1,085,965 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี

พันธกิจในการจัดหา รวบรวม ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู บริการโครงสรางพ้ืนฐานเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการสูสังคม รวมถึงพัฒนานวัตกรรมทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนการสอน จําเปนตองจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก 
หนังสือ ตําราวิชาการ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนรูปเลม และท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ ใหมีความทันสมัย
และหลากหลายทันตอการเปลี่ยนแปลง  จัดหาวัสดุและซอมบํารุงครุภัณฑอาคารสถานท่ีใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน
ตลอดเวลาและจัดใหมีการประชุมกรรมการของสํานักฯ เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการงานในสํานักฯ ในการเปนฝาย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือ
พัฒนาแหลงเรียนรูในการยกระดับสถาบันเพ่ือเขาสูสากล 
 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนังสือตําราวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ีดีและ
ทันสมัย 

2.เพ่ือสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาเขาสูสากล 
3.เพ่ือบริหารจัดการงานในสํานักฯ ในการเปนฝายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การ

บริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 19 จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 20  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
 ตัวชี้วัดท่ี 22  ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 24 งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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 สกอ. องคประกอบท่ี 1 ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ 
 องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 องคประกอบท่ี 3 ตัวบงชี้ 3.3 การจัดการความรูในองคกร 
  ตัวบงชี้ 3.5 ประกันคุณภาพ 
 องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกัน

คุณภาพ  
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง  
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.2  การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
 ตัวชี้วัดท่ี 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับการบริหารและการ

จัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 กลยุทธท่ี 3 เปนท่ีพ่ึงของสังคม  
 เปาประสงค 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของชุมชน

และทองถ่ิน 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 
  

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม 1.  นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 
    ภายในประเทศ 1.  เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
      2.  เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถ่ิน 
    
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

 จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
ประเภทผูใชบริการ (ประมาณตอเดือน) 

  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 6,400 คน 
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 120 คน 
1.3 บุคคลท่ัวไป 350 คน 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1.รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85 
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2.ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
เปาหมายระดับ 3 
3.ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3 
4.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3 
5.หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  เปาหมายระดับ 3 
6.ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ     39.01  เปนเงิน     423,595 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ     33.41   เปนเงิน     362,840 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ    20.26 เปนเงิน     220,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ      7.32     เปนเงิน       79,530 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

 งานพัฒนาวิทยบริการฯ           

 งบดําเนินงาน           

1 คาใชสอยและคาวัสดุ  1,085,965         

 คาใชสอย  25,965         

 1.1 จางบริการ วารสารอิเล็กทรอนิกส 1 งาน 12,840   1 งาน 12,840     
 1.2 จางบริการ (E-Magazine) 3 ช่ือเรื่อง 13,125 3 ช่ือเรื่อง 13,125       

 คาวัสด ุ  1,060,000         

 1.3 หนังสือ 2,400 เลม 720,000 1,000 เลม 300,000 830 เลม 250,000 400 เลม 120,000 170 เลม 50,000 
 1.4 หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเน่ือง  6,500 ฉบับ 300,000 1,750 ฉบับ 90,470 1,750 ฉบับ 90,000 1,750 ฉบับ 90,000 1,250 ฉบับ 29,530 
 1.5 สื่ออิเล็กทรอนิกส 120 รายการ 40,000 60 รายการ 20,000 30 รายการ 10,000 30 รายการ 10,000   

รวมท้ังสิ้น  1,085,965  423,595  362,840  220,000  79,530 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 งานพัฒนาวิทยบริการฯ 1,085,965  
 งบดําเนินงาน 1,085,965  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 1,085,965  
 -จางบริการ วารสาร

อิเล็กทรอนิกส 
1 งาน 1 งานละ 12,840 บาท 12,840  

 -จางบริการ (E-Magazine) 1 งาน 1 งานละ 13,125 บาท 13,125  
 -หนังสือ 2,400 เลม     720,000  
 -หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเน่ือง  6,500 ฉบับ     300,000  
 -สื่ออิเล็กทรอนิกส 120 รายการ     40,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,085,965  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.มีทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางเพียงพอ 
2.ผูใชบริการมีชองทางในการเรียนรูนอกเวลาเรียนเพ่ิมข้ึน 
3.มีหนังสือตําราวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ีดีและทันสมัย 
4.นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย และชุมชนในทองถ่ิน สรางนิสัยการเรียนรู การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
5.สํานักฯ มีการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ 

 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1  จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา รัอยละ 80 
9.1.2  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคท่ัวไป มีความพึงพอใจในการเขาใชบริการ ไมนอยกว 

รอยละ 80 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  รอยละ 80 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  รอยละ 80 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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1010000 หนวยตรวจสอบภายใน 
1624342110000 งานบริหารหนวยตรวจสอบภายใน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย:  
วงเงินงบประมาณ: 100,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
หนวยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ตั้งข้ึนตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย

การตรวจสอบภายในของสวนราชการ  พ.ศ.2551  โดยใหข้ึนตรงตอหัวหนาสวนราชการ  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานใน
หนาท่ีไดอยางเปนอิสระ  เปนหนวยงานสนับสนุนท่ีจะชวยใหการบริหารงานของหัวหนาสวนราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  รวมท้ังเพ่ือเสริมสรางความนาเชื่อถือและความม่ันใจแกสาธารณชนตอการดําเนินการตามนโยบาย 
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ภาระงานท่ีสําคัญของหนวยตรวจสอบภายใน คือ  การตรวจสอบ  วิเคราะห  และการบริหารทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกองคกร  ซ่ึงการตรวจสอบภายในจะเปนเครื่องมือและกลไกอันสําคัญของผูบริหาร  เปรียบเสมือน
กลไกในการเฝาระวังใหหนวยงาน ไดรับรูสถานการณของตนเองอยูตลอดเวลา  โดยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง  การกํากับ  ดูแลอยางเปนระบบ  และเปนไปตามกฎ 
ระเบียบตาง ๆ  เพ่ือใหหนวยงานไดรับการตรวจสอบอยางท่ัวถึง   

หนวยตรวจสอบภายในเปนหนวยงานท่ีคอยใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจตางๆ ในเรื่องของการควบคุม
ภายใน  การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงาน   

 หนวยตรวจสอบภายใน  ไดตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมความพรอมและมีมาตรฐานงานของบุคลากร
ท่ีจะปฏิบัติงานใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคขางตนดังกลาว  โดยสงบุคลากรเขารวมการประชุม  อบรมและสัมมนา  
เพ่ือเปนการสรางความเขาใจและเกิดการพัฒนางานดานการตรวจสอบ  การจัดทําแผนการตรวจสอบ  การรายงานผล
การตรวจสอบ  และการรวบรวมรายงานการตรวจสอบสงใหกับกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  อีกท้ังยังจัดการ
อบรมใหความรูเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับใหกับบุคลากรในหนวยรับตรวจ  เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานงาน
ตรวจสอบภายในท่ีกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
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2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมดานการจัดการบริหารงานของหนวยตรวจสอบภายในใหดําเนินงานเปนไป   

ตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  บรรลุเปาหมาย 
2. เพ่ือใหบุคลากรในหนวยรับตรวจมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สกอ.  องคประกอบท่ี  2  ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

  องคประกอบท่ี  8  ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 
  ตัวชี้วัดท่ี 10 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี :  ยุทธศาสตรท่ี 1  และยุทธศาสตรท่ี 7 
กลยุทธท่ี :   กลยุทธ 1, กลยุทธ 2, กลยุทธ 3, กลยุทธ 25  
เปาประสงคท่ี :  เปาประสงคท่ี 1 
ตัวชี้วัดท่ี : 1.1  บุคลากรในมหาวิทยาลัยเขาใจบทบาทหนาท่ีของมหาวิทยาลัยไมนอยกวารอยละ 80 

    2.1  ระดับความพึงพอใจของทองถ่ินท่ีมีตอมหาวิทยาลัย 
    3.1  ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 
    25.1  ระดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอยูในระดับท่ียอมรับได 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 แผนการตรวจสอบภายในประจําป 1 ฉบับ 
1.2 รายงานผลการตรวจสอบ 5 ฉบับ 
1.3 ผูเขารับการอบรม 40 คน 
1.4 บุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในไดเขารับการอบรม  สัมมนา

เก่ียวกับงานตรวจสอบและท่ีเก่ียวของ  อยางนอยคนละ 
30 ชม./คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  หนวยตรวจสอบภายในมีการบริหารจัดการและการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.2  บุคลากรในหนวยรับตรวจมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ 
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2.3  บุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในมีความรู  ความชํานาญในงานตรวจสอบ  ตามมาตรฐาน     
 การตรวจสอบภายในท่ีกรมบัญชีกลาง กําหนด 

 
 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ   33   เปนเงิน 33,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ   22   เปนเงิน 22,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ  22   เปนเงิน 22,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ   23   เปนเงิน 23,000  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซื้อ/จดัหาวัสด ุ 1 ครั้ง 25,000 1 ครั้ง 25,000       

2 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ 1 ครั้ง 11,600   1 ครั้ง 11,600     
3 บุคลากรอบรม  สัมมนา  การไปราชการ  และการไป

ศึกษาดูงาน 
 63,400  8,000  10,400  22,000  23,000 

รวมท้ังสิ้น  100,000  33,000  22,000  22,000  23,000 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1  จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุ 25,000  
 งบดําเนินงาน 25,000  
  1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 25,000  
 - คาวัสดสุํานักงาน 1 ครั้ง     4,000  
 - คาวัสดุคอมพิวเตอร 1 ครั้ง     20,000  
 - คาใชสอย   1,000  
2 กิจกรรมท่ี 2  จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ 11,600  
 งบดําเนินงาน 11,600  
 2.1 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ 11,600  
 2.1.1 คาตอบแทน       3,600  
 -  คาตอบแทนวิทยากร 1 ทาน 6 ช่ัวโมง 600 บาท 3,600  
 2.1.2 คาใชสอยแลคาวัสดุ       8,000  
 -  คาอาหารกลางวัน 40 คน 1 มื้อ 50 บาท 2,000  
 -  คาอาหารวาง 40 คน 2 มื้อ 25 บาท 2,000  

 -  คาวัสด ุ       4,000  
3 กิจกรรมท่ี 3  บุคลากรอบรม  สัมมนา  การไปราชการ  และการไปศึกษาดูงาน 63,400  
 งบดําเนินงาน 63,400  
 3.1 คาใชสอย 63,400  
 - คาเบ้ียเลี้ยง       18,000  
 - คาท่ีพัก       6,400  
 - คาพาหนะ       23,000  
 - คาลงทะเบียน       16,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 100,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. การจัดการบริหารงานของหนวยตรวจสอบภายในมีการดําเนินงานเปนไปตามภารกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. บุคลากรในหนวยรับตรวจมีความรู  ความเขาใจในเรื่องท่ีจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎ  ระเบียบ  

ขอบังคับ  สามารถนําไปประยุกตในการปฏิบัติงานได 
3. บุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในมีทักษะ  ความรู  ความชํานาญ  ดานการตรวจสอบภายใน 

 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 แผนการตรวจสอบภายในประจําป  จํานวน  1  ฉบับ  
9.1.2 รายงานผลการตรวจสอบ  จํานวน  5  ฉบับ 
9.1.3 ผูเขารับการอบรม  จํานวน  40  คน 
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9.1.4 บุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในไดเขารับการอบรม  สัมมนาเก่ียวกับงานตรวจสอบและท่ี
เก่ียวของ  อยางนอยคนละ  30  ชั่วโมง/คน  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85  

9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  รอยละ 85 
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  รอยละ 85 

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน  
9.3.2 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ/แบบทดสอบผูเขารับการอบรม 
9.3.3 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบเอกสารการจัดซ้ือจัดจาง  
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แผนงาน 4.2 : แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1. งานจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 
1020109 โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา 
162422110100 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.2 สนับสนุนการจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันฟนฐานตามสิทธิท่ีกําหนด 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว 
ผลผลิต: โครงการสนับสนุนคาใชจายการจดัการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียนท่ีไดรับสนับสนุนตามโครงการ 

2. ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:      7,182,000   บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:     โรงเรียนสาธิตมัธยม                                     ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน  ทับทิมเจือ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตมัธยม  สังกัดคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานราชการ  โรงเรียนสาธิตมัธยม จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ     
เพื่อวางแผนการดําเนินงานของโรงเรียนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบตอการบริหารราชการของโรงเรียนสาธิตมัธยม  โดยมุงเนนใหการสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ในการศึกษาข้ันพื้นฐานชวงชั้นที่ 3 และ 4 เพื่อเปนการจัดกระบวนการศึกษาที่ทําใหนักเรียนมีความรู  และมีคุณสมบัติตาง ๆ 
ที่ชวยใหนักเรียนอยูรอดในโลกได  เปนประโยชนตอตนเอง  ครอบครัวและสังคมสวนรวม  สวนคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนนั้นดูไดจากเปาหมายปลายทางคือคุณภาพของผูจบการศึกษาวาจะตองมีความรู ทักษะ และคุณสมบัติตาง ๆ      
อยางนอยตองครบถวนตามที่หลักสูตรกําหนด  เนื่องจากการพิสูจนคุณภาพนักเรียนที่จบการศึกษาตองอาศัยเวลา  ดังนั้น
กระบวนการบริหารจัดการที่ดี  มีประสิทธิภาพ  และยั่งยืนจึงเปนสิ่งสรางความเชื่อมั่นใหกับผูปกครอง  ผูมีสวนไดสวนเสีย
และผูที่เก่ียวของทุกฝาย  เมื่อบุตร – หลานจบการศึกษาแลว  จะเปนคนดี คนเกง และอยูในสังคมอยางมีความสุขตลอดจน
สามารถมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมใหกาวหนาไปตามกระแสโลกาภิวัฒน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงเปนการ           
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน  โดยโรงเรียนตองจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งในฐานะที่
เปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  เพื่อเปนรากฐานที่พอเพียงสําหรับการใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต  รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหนาที่
การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนตนและครอบครัว  และเพื่อสรางรากฐานที่แข็งแกรงสําหรับการสรางสรรคสังคมไทย
ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต   
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2. วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณรอบดานทั้งรางกาย สตปิญญา อารมณ จิตใจ สังคม ความรูและคุณธรรม 
2. เพื่อจัดการศึกษาใหนักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในทองถ่ินและประเทศชาต ิ
3. เพื่อจัดการศึกษาโดยนักเรียนทกุคนตองมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 12 ป 
4. เพื่อพัฒนาการศึกษาในดานการมีสวนรวมระหวางองคกรทองถ่ินและภาคเอกชน    
5. เพื่อพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานใหเกิดความสอดคลองกับพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พทุธศักราช 2542  

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช  2545 
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 

 สงป.  ตัวชี้วัดท่ี 26  จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 621 คน 
  ตัวชี้วัดท่ี 27  ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน รอยละ 100 
 

 สกอ.  องคประกอบท่ี 5      ตัวบงชี้  1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
         ตัวบงชี้  2  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
 

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 
        ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
  ตัวชี้วัดท่ี 6  รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผน 
 สมศ. มาตรฐานท่ี 1  ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ตัวบงชี้ท่ี 8     ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ  

                                        มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
  มาตรฐานท่ี 2 การบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบงชี้ท่ี 13  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี ............................................................................................................................... 
เปาประสงคท่ี ........................................................................................................................ 
ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จํานวนนักเรียนท่ีเขาใหมระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 120 คน 
2 จํานวนนักเรียนท่ีเขาใหมระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 70 คน 
3 จํานวนนักเรียนท่ีคงอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2, 3, 5 และ 6 431 คน 
4 นักเรียนจบหลักสูรและสําเร็จการศึกษา 2 ระดับชั้น 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.ยกระดับผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณรอบดานทั้งรางกาย สตปิญญา อารมณ จิตใจ สังคม ความรูและ
คุณธรรม จริยธรรม รอยละ 90  ของจํานวนนักเรียน  621 คน 
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2.สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในทองถ่ินและประเทศชาต ิ
3.สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมระหวางองคกรทองถ่ินและภาคเอกชน    
4.ยกระดับผลของการบริหารและการจัดการศึกษาดานคุณภาพผูเรียน  และยกระดับดานการบริหารและ
การจัดการ รอยละ 90 
5.ยกระดับการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาตลอดป
การศึกษาไมต่ํากวา  3.5  รอยละ  90  ของจํานวนนักเรียน 388 คน  
6.ยกระดับการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษา       
ตลอดปการศึกษาไมต่ํากวา  3.5  รอยละ  90  ของจํานวนนักเรียน  233  คน   

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58)  เบิกจายรอยละ    30 เปนเงิน    2,139,440 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59)  เบิกจายรอยละ    26 เปนเงิน    1,888,620 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59)  เบิกจายรอยละ    23 เปนเงิน    1,613,220 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59)  เบิกจายรอยละ    21 เปนเงิน    1,540,720 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

1 กิจกรรมที่ 1  บริหารจัดการ  6,993,700         
1.1 งบบุคลากร 12 คร้ัง 5,698,560         
 -  เงินเดือนและคาจางบุคลากร   29 อัตรา 1,424,640 29 อัตรา 1,424,640 29 อัตรา 1,424,640 29 อัตรา 1,424,640 
1.2 งบดําเนินงาน 12 เดือน 1,235,320         
 -  จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ  735,320 3 เดือน 355,320 3 เดือน 250,000 3 เดือน 100,000 3 เดือน 30,000 
 - คาใชสอย  250,500 3 เดือน 130,500 3 เดือน 100,000 3 เดือน 10,000 3 เดือน 10,000 
       - เงินสมทบประกันสังคม 5% 12 เดือน 244,500 3 เดือน 61,125 3 เดือน 61,125 3 เดือน 61,125 3 เดือน 61,125 
 - คาตอบแทน           
       - เบี้ยประชุม 2 คร้ัง 5,000 1 คร้ัง 2,500   1 คร้ัง 2,500   
1.3 จัดคาสาธารณูปโภคตาง ๆ  12 เดือน 59,820         
 -  คาสาธารณูปโภค   3 เดือน 14,955 3 เดือน 14,955 3 เดือน 14,955 3 เดือน 14,955 
2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 1 คร้ัง 188,300         
 -  กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษา 

ประเทศญี่ปุน 
1 คร้ัง 150,400 1 คร้ัง 150,400       

 - พัฒนาบุคลากรภายในประเทศ 1 คร้ัง 37,900   1 คร้ัง 37,900     

รวมทั้งสิ้น  7,182,000  2,139,440  1,888,620  1,613,220  1,540,720 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 บริหารจัดการ 6,993,700  
 1.1 งบบุคลากร       5,698,560  
 1.1.1 คาจางชั่วคราวครูสาธิตมัธยม 24 อัตรา  5,135,760  
 -ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม 1 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 21,150 บาท 253,800  
 -ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม 3 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 20,320 บาท 731,520  
 -ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม 2 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 19,920 บาท 478,080  
 -ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม 1 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 19,100 บาท 229,200  
 -ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม 1 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 18,690 บาท 224,280  
 -ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม 1 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 18,270 บาท 219,240  
 -ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม 4 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 17,310 บาท 830,880  
 -ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม 9 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 16,570 บาท 1,789,560  
 -ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม(ฟสิกส) 1 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 15,800 บาท 189,600  
 -ครูโรงเรียนใหม (คณิต) 1 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 15,800 บาท 189,600  
 1.1.2 คาจางและเงิน พชค. 

เจาหนาท่ีประจําตามสัญญา 
5 อัตรา  562,800  

 -เจาหนาท่ีประจําตามสญัญา  1 อัตราๆละ 12 เดือน ๆละ 10,900 บาท 130,800  
 -เจาหนาที่ประจําตามสญัญา 

(คนงาน) 
4 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 9,000 บาท 432,000  

  1.2 งบดําเนินงาน 1,295,140  
 1.2.1 คาตอบแทน       5,000  
 - คาเบ้ียประชุม 5 คนๆละ 2 ครั้งๆละ 500 บาท 5,000  
 1.2.2 คาใชสอยและคาวัสดุ  1,230,320  
 - เงินสมทบประกันสังคม 5% 29 อัตรา     244,500  
 - คานํ้ามันเช้ือเพลิง       60,000  
 - คาเบ้ียเลีย้งไปราชการ       100,000  
 - คาวัสดุซอมแซมครภุัณฑ       40,000  
 - คาวัสดุซอมแซมอาคารสถานท่ี       10,000  
 - คาเขาเลมเอกสาร วารสาร คูมือ 

และหลักสูตร  
      6,260  

 - คาลงทะเบียนอบรม สัมมนา       1,000  
 - คาจางเหมาบริการ       33,240  
 - ตํารา วารสาร นวนิยาย หนังสือพิมพ       50,000  
 - คาวัสดุสํานักงาน       365,320  
 - คาวัสดุกีฬา       30,000  
 - คาวัสดุงานบานงานครัว       200,000  
 - คาวัสดุและยาหองพยาบาล       30,000  
 - คาวัสดุวิทยาศาสตร       20,000  
 - คาลางอัดภาพ       10,000  
 - คาปาย       10,000  
 - คาถายเอกสาร       20,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 1.2.3 คาสาธารณูปโภค  59,820  
 - คาโทรศัพทและไปรษณียภณัฑ       15,180  
 - คาบริการอินเตอรเน็ต       44,640  
2 กิจกรรมท่ี 2  พัฒนาบุคลากร       188,300  
 2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษาประเทศญ่ีปุน 150,400  
  งบดําเนินงาน 150,400  
 2.1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       150,400  
 - คาเบ้ียเลีย้งไปราชการญี่ปุน 4 คนๆละ 6  วันๆละ 2,100 บาท 50,400  
 - คาตั๋วเครื่องบิน 4 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 22,800 บาท 91,200  
 - คาพาหนะรถบัสรับ-สง 1 คัน 2 ครั้งๆละ 1,500 บาท 3,000  
 - คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิง 1 คัน 2 ครั้งๆละ 2,500 บาท 5,000  
 - คาทางดวน 1 คัน 2 ครั้งๆละ 400 บาท 800  
 2.2 พัฒนาบุคลากร  37,900  
  งบดําเนินงาน 37,900  
 2.2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       37,900  
 - คาอาหารวาง 28 คนๆละ 6 มื้อๆละ 25 บาท 4,200  
 - คาอาหาร 28 คนๆละ 5 มื้อๆละ 80 บาท 11,200  
 - คาเชารถตู   3 คันๆละ 3 วันๆละ 2,500 บาท 22,500  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       7,182,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยคาวัสดุและคาใชสอยภายใตกิจกรรมเดียวกัน      
 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. นักเรียนไดรับการสนับสนนุตามโครงการทุกระดับชัน้ตลอดปการศึกษา 
2. นักเรียนสําเร็จการศึกษาและศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา 
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลยัไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธทิี่กําหนดไว 

 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

1.1 นักเรียนเขาใหมไดรับการสนับสนุนตามโครงการ  2  ระดบัชั้น  รอยละ 90 
1.2 นักเรียนที่คงอยูไดรับการสนับสนุนตามโครงการ  4  ระดบัชั้น  รอยละ 90 
1.3 นักเรียนสําเร็จการศึกษาและศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา 
         รอยละ 100 

2  เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี  
  2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน  
3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการประเมนิผลการสอนของอาจารยผูสอนโดยผูเรียน 
3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาและรายงานการศึกษาตอของนักเรียน 
3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษา 
         ข้ันพื้นฐาน 
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1020108 โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา 
162422110200 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.2 สนับสนุนการจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันฟนฐานตามสิทธิท่ีกําหนด 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว 
ผลผลิต: โครงการสนับสนุนคาใชจายการจดัการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 3. จํานวนนักเรียนท่ีไดรับสนับสนุนตามโครงการ 

4. ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร,งบดําเนินการ 
วงเงินงบประมาณ:       4,072,250  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:       หนวยงาน : โรงเรียนประถมสาธิต                      ผูรับผิดชอบ : ดร.พรเทพ   รูแผน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551         

ในระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6)  เปนการศึกษาท่ีมุงเนนทักษะ พ้ืนฐานดานการอานการเขียน การคิด
คํานวณ การคิดพ้ืนฐาน การติดตอสื่อสาร กระบวนการเรียนรูทางสังคม และพ้ืนฐานความเปนมนุษย การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยางสมบูรณและสมดุลท้ัง ดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดยเนนจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู  
คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก  

เพ่ือใหการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนประถมสาธิต เกิดประสิทธิภาพจึงตองมีการ
ดําเนินการหลายๆ ดานดวยกัน ไดแก การดําเนินการจางครู เจาหนาท่ี คนงาน และการจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณในการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนการสอนใหบุคลากรและสงเสริมใหนักเรียนไดรับการจัดการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพ 
เปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมท้ัง
เปนแหลงฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียนของนักศึกษา โรงเรียนประถมสาธิต จึงจําเปนตองดําเนินการตามพันธกิจ
ดังกลาว 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณรอบดานท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ สังคม ความรูและ
คุณธรรม 
2. เพ่ือจัดการศึกษาใหนักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในทองถ่ินและประเทศชาติ 
3. เพ่ือจัดการศึกษาโดยนักเรียนทุกคนตองมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ป 
4. เพ่ือพัฒนาการศึกษาในดานการมีสวนรวมระหวางองคกรทองถ่ินและภาคเอกชน    
5.เพ่ือพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเกิดความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 

2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 25 :  งานพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา 

  ตัวชี้วัดท่ี 27 :  ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 
 สกอ. องคประกอบท่ี 5   ตัวบงชี้ 1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
      ตัวบงชี้ 2 :  กระบวนการบริหารทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
  องคประกอบท่ี 8   ตัวบงชี้ 1 :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 ก.พ.ร.  มติท่ี 1 : มิติดานประสิทธิผล 
  ตัวชี้วัดท่ี 1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
  มติท่ี 3 : มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

  ตัวชี้วัดท่ี 6 : รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 
 
 สมศ.  มาตรฐานท่ี 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ดานท่ี 3 : การบริการวิชาการแกสังคม 
  ตัวชี้วัดท่ี 8 : ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
  มาตรฐานท่ี 2 : การบริหารจัดการศึกษา 
  ดานท่ี 5 : การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวชี้วัดท่ี 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปรมิาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักเรียนที่เขาใหมและคงอยูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 423 คน 
1.2 จํานวนนักเรียนทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมและสําเร็จการศึกษาตามระดับชัน้ 6 ระดับชั้น 
1.3 ผูบริหารและบุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพสูงข้ึน 30 คน 
1.4 จํานวนนักศึกษาใชเปนแหลงฝกปฏิบัติวชิาชีพระหวางเรียนและพัฒนา

ขอมูลทางวิชาการทางการศึกษาทุกโปรแกรมการศึกษา 
85 รอยละ 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ยกระดับผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณรอบดานทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ สังคม ความรูและ

คุณธรรม จริยธรรม รอยละ 90  
2.2 สงเสริมและสนับสนนุใหนักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในทองถ่ินและประเทศชาต ิ
2.3 สนับสนนุการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมระหวางองคกรทองถ่ินและภาคเอกชน    
2.4 ยกระดับผลของการบริหารและการจัดการศึกษาดานคุณภาพผูเรียน และยกระดับดานการบริหารและการ

จัดการ รอยละ 90 
 2.5 ยกระดับการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาตลอดปการศึกษา     

ไมต่ํากวา 3.5 รอยละ 90   
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3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .................เปนเงิน...........................บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .................เปนเงิน..........................บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ................เปนเงิน..........................บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .................เปนเงิน..........................บาท 

 25.65 

 24.78 

 24.78 
 24.78 

1,009,230 

1,044,560 
1,009,230 
1,009,230 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมบริหารจัดการ           
 งบบุคลากร 12 เดือน 3,865,740         

 - เงินเดือนและคาจางบุคลากร   3 เดือน 966,435 3 เดือน 966,435 3 เดือน 966,435 3 เดือน 966,435 
 คาใชสอย 12 เดือน 171,180         
 - เงินสมทบประกันสังคม 5%   3 เดือน 42,795 3 เดือน 42,795 3 เดือน 42,795 3 เดือน 42,795 

 งบดําเนินงาน 1 ครั้ง 35,330         
 - คาวัสดุ/อุปกรณสํานักงาน     1 ครั้ง 35,330     

รวมท้ังสิ้น  4,072,250  1,009,230  1,044,560  1,009,230  1,009,230 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 

4 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 511 

 

7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมบริหารจัดการ 4,072,250  
  งบบุคลากร 3,865,740  
  1.1 คาจางบุคลากรโรงเรียนประถมสาธิต 20 อตัรา 3,865,740  
 - ครูโรงเรียนประถมสาธิต 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 18,270 บาท 219,240  
 - ครูโรงเรียนประถมสาธิต 3 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 17,690 บาท 636,840  
 - ครูโรงเรียนประถมสาธิต 6 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 17,310 บาท 1,246,320  
 - ครูโรงเรียนประถมสาธิต 3 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 16,920 บาท 609,120  
 - ครูโรงเรียนประถมสาธิต 3 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 16,570 บาท 596,520  
 - ครูโรงเรียนประถมสาธิต 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 16,190 บาท 194,280  

 -เจาหนาที่ประจําตามสญัญา (วุฒิ ปวส.) 1 คน 12 เดือนๆ ละ 12,285 บาท 147,420  
 -เจาหนาที่ประจําตามสัญญา (คนงาน) 2 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 9,000 บาท 216,000  

 งบดําเนินงาน 206,510  
  1.2 คาใชสอยและคาวัสด ุ 206,510  
 - เงินสมทบประกันสังคม 5%  20 คน     171,180  
 - คาวัสดุ/อุปกรณสํานักงาน       35,330  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 4,072,250  
หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายในกิจกรรมเดียวกัน 

 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
4. นักเรียนไดรับการสนับสนนุตามโครงการทุกระดับชัน้ตลอดปการศึกษา 
5. นักเรียนสําเร็จการศึกษาและศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา 
6. นักเรียนไดรับการบริหารและการจัดการศึกษาดานคุณภาพผูเรียน และการบริหารจัดการการศึกษา 

ใน 5 ดาน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบงชี้ ตามที่สาํนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด รอยละ 90 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ  

          9.1.1  ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง  

9.1.2  ตัวชี้วัดที่ 6 : รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 
                9.2  เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี  

  9.2.1  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3  บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3  วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสาํรวจขอมูลจากรายงานผลการประเมินดานการสอนของอาจารยผูสอนโดย

ผูเรียน  
 9.3.2  การสํารวจขอมูลโดยใชแบบสาํรวจขอมูลจากรายงานผูสาํเร็จการศึกษา (รายงานถึง สกอ.) และ
รายงานการศึกษาตอของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

9.3.3  การสํารวจขอมูลโดยใชแบบสํารวจขอมูลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.
2554–2558) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สมศ.) 
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1020107 โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย 
162422110300 โครงการงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.2 สนันสนุนการจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันฟนฐานตามสิทธิท่ีกําหนด 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว 
ผลผลิต: โครงการสนับสนุนคาใชจายการจดัการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 5. จํานวนนักเรียนท่ีไดรับสนับสนุนตามโครงการ 

6. ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 
งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร  งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:       1,911,000        บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:       หนวยงาน : โรงเรียนสาธิตปฐมวัย        ผูรับผิดชอบ  :  อาจารย ดร. สุภัทรา   คงเรือง 
 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เปนหนวยงานท่ีสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน โดยการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กปฐมวัย เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย เปนแหลงคนควาวิจัย
และพัฒนาเด็กท่ีสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเต็มตาม
ศักยภาพและสอดคลองกับพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ดาน 

เพ่ือใหการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เกิดประสิทธิภาพจึงตองมีการดําเนินการหลาย ๆ ดานดวยกัน  ไดแก  
การดําเนินการจางครู  พ่ีเลี้ยง  คนงานและการจัดซ้ือวัสดุ / อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน  รวมท้ังการสนับสนุน
การสอนใหบุคลากรและสงเสริมใหนักเรียนไดรับการจัดการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพ  เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน รวมท้ังเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา   โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  จึงจําเปนตองดําเนินการตาม
พันธกิจดังกลาว ขางตน 
 
2. วัตถุประสงค 

1.   เพ่ือใหนักเรียนทุกระดับชั้นไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 
2. เพ่ือยกระดับใหโรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถและมีมาตรฐาน  โดยจัดจางครู 

คนงาน  ในการสนับสนุนคาจางชั่วคราว   เงินคาประกันสังคม และคาตอบแทนอ่ืน ๆ 
3.  เพ่ือสงเสริม การจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
4.  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน ท่ีเพียงพอตอการเรียนการสอน 
5.  เพ่ือใหเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ แหลงคนควาวิจัยและพัฒนาขอมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย 
    สําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 26  จํานวนนักเรียนท่ีไดรับสนับสนุนตามโครงการ 

  ตัวชี้วัดท่ี 27  ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท่ีไดรับการสนับสนุน 
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 สกอ. องคประกอบท่ี 2  ตัวบงชี้ท่ี   6 :  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 องคประกอบท่ี 5   ตัวบงชี้ท่ี   1 :  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
      ตัวบงชี้ท่ี   2 :  กระบวนการบริหารทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
  องคประกอบท่ี 8  ตัวบงชี้ท่ี   1 :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
 ก.พ.ร. มติท่ี  1 : มิติดานประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดท่ี 1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

มติท่ี  3  :  มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
  ตัวชี้วัดท่ี  6 :  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 
 สมศ. มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษา 
   ตัวบงชี้ท่ี 1 : เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 
   ตัวบงชี้ท่ี 2 : เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย 
   ตัวบงชี้ท่ี 3 : เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 
   ตัวบงชี้ท่ี 4 : เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 
   ตัวบงชี้ท่ี 5 : เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป 

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   ตัวบงชี้ท่ี 6 : ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามโครงการ 4 ระดับชั้น 
2 จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมและสําเร็จการศึกษาตาม

ระดับชั้น 
4 ระดับชั้น 

3 ผูบริหารและบุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพสูงข้ึน 10 คน 
4 นักเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ  สื่อการเรียนการสอนท่ีเพียงพอตอการเรียน

การสอน 
100 รอยละ 

5 จํานวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยใชเปนแหลงฝก
ประสบการณคนควาวิจัยและพัฒนาขอมูลทางวิชาการทางการศึกษา
ปฐมวัย 

85 รอยละ 
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1  นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามโครงการ รอยละ 100 
2.2  โรงเรียนมีผูบริหารและบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงข้ึนและไดมาตรฐาน รอยละ 80 
2.3  นักเรียนปฐมวัยไดรับการสงเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา  กิจกรรมการเรียนการสอน  
รวมท้ัง พัฒนาการครบท้ัง 4 ดาน    รอยละ 100 
2.4 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยผานการฝกประสบการณวิชาชีพ  แหลงคนควาวิจัย 
และพัฒนาขอมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย  รอยละ 100 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58)  เบิกจายรอยละ   25.03 % เปนเงิน     478,290  บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59)   เบิกจายรอยละ   24.99 % เปนเงิน     477,570  บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59)  เบิกจายรอยละ   24.99 % เปนเงิน     477,570  บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59)  เบิกจายรอยละ   24.99 % เปนเงิน     477,570  บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมหลกัท่ี 1  จัดจางบุคลากรประจาํโรงเรียน 12  เดือน 1,910,280 3 เดือน 477,570 3 เดือน 477,570 3 เดือน 477,570 3 เดือน 477,570 
 คาจางช่ัวคราวบุคลากร           
2 กิจกรรมหลกัท่ี 2  จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ 1 คร้ัง 720 3 คร้ัง 720       

 2.1 งบดําเนินงาน           
      2.1.1 คาใชสอยและวัสด ุ           
             -คาวัสดุ/อุปกรณการจัดการเรยีนการสอน           
             -คาวัสดุ/อุปกรณสํานักงาน           
             -คาวัสดุ/อุปกรณ และยาการพยาบาล           
             -คาวัสดุ/อุปกรณงานบาน-งานครัว           
3 ประเมินผลการดําเนินงาน           

รวมท้ังสิ้น  1,911,000  478,290  477,570  477,570  477,570 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลกัท่ี  1 จัดจางบุคลากรประจําโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 1,910,280  
 งบบุคลากร       1,832,880  
 1.1 คาจางชั่วคราว        1,832,880  
     1)  ครูโรงเรียนสาธิต 1 คน ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 19,100 บาท 229,200  
     2)  ครูโรงเรียนสาธิต 2 คน ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 18,690 บาท 448,560  
     3)  ครูโรงเรียนสาธิต 1 คน ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 19,510 บาท 234,120  
     4)  ครูโรงเรียนสาธิต 1 คน ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 17,690 บาท 212,280  
     5)  ครูโรงเรียนสาธิต 1 คน ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 16,920 บาท 203,040  
     6)  ครูโรงเรียนสาธิต 1 คน ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 16,570 บาท 397,680  
      7)  คนงาน 1 คน ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 9,000 บาท 108,000  
 งบดําเนินงาน       77,400  
 1.2 คาใชสอย       77,400  
 - เงินสมทบประกันสังคม 5% 9 คน ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 6,450 บาท 77,400  

2 กิจกรรมหลกัท่ี 2 จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ  720  
 งบดําเนินงาน       720  
 2.1 คาใชสอยและวัสดุ       720  
 -คาวัสดุ/อุปกรณการจัดการเรียน-สอน         
 -คาวัสดุ/อุปกรณสํานักงาน         
 -คาวัสดุ/อุปกรณ และยาการพยาบาล         
 -คาวัสดุงานบาน-งานครัว         

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,911,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนไดรับการสนับสนุนตามโครงการทุกระดับชั้นตลอดปการศึกษา 
2. โรงเรียนมีผูปบริหารและบุคลากรไดรับการพัฒนาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
3. นักเรียนไดรับการสงเสริม การจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
4. นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน และครุภัณฑ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีเพียงพอ 
5.  นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  มีแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ แหลงคนควาวิจัยและพัฒนา

ขอมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยสําหรับ  
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9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
9.1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
9.1.3 จํานวนนักเรียนท่ีเขาใหม และคงอยู 
9.1.4 ผลของการบริหารและการจัดการศึกษาคุณภาพผูเรียน 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
 9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 

9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
  9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
  9.3.4 สํารวจขอมูลจากรายงานผูสําเร็จการศึกษา (รายงานถึง สกอ.)   
  9.3.5 สํารวจขอมูลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สมศ.) 
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แผนงาน 4.9 : แผนงานอนุรกัษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
ผลผลิตท่ี 4  : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา 
162446210400 โครงการงานบริหารสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ บ.กศ.   โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ  
แผนงบประมาณ: 4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถ่ินและอนุรักษ               

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 
2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการท่ีบรรลผุลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4.โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสรจ็ตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 537,500 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานหนึ่งท่ีทําหนาท่ีในดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และวิจัย
ศิลปวัฒนธรรมซ่ึงจําเปนตองมีสํานักงานท่ีสามารถขับเคลื่อนงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ เพ่ือจัดทําแผนการบริหารงานของสถาบันฯ และในการดําเนินงานตางๆ             
ของสถาบันอยุธยาศึกษาจําเปนตองมีการจัดอบรม สัมมนา และคาใชจายตางๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ อาจารย และ
เจาหนาท่ีในดานการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในการดําเนินงานดังกลาว สถาบันอยุธยาศึกษา 
จําเปนตองมีการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน วัสดุงานบานงานครัว คาสาธารณูปโภค งานประชาสัมพันธกิจกรรมของสถาบัน
อยุธยาศึกษา รวมท้ังตองมีคาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑท่ีชํารุด เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีทําให
การดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนางานไดดียิ่งข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานของสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาผูบริหาร  คณาจารย และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาใหมีศักยภาพ 
3. เพ่ือสงเสริมใหผูรับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการและการใหบริการ 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 29  จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
   ตัวชี้วัดท่ี 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา   
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 สกอ. องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

     ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา 
   องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
                        กลยุทธ 1 : เขาใจ 
                       กลยุทธ 2 : ใกลชิด 
                       กลยุทธ 3 : เปนท่ีพ่ึงของสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
                       กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาพันธกิจท่ีเปนจุดเนน 
                       กลยุทธ 9 : ชูการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และเมืองมรดกโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
                       กลยุทธ 14 :การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
                        กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ 
                        กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ยุทธศาสตรท่ี 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
                       กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 คาเบี้ยเลี้ยง/ท่ีพัก/ลงทะเบียน /อบรม สัมมนา ประชุม บุคลากรของ

สถาบันอยุธยาศึกษา อยางนอย คนละ 1 ครั้ง 
10-15 ครั้ง 

1.2 คาเบี้ยประชุมผูทรงคุณวุฒิ ,คาอาหารวาง,คาจัดทําเอกสาร 4 ครั้ง 
1.3 คายานพาหนะ 1-15 ครั้ง 
1.4 คาวัสดุสํานักงาน/คาถายเอกสาร 1-12 ครั้ง 
1.5 คาวัสดุงานบานงานครัว  2 ครั้ง 
1.6 คาวัสดุการเกษตร 1 ครั้ง 
1.7 คาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ ประจําสํานักงาน 2 ครั้ง 
1.8 คาโทรศัพท  12 เดือน  2 หมายเลข  24 ครั้ง 
1.9 คาสาธารณูปโภค (ไฟฟา) 12 ครั้ง 
1.10 จัดทําปายประชาสัมพันธ 1 ครั้ง 
1.11 จัดทํารูปเลมรายงานประจําป 1 ครั้ง 
1.12 กิจกรรมเผยแพรงานศิลปวัฒนธรรมในประเทศและตางประเทศ 1-3 ครั้ง 
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1.สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85  
2.ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบท่ี 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน 
3.ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ 
5.ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
6.การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน 
7.มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
8.ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีข้ึนไป 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ 18 เปนเงิน 101,225   บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ 59 เปนเงิน 320,525 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 9 เปนเงิน 50,525 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ 12 เปนเงิน 65,225 บาท 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

 กิจกรรมท่ี 1 งานพัฒนาบุคลากร  (ศึกษาดูงาน)  40,000         
1.1 คาเบี้ยเลี้ยง/ท่ีพัก/ 1 ครั้ง 32,000   1 ครั้ง 32,000     
1.2 คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง 1 ครั้ง 8,000   1 ครั้ง 8,000     

 กิจกรรมท่ี 2 การบริหารจัดการสํานักงานสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

 282,000         

2.1 คาเบี้ยเลี้ยง/ท่ีพัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา 
ประชุม ประสานงานราชการ/คายานพาหนะและ
น้ํามันเชื้อเพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/
ประสานงานราชการ 

10-15 
ครั้ง 

50,000 
4 ครั้ง 12,500 4 ครั้ง 12,500 4 ครั้ง 12,500 4 ครั้ง 12,500 

2.2 คาวัสดุ/อุปกรณสํานักงาน/ถายเอกสาร 1-12 
ครั้ง 

130,000 1-4 
ครั้ง 

32,500 1-4 
ครั้ง 

65,000 1-4 
ครั้ง 

 1-4 
ครั้ง 

32,500 

2.3 คาวัสดุงานบานงานครัว 4 ครั้ง 30,000 1 ครั้ง 15,000  7,500 1 ครั้ง 7,500   
2.4 คาวัสดุการเกษตร 1 ครั้ง 10,000 1 ครั้ง 10,000       
2.5 ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ  

ประจําสํานักงาน 
2 ครั้ง 2,000   1 ครั้ง 1,000 1 ครั้ง 1,000   

2.6 คาโทรศัพท 2 หมายเลข 12 เดือน 24 บิล 30,000 3 ครั้ง 7,500 3 ครั้ง 7,500 3 ครั้ง 7,500 3 ครั้ง 7,500 
2.7 คาไฟฟาหอศิลป 12 บิล 30,000 3 บิล 13,500 3 บิล 7,000 3 บิล 7,000 1 บิล 2,500 
 กิจกรรมท่ี 3 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน

อยุธยาศึกษา 
 20,500         

3.1 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 4 ครั้ง 16,000 1 ครั้ง 4,000 1 ครั้ง 4,000 1 ครั้ง 4,000 1 ครั้ง 4,000 
3.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 4 ครั้ง 2,380 1 ครั้ง 595 1 ครั้ง 595 1 ครั้ง 595 1 ครั้ง 595 
3.3 คาจัดทํารูปเลม 4 ครั้ง 2,120 1 ครั้ง 530 1 ครั้ง 530 1 ครั้ง 530 1 ครั้ง 530 
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ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

 กิจกรรมท่ี 4 การประชาสัมพันธสถาบันอยุธยา
ศึกษา 

 60,000         

4.1 จัดทําปายประชาสัมพันธ 14 ครั้ง 30,000 3 ครั้ง 5,100 4 ครั้ง 9,900 4 ครั้ง 9,900 3 ครั้ง 5,100 
4.2 จัดทํารูปเลมรายงานประจําป 1 ครั้ง 30,000   1 ครั้ง 30,000     

 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมเผยแพรงาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศและตางประเทศ 

1-3 
ครั้ง 

135,000         

5.1 คาเบี้ยเลี้ยง/ท่ีพัก ในประเทศ 1 ครั้ง    1 ครั้ง 35,000     
5.2 คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง 1 ครั้ง    1 ครั้ง 5,000     
5.3 คาพาหนะไปตางประเทศ 1 ครั้ง    1 ครั้ง 95,000     

รวมท้ังสิ้น    101,225  320,525  50,525  65,225 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมท่ี 1 งานพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน ) 40,000  

 งบดําเนินงาน       40,000  

 1.1 คาใชสอย         

 -คาเบี้ยเลี้ยง/ท่ีพัก/อบรม สัมมนา 
ประชุมบุคลากรของสถาบนัอยุธยา
ศึกษา 

1 รายการ   42,000 บาท 32,000  

 -คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อ
เพลงในการอบรม/สัมมนา/
ประชุม 

1 รายการ   8,000 บาท 8,000  

2 กิจกรรมท่ี 2 การบริหารจัดการสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 282,000  

 งบดําเนินงาน       282,000  

 2.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       222,000  

 -คาเบี้ยเลี้ยง/ท่ีพัก/ลงทะเบียน 
อบรม สัมมนา ประชุม 
ประสานงานราชการ/            
คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อ
เพลงในการอบรม/สัมมนา/
ประชุม/ประสานงานราชการ 

1 -15 ครั้ง   50,000 บาท 50,000  

 - คาซอมแซมครุภัณฑ 2 ครั้ง   2,000 บาท 2,000  

 -คาวัสดุ/อุปกรณสํานักงาน/
ถายเอกสาร 

1-12 ครั้ง   150,000 บาท 130,000  

 -คาวัสดุงานบานงานครัว 2 ครั้งๆละ    30,000 บาท 30,000  

 -คาวัสดุการเกษตร 1 ครั้ง   10,000 บาท 10,000  

 2.2 คาสาธารณูปโภค       60,000  

 -คาโทรศัพท 2 หมายเลข 12 
เดือน 

24 บิล     30,000  

 -คาไฟฟาหอศิลป 12 บิล     30,000  

3 กิจกรรมท่ี 3 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา 20,500  

 งบดําเนินงาน       20,500  

 3.1 คาตอบแทน       16,000  

 - คาตอบแทนผูทรง 
คุณวุฒิ 

  4 ครั้งๆละ 4,000 บาท 16,000  

 3.2 คาใชสอย       4,500  

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   4 ครั้งๆละ 35 บาท 2,380  

 - คาจางจัดทํารูปเลมเอกสาร   4 ครั้งๆละ 31 บาท 2,120  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

4 กิจกรรมท่ี 4 การประชาสัมพันธสถาบันอยุธยาศึกษา 60,000  

 งบดําเนินงาน       60,000  

 4.1 คาใชสอย       60,000  

 -จัดทําปายประชาสัมพันธ 14 ครั้ง   30,000 บาท 30,000  

 - คาจัดทํารูปเลม 1 ครั้ง   30,000 บาท 30,000  

5 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมเผยแพรงานศิลปวัฒนธรรมในประเทศและตางประเทศ 135,000  

 งบดําเนินงาน       135,000  

 5.1 คาใชสอย       135,000  

 -คาเบี้ยเลี้ยง/ท่ีพักในประเทศ    1 ครั้ง  35,000  

 -คายานพาหนะและน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

   1  ครั้ง  5,000  

 - คาพาหนะไปตางประเทศ    1 ครั้ง  95,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 537,500  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพ 
2. ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพและสามารถปฏิบัติ 

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ผูรับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษามีความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการใหบริการ สงผลใหมีผูใชบริการ

เพ่ิมข้ึน 
                

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
     9.1.1 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในหนวยงาน 

               9.1.2 ผูรับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษามีความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการใหบริการ  
9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

 9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
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162446210500 โครงการพัฒนาหองศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.   โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ:  
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสตินักศกึษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถ่ินและอนุรักษทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 
2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการท่ีบรรลผุลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4.โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสรจ็ตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบ บกศ. 
วงเงินงบประมาณ: 100,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สถาบันอยุธยาศึกษาเปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีพันธกิจใน               

ดานการศึกษาคนควา และใหบริการทางวิชาการดานอยุธยาศึกษา อันประกอบดวย ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปญญาทองถ่ิน การทองเท่ียว และการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สถาบัน
อยุธยาศึกษา นอกจากจะเปนท่ีตั้งของสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ซ่ึงจัดเปนสถานท่ีทองเท่ียวทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแลว ภายในยังไดจัดใหบริการขอมูลทางดาน
เอกสารเก่ียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามพันธกิจดังกลาว โดยรวบรวมหนังสือ งานวิจัย และเอกสารทางวิชาการ 
ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในทุก ๆ ดาน ไวสําหรับบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา รวมถึงผูสนใจท่ัวไปไดศึกษาคนควาอยางเปนหมวดหมู และในปการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ศูนยขอมูล
อยุธยาศึกษายังมีแผนท่ีจะพัฒนาระบบการสืบคนขอมูลใหสะดวกข้ึน รวมท้ังขยายการบริการขอมูลใหกวางขวางยิ่งข้ึน 
อาทิ การบริการเอกสารจดหมายเหตุ  การบริการกฤตภาคขาวหนังสือพิมพและบทความทางวิชาการ การบริการแผน
ท่ี และภาพถายท่ีเก่ียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแตในอดีตจนปจจุบัน เปนตน 

สถาบันอยุธยาศึกษา จึงมีความจําเปนในการปรับปรุงศูนยขอมูลดานอยุธยาศึกษา เพ่ือใหสถาบันอยุธยา
ศึกษา มีความเพียบพรอมท่ีจะกาวไปสูการเปนศูนยกลางแหงการใหบริการดานขอมูล ขาวสาร และเอกสารทาง
วิชาการดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตรง เพ่ือใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดในการศึกษาคนควา 
วิจัย ตลอดจนการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยดานอยุธยาศึกษาของนักศึกษาและคณาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และบุคคลท่ัวไป นําไปสูความกาวหนาในการศึกษาคนควาทางวิชาการ
เก่ียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเปนนครประวัติศาสตรแหงชาติ ท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในฐานะ
แหลงมรดกทางวัฒนธรรมของโลก 
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2. วัตถุประสงค 
1.เพ่ือปรับปรุงการใหบริการในศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา ของสถาบันอยุธยาศึกษา ใหเปนศูนยคนควา            

องคความรูทางดานอยุธยาศึกษาโดยเฉพาะ แกนักศึกษา และคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตลอดจนบุคคลท่ัวไป  

2.เพ่ือตอบสนองพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา ในดานการศึกษาคนควา และใหบริการทางวิชาการดาน
อยุธยาศึกษา 

3.เพ่ือสงเสริมความกาวหนาในการศึกษาคนควาทางวิชาการเก่ียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเปนนคร
ประวัติศาสตรแหงชาติ ท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในฐานะแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของโลก 

 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 29  จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
   ตัวชี้วัดท่ี 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา   

 สกอ. องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา 
   องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
                        กลยุทธ 1 : เขาใจ 
                       กลยุทธ 2 : ใกลชิด 
                       กลยุทธ 3 : เปนท่ีพ่ึงของสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
                       กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาพันธกิจท่ีเปนจุดเนน 
                       กลยุทธ 9 : ชูการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และเมืองมรดกโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
                       กลยุทธ 14 :การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
                        กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ 
                        กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ยุทธศาสตรท่ี 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
                       กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 มีเครือขาย 
 มีเครือขายเดิม 1. นักศึกษา และคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 2. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ  
 3. เครือขายนักวิชาการในทองถ่ินพระนครศรีอยุธยา   
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 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 
    ภายในประเทศ  1. เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
      2. เครือขายภูมิปญญาและผูรูใหทองถ่ินตาง ๆ  
 
5. เปาหมาย 

1. .เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1. จํานวนผูเขาใชบริการ 200 คน 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใชบริการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา ไมนอยกวา รอยละ 85 
2.2 ผูใชบริการมีไดรับขอมูลท่ีตองการศึกษา และสามารถนําขอมูลนั้นไปใชประโยชนได ไมนอยกวา 

รอยละ 85 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

1. กิจกรรม พัฒนาหองศูนยขอมูล
สถาบันอยุธยาศึกษา 

1 ครั้ง 100,000  100,000       

รวมท้ังส้ิน  100,000  100,000  -  -  - 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมพัฒนาหองศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 100,000  
  งบลงทุน 26,390  
 1.1 คาครุภัณฑ       26,390  
 - ตูเก็บแบบ ขนาดไมต่ํา

กวา 1118x814x510 มม.  
ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี 
ทนทาน แข็งแรง 
จํานวน 2 ใบ พรอมขารอง
ตูใชเก็บแผนท่ีและ
ภาพถายทาง
ประวัติศาสตร 

    26,390 บาท 26,390  

 งบดําเนินงาน       73,610  
 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       73,610  
 - จัดซ้ือวัสดุ เชนหนังสือ 

คาสําเนาหนังสือ วัสดุ
อุปกรณ 

      73,610  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 100,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.ศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา ของสถาบันอยุธยาศึกษา กาวไปสูการเปนศูนยคนควาองคความรูทางดานอยุธยา
ศึกษาโดยเฉพาะ แกนักศึกษา และคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และตลอดใหเปนท่ียอมรับใน
แวดวงนักวิชาการดานอยุธยาศึกษาของชาติ 

2.สามารถตอบสนองพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา ในดานการศึกษาคนควา และใหบริการทางวิชาการ
ดานอยุธยาศึกษา 

3.เปนการสงเสริมความกาวหนาในการศึกษาคนควาทางวิชาการเก่ียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเปน
นครประวัติศาสตรแหงชาติ ท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในฐานะแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของโลก 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปมีความรูความเขาใจของผูใชบริการ ไมนอยกวา รอยละ 85 
 9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปมีความพึงพอใจของผูใชบริการ ไมนอยกวา รอยละ 85 
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปสามารถนําความรูไปใชของผูใชบริการ ไมนอยกวา รอยละ85 
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9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

 9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
 

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขาใชบริการ 
9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูใชบริการ 

 
 

โครงการพัฒนาหองศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 
รายละเอียดรายการคาครุภณัฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําช้ีแจง/เหตุผลความจําเปน 

     มาตรฐานฯ 
เหตุจําเปน 

1. 
 

ตูเก็บแบบ 1 ชุด 26,390 26,390 1.ตูเก็บแบบขนาดไมต่ํากวา 
1118x814x510 มม.  
2.ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี ทนทาน 
แข็งแรง 
3.จํานวน 2 ใบ พรอมขารองตู 
4.ใชเก็บแผนท่ีและภาพถายทาง
ประวัติศาสตร  

รวม 26,390  
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162446210600 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑประจําสถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือสงเสริมงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.   โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ : 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถ่ินและอนุรักษ               

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 

2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการท่ีบรรลผุลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4.โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสรจ็ตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 65,000  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีบทบาทสําคัญ             

ในการเปนศูนยกลางการจัดการความรูดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนใหการศึกษาและผลิตบัณฑิตท่ีมี
สํานึกในความเปนไทย ตลอดจนการคนควาวิจัย และใหบริการทางวิชาการดานอยุธยาศึกษา สถาบันฯ จึงมีความ
จําเปนตองใชอุปกรณสําหรับสํานักงาน เชน เครื่องปริ้นเตอร แตเนื่องจากครุภัณฑเหลานี้มีอายุการใชงานมากกวา           
6 ป จึงยอมมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน อีกท้ังยังมีคุณสมบัติ หรือ มีเทคโนโลยี ท่ีลาสมัย และมีความสามารถ
จํากัดหลายประการ ไมสอดรับกับความตองการใชงานของสํานักงานในกาลปจจุบัน จึงสมควรท่ีจะจัดซ้ือครุภัณฑ            
มาทดแทนครุภัณฑเดิมท่ีเสื่อมสภาพและลาสมัย ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือทดแทนเครื่องปริ้นเตอรท่ีมีอายุการใชงานเกินกวา 6 ป ท่ีชํารุดและเสื่อมสภาพ  
2. เพ่ือใหมีครุภัณฑ เพียงพอตอการใชงาน 

 3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความสะดวก รวดเร็ว ในการใหบริการทางวิชาการและขอมูลสารสนเทศ                
แกบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 29  จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
   ตัวชี้วัดท่ี 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา  
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 สกอ. องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา 
   องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
                        กลยุทธ 1 : เขาใจ 
                       กลยุทธ 2 : ใกลชิด 
                       กลยุทธ 3 : เปนท่ีพ่ึงของสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
                       กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาพันธกิจท่ีเปนจุดเนน 
                       กลยุทธ 9 : ชูการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และเมืองมรดกโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
                       กลยุทธ 14 :การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
                        กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ 
                        กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ยุทธศาสตรท่ี 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
                       กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 เครื่องปริ้นเตอร  1 เครื่อง 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

ครุภัณฑท่ีมีคุณภาพและใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา 
3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ 100 เปนเงิน  65,000  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

 กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือครุภัณฑประจํา                
สถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือสงเสริม
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1เครื่อง 65,000 1 ครั้ง 65,000       

รวมท้ังส้ิน 1 เครื่อง 65,000 1 ครั้ง 65,000       
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปน

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ 
หนวยๆ

ละ 
อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือครุภัณฑประจํา สถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือสงเสริมงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

65,000  

 งบดําเนินงาน       65,000  
 1.1 คาครุภัณฑ       65,000  
 - เครื่องปริ้นเตอร   1 เครื่อง 65,000  65,000  
 รวม       65,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 65,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 

     

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. มีเครื่องปริ้นเตอรท่ีทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดานซอฟทแวร 
2. มีครุภัณฑประจําสํานักงานท่ีมีประสิทธิภาพในการใชงานสํานักฯ มีการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ 

 3. การใหบริการทางวิชาการและขอมูลสารสนเทศแกบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไปมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน 

                
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
9.1.1 มีเครื่องปริ้นเตอรใชในการบริหารสํานักงาน               

9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑประจําสถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือสงเสริมงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
รายละเอียดรายการคาครุภณัฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําช้ีแจง/เหตุผลความจําเปน 

     มาตรฐานฯ 
เหตุจําเปน 

1. 
 

เครื่องปริ้นเตอร 1 เครื่อง 65,000 65,000 1. ความเร็วในการพิมพขาว-ดํา ไมต่ํากวา
30 ppm , สี 30 ppm  

2.  เครื่องพิมพสีระบบ LED ความละเอียด 
ไมต่ํากวา 1200 x 600 dpi  

3. รองรับกระดาษหนา 220 แกรม            
พิมพกระดาษยาว 1.32 ม. 

4.พิมพกลับหนาอัตโนมัติ Duplex 
5. เครื่องพิมพระบบเลเซอรสี รองรับการ
พิมพผานเน็ตเวิรคและพิมพกระดาษขนาด 
A3 และ A4  

รวม 65,000  
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162446210700 โครงการนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งท่ี 1 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.   โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ:  
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตรท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถ่ินและอนุรักษทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 
2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการท่ีบรรลผุลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4.โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสรจ็ตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 10,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนสวนราชการอยูภายใตการดูแลของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนศูนยกลางรวบรวมถายทอดนําเสนอเผยแพรและอนุรักษงานศิลปะแกครู 
นักเรียน นักศึกษา และผูท่ีสนใจท่ัวไป โดยมีเปาหมายใหเปนศูนยกลางการรวบรวมผลงานศิลปะ อาทิ งานจิตรกรรม 
ประติมากรรม หัตถศิลปพ้ืนบาน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณคา  

ท้ังนี้เพ่ือเปนการเผยแพรองคความรู ทักษะและผลงานทางศิลปะ ใหกับเด็ก เยาวชน ครูผูสอนศิลปะและ 
ผูท่ีสนใจโดยท่ัวไป จึงเห็นสมควรจัดโครงการนิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา เพ่ือเปนการเผยแพรงานศิลปะ
และวัฒนธรรมอยุธยาตอไป 

  
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนการรวบรวมและเผยแพรผลงานทางศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยาแกเด็ก เยาวชน ครูผูสอนศิลปะ
และผูท่ีสนใจโดยท่ัวไป  

2. เพ่ือสงเสริมหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในสังกัดสถาบันอยุธยาศึกษาในฐานะศูนยทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมใหมีความทันสมัยดานเนื้อหานิทรรศการ และตอบสนองประโยชนดานการทองเท่ียวอยางชัดเจน 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 29  จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
   ตัวชี้วัดท่ี 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา  
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 สกอ. องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา 
   องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
                        กลยุทธ 1 : เขาใจ 
                       กลยุทธ 2 : ใกลชิด 
                       กลยุทธ 3 : เปนท่ีพ่ึงของสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
                       กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาพันธกิจท่ีเปนจุดเนน 
                       กลยุทธ 9 : ชูการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และเมืองมรดกโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
                       กลยุทธ 14 :การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
                        กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ 
                        กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ยุทธศาสตรท่ี 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
                       กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
   
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดทํานิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา 1 ชุด 
 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85  
2.2. ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบท่ี 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ 
2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.6. การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน 
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีข้ึนไป 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  100    เปนเงิน    10,000    บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

 กิจกรรม นิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรม
อยุธยา ครั้งท่ี 1 

1 ครั้ง 10,000    10,000     

รวมท้ังสิ้น  10,000    10,000  -  - 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

กิจกรรม นิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งท่ี 1 10,000  

งบดําเนินงาน 10,000  

 1.1 คาใชสอยและวัสดุ       10,000  

 - คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 รายการๆละ 2 ผืนๆละ 800 บาท 1,600  

 - วัสดุ อุปกรณในการจัด
นิทรรศการ 

1-10 รายการ     8,400  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 10,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดแหลงขอมูลเพ่ือการรวบรวมและเผยแพร ผลงานทางศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยาแกเด็ก เยาวชน 
ครูผูสอนศิลปะ และผูท่ีสนใจโดยท่ัวไป 

2. ไดสงเสริมหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในสังกัดสถาบันอยุธยาศึกษาในฐานะศูนยทองเท่ียว 
ทางวัฒนธรรมท่ีมีความทันสมัยดานเนื้อหานิทรรศการ และตอบสนองประโยชนดานการทองเท่ียวอยางชัดเจน 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปมีความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา              

รอยละ 85 
 9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปมีความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ 85 
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปสามารถนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา              

รอยละ 85 
9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

                9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
                9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
                9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
     9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
     9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 

               9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
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162446210800 โครงการนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งท่ี 2 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.  
 

 โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ:  
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตรท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถ่ินและอนุรักษทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 
2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการท่ีบรรลผุลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4.โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสรจ็ตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 10,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนสวนราชการอยูภายใตการดูแลของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนศูนยกลางรวบรวมถายทอดนําเสนอเผยแพรและอนุรักษงานศิลปะแกครู 
นักเรียน นักศึกษา และผูท่ีสนใจท่ัวไป โดยมีเปาหมายใหเปนศูนยกลางการรวบรวมผลงานศิลปะ อาทิ งานจิตรกรรม 
ประติมากรรม หัตถศิลปพ้ืนบาน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณคา  

ท้ังนี้เพ่ือเปนการเผยแพรองคความรู ทักษะและผลงานทางศิลปะ ใหกับเด็ก เยาวชน ครูผูสอนศิลปะและ 
ผูท่ีสนใจโดยท่ัวไป จึงเห็นสมควรจัดโครงการนิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา เพ่ือเปนการเผยแพรงานศิลปะ
และวัฒนธรรมอยุธยาตอไป 

  
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนการรวบรวมและเผยแพรผลงานทางศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยาแกเด็ก เยาวชน ครูผูสอนศิลปะ
และผูท่ีสนใจโดยท่ัวไป  

2. เพ่ือสงเสริมหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในสังกัดสถาบันอยุธยาศึกษาในฐานะศูนยทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมใหมีความทันสมัยดานเนื้อหานิทรรศการ และตอบสนองประโยชนดานการทองเท่ียวอยางชัดเจน 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 29  จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
   ตัวชี้วัดท่ี 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา  
  
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 541 

 

 สกอ. องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา 
   องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
                        กลยุทธ 1 : เขาใจ 
                       กลยุทธ 2 : ใกลชิด 
                       กลยุทธ 3 : เปนท่ีพ่ึงของสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
                       กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาพันธกิจท่ีเปนจุดเนน 
                       กลยุทธ 9 : ชูการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และเมืองมรดกโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
                       กลยุทธ 14 :การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
                        กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ 
                        กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ยุทธศาสตรท่ี 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
                       กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดทํานิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา 1 ชุด 
 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85  
2.2. ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบท่ี 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ 
2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.6. การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน 
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีข้ึนไป 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 100    เปนเงิน    10,000    บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

 กิจกรรม นิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรม
อยุธยา ครั้งท่ี 2 

1 ครั้ง 10,000      10,000   

รวมท้ังสิ้น  10,000  -  -  10,000  - 
 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

โครงการ นิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งท่ี 2 10,000  

งบดําเนินงาน 10,000  

 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       10,000  

 - คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 รายการๆละ 2 ผืนๆละ 800 บาท 1,600  

 - วัสดุ อุปกรณในการจัด
นิทรรศการ 

1-10 รายการ     8,400  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 10,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดแหลงขอมูลเพ่ือการรวบรวมและเผยแพร ผลงานทางศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยาแกเด็ก เยาวชน 
ครูผูสอนศิลปะ และผูท่ีสนใจโดยท่ัวไป 

2. ไดสงเสริมหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในสังกัดสถาบันอยุธยาศึกษาในฐานะศูนยทองเท่ียว 
ทางวัฒนธรรมท่ีมีความทันสมัยดานเนื้อหานิทรรศการ และตอบสนองประโยชนดานการทองเท่ียวอยางชัดเจน 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปมีความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา              

รอยละ 85 
 9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปมีความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ 85 
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปสามารถนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา              

รอยละ 85 
9.3 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

                9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
                9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
                9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
     9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
     9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 

               9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
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162446210900 โครงการนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งท่ี 3 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.   โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ:  
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตรท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: ปลูกฝงคานิยมใหนิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา ทองถ่ินและอนุรักษทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศลิปวัฒนธรรม 
2.จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการท่ีบรรลผุลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
4.โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสรจ็ตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 10,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนสวนราชการอยูภายใตการดูแลของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนศูนยกลางรวบรวมถายทอดนําเสนอเผยแพรและอนุรักษงานศิลปะแกครู 
นักเรียน นักศึกษา และผูท่ีสนใจท่ัวไป โดยมีเปาหมายใหเปนศูนยกลางการรวบรวมผลงานศิลปะ อาทิ งานจิตรกรรม 
ประติมากรรม หัตถศิลปพ้ืนบาน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณคา  

ท้ังนี้เพ่ือเปนการเผยแพรองคความรู ทักษะและผลงานทางศิลปะ ใหกับเด็ก เยาวชน ครูผูสอนศิลปะและ 
ผูท่ีสนใจโดยท่ัวไป จึงเห็นสมควรจัดโครงการนิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา เพ่ือเปนการเผยแพรงานศิลปะ
และวัฒนธรรมอยุธยาตอไป 

  
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนการรวบรวมและเผยแพรผลงานทางศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยาแกเด็ก เยาวชน ครูผูสอนศิลปะ
และผูท่ีสนใจโดยท่ัวไป  

2. เพ่ือสงเสริมหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในสังกัดสถาบันอยุธยาศึกษาในฐานะศูนยทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมใหมีความทันสมัยดานเนื้อหานิทรรศการ และตอบสนองประโยชนดานการทองเท่ียวอยางชัดเจน 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี 28  จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 29  จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวชี้วัดท่ี 30 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
   ตัวชี้วัดท่ี 31 โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา   
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 สกอ. องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ตัวบงชี้ 2.2 การสรางเอกลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา 
   องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกันคุณภาพ 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
                        กลยุทธ 1 : เขาใจ 
                       กลยุทธ 2 : ใกลชิด 
                       กลยุทธ 3 : เปนท่ีพ่ึงของสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
                       กลยุทธ 5 : ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาพันธกิจท่ีเปนจุดเนน 
                       กลยุทธ 9 : ชูการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และเมืองมรดกโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
                       กลยุทธ 14 :การทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู เผยแพร/แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
                        กลยุทธ 15 : การสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมตามพระราชดําริ 
                        กลยุทธ 16 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ยุทธศาสตรท่ี 7 : ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
                       กลยุทธ 25 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
  
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดทํานิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา 1 ชุด 
 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจตอผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 85  
2.2. ระดับคะแนนตามตัวบงชี้ตามองคประกอบท่ี 2 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.3. ดําเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.4. ดําเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ 
2.5. ดําเนินกิจกรรมโดยเปนสวนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.6. การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเปนไปตามแผน 
2.7. มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2.8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดอยูในระดับดีข้ึนไป 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ      100    เปนเงิน    10,000      บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

 กิจกรรม นิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรม
อยุธยา ครั้งท่ี 3 

1 ครั้ง 10,000        10,000 

รวมท้ังสิ้น  10,000  -  -  -  10,000 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

กิจกรรรมนิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งท่ี 3 10,000  

งบดําเนินงาน 10,000  

 1.1 คาใชสอยและวัสดุ       10,000  

 - คาจางทําปายประชาสัมพันธ 1 รายการๆละ 2 ผืนๆละ 800 บาท 1,600  

 - วัสดุ อุปกรณในการจัด
นิทรรศการ 

1-10 รายการ     8,400  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 10,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดแหลงขอมูลเพ่ือการรวบรวมและเผยแพร ผลงานทางศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยาแกเด็ก เยาวชน 
ครูผูสอนศิลปะ และผูท่ีสนใจโดยท่ัวไป 

2. ไดสงเสริมหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในสังกัดสถาบันอยุธยาศึกษาในฐานะศูนยทองเท่ียว 
ทางวัฒนธรรมท่ีมีความทันสมัยดานเนื้อหานิทรรศการ และตอบสนองประโยชนดานการทองเท่ียวอยางชัดเจน 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปมีความรูความเขาใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา              

รอยละ 85 
 9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปมีความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา รอยละ 85 
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปสามารถนําความรูไปใชของผูเขารวมอบรมไมนอยกวา              

รอยละ 85 
9.2 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 

                9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
                9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
                9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
     9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
     9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 

               9.3.3 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม  
แผนงาน 6.1  : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย  
ผลผลิตท่ี 1  : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดองคความรู  
106000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
162657211000 โครงการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเช่ือมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ: 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

แผนงบประมาณ: 6.1 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดใน

เชิงพาณิชย 
เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน: 

เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการวิจัย 

2. จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ 
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 408,700 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                 หวัหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการท่ีจัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงคของการจัดตั้ง เพ่ือการสนับสนุน สงเสริม
การวิจัยของคณาจารย และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจัย ใหไดองคความรูในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในทุกดาน รวมถึงการวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินสนับสนุนการใหบริการวิชาการ การจัดทําหลักสูตรระยะ
สั้น และระยะยาว แกครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และจัดการศึกษาใน
หลักสูตรท่ีเปนสหวิทยากรแกครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูสนใจท่ัวไป 
 การบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือใหการดําเนินการตามวัตถุประสงคนั้น มีความจําเปนเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองใชงบประมาณไปในการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน ติดตอประสานงานท้ังทาง
โทรศัพทและทางไปรษณียรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในดานตาง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองเปาประสงคของการปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค 
  

1.  เพ่ือใชในการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  เพ่ือใชในการพัฒนาระบบและกลไกในการบรหิารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาตามพันธกิจของสถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
3.  เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ 

          4.  เพ่ือสงเสริมใหผูรับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพึงพอพอใจตอระบบการบริหารจัดการและการ
ใหบริการ 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สกอ. องคประกอบท่ี  1   ตัวบงชี้ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 
กลยุทธ 3  เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
กลยุทธท่ี 16 การประกันคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงค 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเปนท่ีพ่ึงของชุมชนทองถ่ิน 
เปาประสงคท่ี 1 มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จัดหาวัสดุสํานักงานตามวัตถุประสงค 8 ครั้ง 
2 จายคาสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา   12 เดือน 
3 ใชในการสงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การไปนําเสนอผลงาน ประชุมตาม
หนังสือเชิญจากหนวยงานตางๆ ตามพันธกิจ ไมนอยกวา 

6 ครั้ง 

4 จัดประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 25 ครั้ง 
5 ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 12 ครั้ง 
6 ประชุมบุคลากรดานงานประกันคุณภาพ 12 ครั้ง 
7 เชิดชูเกียรตินักวิจัย 1 ครั้ง 
8 ประชุมสรางเครือขายกลุมศรีอยุธยา 5 ครั้ง 
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2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.สถาบันวิจัยและพัฒนามีการบริหารจัดการภายในอยางเปนระบบ 
2.ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับบริการในการจัดหาวัสดุ-อุปกรณในการ

ทํางาน 
3.ผูรับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความพึงพอใจตอบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.โครงการ/กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

 
3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ     14.93    เปนเงิน      61,020 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ     23.90    เปนเงิน     97,685 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ    33.35    เปนเงิน     136,310 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ     27.82    เปนเงิน        113,685บาท  
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดหาวัสดุสํานักงานตามวัตถุประสงค 6 107,965 1 25,000 2 25,000 2 30,000 1 27,965 
2 จายคาสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา   10 11,000 2 3,000 3 3,000 2 3,000 3 2,000 

3 ใชในการสงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การไปนําเสนอผลงาน 
ประชุมตามหนังสือเชิญจากหนวยงานตางๆ ตามพันธกิจ 
ไมนอยกวา 

25 200,000 5 20,000 5 50,000 10 80,000 5 50,000 

4 จัดประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 6 39,990 1 6,665 2 13,330 2 13,330 1 6,665 
5 ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 12 5,460 3 1,365 3 1,365 3 1,365 3 1,365 
6 ประชุมบุคลากรดานงานประกันคณุภาพ 12 5,460 3 1,365 3 1,365 3 1,365 3 1,365 
7 เชิดชูเกียรตินักวิจยั 1 20,700       1 20,700 
8 การสรางเครือขายกลุมศรีอยุธยา 5 18,125 1 3,625 1 3,625 2 7,250 1 3,625 

รวมท้ังสิ้น 77 408,700 16 61,020 19 97,685 24 136,310 18 113,685 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 จัดหาวัสดุสํานักงานตามวัตถุประสงค 107,965  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       107,965  
 -คาซอมเครื่องถายเอกสาร       10,000  
 -คาลางเครื่องปรับอากาศ       10,000  
 -คาวัสดุสาํนักงาน        77,965  
 -คาถายเอกสาร       10,000  
2 จายคาสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา 11,000  
 2.1 คาสาธารณูปโภค       11,000  
 -คาโทรศัพท       8,000  
 -คาแสตมป       3,000  
3 ใชในการสงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การไป

นําเสนอผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญจากหนวยงานตางๆ ตามพันธกิจ 
200,000  

 3.1 คาใชสอย       200,000  
 -คาลงทะเบียนเขารับการอบรม       37,900  
 -คาเบ้ียเลี้ยง              26,050  
 -คาท่ีพัก       50,000  
 -คาเสื่อมราคารถยนต       5,000  
 -คาทางดวน       5,000  
 -คาเชาเหมารถ       26,050  
 -คานํ้ามัน       50,000  
4 จัดประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 39,990  
 4.1 คาตอบแทน       24,000  
 -คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง ๆ ละ 4 คน  ๆ ละ  1,000 บาท 24,000  
 4.2 คาใชสอย       15,990  
 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 6 ครั้ง ๆ ละ 19 คน ๆ ละ  35 บาท 3,990  
 -คาพาหนะในการเดินทาง 6 ครั้ง ๆ ละ 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท 12,000  
5 ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 5,460  
 5.1 คาใชสอย       5,460  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 12 ครั้ง ๆ ละ 13 คน ๆ ละ  35 บาท 5,460  
6 ประชุมบุคลากรดานงานประกันคุณภาพ 5,460  
 6.1 คาใชสอย       5,460  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 12 ครั้ง ๆ ละ 13 คน ๆ ละ  35 บาท 5,460  
7 เชิดชูเกียรตินักวิจัย       20,700  
 7.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       20,700  
 -คาจัดทําโลรางวัล       19,000  

 -คาวัสด ุ       1,700  

8 ประชุมการสรางเครือขายกลุมศรีอยุธยา คร้ังท่ี 1 3,625  
 8.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       3,625  
 - คาอาหารวาง  25 คน ๆละ 1 มื้อ ๆ ละ  35 บาท 875  
 - คาอาหาร  25 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท 1,750  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 - คาถายเอกสาร       1,000  
9 ประชุมการสรางเครือขายกลุมศรีอยุธยา คร้ังท่ี 2 3,625  
 9.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       3,625  
 - คาอาหารวาง  25 คน ๆละ 1 มื้อ ๆ ละ  35 บาท 875  
 - คาอาหาร  25 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท 1,750  
 - คาถายเอกสาร       1,000  

10 ประชุมการสรางเครือขายกลุมศรีอยุธยา คร้ังท่ี 3 3,625  
 10.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       3,625  
 - คาอาหารวาง  25 คน ๆละ 1 มื้อ ๆ ละ  35 บาท 875  
 - คาอาหาร  25 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท 1,750  
 - คาถายเอกสาร       1,000  

11 ประชุมการสรางเครือขายกลุมศรีอยุธยา คร้ังท่ี 4 3,625  
 11.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       3,625  
 - คาอาหารวาง  25 คน ๆละ 1 มื้อ ๆ ละ  35 บาท 875  
 - คาอาหาร  25 คน ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 70 บาท 1,750  
 - คาถายเอกสาร       1,000  

12 ประชุมการสรางเครือขายกลุมศรีอยุธยา คร้ังท่ี 5 3,625  
 12.1 คาใชสอยและคาวัสดุ       3,625  
 - คาอาหารวาง  25 คน ๆละ 1 มื้อ ๆ ละ  35 บาท 875  
 - คาอาหาร  25 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท 1,750  
 - คาถายเอกสาร       1,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 408,700  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.ผูไดรับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับความสะดวกจากการบริการ 
2.สถาบันวิจัยและพัฒนา ยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการโดยมีชองทางและวิธีการใหบริการท่ีหลากหลาย 
3.สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1  เบิกจายทันตามไตรมาสท่ีกําหนด  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบ รายงานการเบิกจายรายไตรมาส
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162657211100 โครงการตําราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.  
 

  โครงการตอเนื่องจากปท่ีแลว คือ โครงการท่ีมีลักษณะตอเนื่องจากปท่ีผานมา  
      อาจเปนโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว 

ความเช่ือมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ: 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

แผนงบประมาณ: 6.1 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดใน

เชิงพาณิชย 
เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน: 

เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการวิจัย 

2. จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ 
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 100,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนา  ผูรับผิดชอบ :  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ดวยในป พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะครบรอบ 111 ป และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มาตรา 7 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของ
แผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน  มีหนาท่ี ตามมาตรา 8 ในการแสวงหาความจริงเพ่ือสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคู
คุณธรรม มีความรักผูกพันตอทองถ่ิน  รวมถึงหนาท่ีในการการผลิตผลงานวิจัย   
 สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจัดโครงการตําราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และครบรอบ 111 ปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยรวบรวมองคความรู ท่ีไดจากการศึกษาคนควาของนักวิจัย อาจารย บุคลากรในมหาวิทยาลัย
เพ่ือเปนแหลงขอมูลสําหรับในการใชในการเรียนการสอน ท้ังอาจารย นักศึกษา และผูสนใจศึกษาคนควา ในการศึกษา
หาความรู  
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2. วัตถุประสงค 
1.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบรอบ 88 

พรรษา 
2.ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุน อาจารย และบุคลากร ในการเขียนเอกสาร ตํารา เพ่ือรวบรวมองค

ความรู ตาง ๆ ท่ีไดจากการศึกษาคนควาและทํางานวิจัย 
3.จัดพิมพเอกสาร ตํารา สําหรับใชในการเผยแพรองคความรูตาง ๆ 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สกอ. องคประกอบท่ี 4  ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

     ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน 
สรางสรรค 

 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
   

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

    
5. เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 ไดเอกสาร ตํารา ตามจํานวนท่ีกําหนด 20 เรื่อง 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจในการจัดทําเอกสาร และตํารา 
2.2. จัดทําเอกสาร และตํารา 20 เรื่อง 

 
3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ     100    เปนเงิน    100,000   บาท 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

ปริมาณ 
(ครั้ง) 

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

1 โครงการตําราวิชาการเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 111 ปของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
(ระยะท่ี 2 – 5) 

          

 - คาจางจัดทําเลมตํารา 20 ครั้ง 100,000   8 40,000 12 60,000   
   100,000    40,000  60,000   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอ
หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 โครงการพัฒนาตําราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  
100,000  

 งบดําเนินงาน 100,000  
 1.1 คาใชสอยและวัสดุ       100,000  
 - คาจางจัดทําเลมตํารา 20 คน ๆ ละ 20 เลม ๆ ละ  250 บาท 100,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 100,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. อาจารย และบุคลากร มีความรูในการเขียนเอกสาร ตํารา เพ่ือรวบรวมองคความรู ตาง ๆ ท่ีได 
2. ไดเอกสาร ตํารา สําหรับใชในการเผยแพรองคความรูตาง ๆ 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1 เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี 
9.1.1    ไดจํานวนเอกสารและตํารา 60 เรื่อง 

9.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
9.2.1    บรรลุเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
9.2.2 บรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพตามขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ 
9.2.3    บรรลุเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
9.3.1 รายแบบประเมินชองผูเขารวมโครงการ 
9.3.2 เอกสารและตําราท่ีไดครบตามเปาท่ีตั้งไว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  | 558 

 

162657211200 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ บ.กศ.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ: 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

แผนงบประมาณ: 6.1 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง: 

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดใน
เชิงพาณิชย 

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน: 

เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1.จํานวนโครงการวิจัย 
2.จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ 
3.จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
4.โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 91,300 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการท่ีจัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน
ราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงคของการจัดตั้ง เพ่ือการสนับสนุน 
สงเสริมการวิจัยของคณาจารย และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนศึกษา วิจัย ใหไดองคความรูในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในทุกดาน รวมถึงการวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินสนับสนุนการใหบริการวิชาการ การจัดทํา
หลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แกครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และ
จัดการศึกษาในหลักสูตรท่ีเปนสหวิทยากรแกครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ผูสนใจท่ัวไป  

ในการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนามีความจําเปนท่ีจะตองใชครุภัณฑท่ีจําเปน เพียงพอและมีความ
หลากหลายท่ีสามารถใหบริการแกอาจารย และผูมาติดตองานท้ังบุคคลภายในและภายนอกไดใชและเกิดประโยชนตอ
การดําเนินการวิจัยและบริการวิชาการ ดังนั้น เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพตอการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
จึงมีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ  ในดานตาง ๆ เพ่ือทันสมัยและอํานวยความสะดวกตอผูมาเขารับ
บริการ 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการท่ีมีความจําเปนไวสนับสนุนในดานการ
ใหบริการ 

2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพและทันตอเวลา 
3. เพ่ือใหมีวัสดุครุภัณฑของใชสํานักงานเพียงพอตอการดําเนินงาน 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สกอ. องคประกอบท่ี 8   ตัวบงชี้ 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 3 เครื่อง 
2 จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ 3 เครื่อง 
3 จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอรสี 1 เครื่อง 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
2.2  อาจารย เจาหนาท่ี มีความพึงพอใจในการใหบริการมากกวารอยละ 80 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ     100    เปนเงิน    91,300   บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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

 จัดซ้ือครุภัณฑ           
1 -ดําเนินการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร

ตั้งโตะ 
3 เครื่อง 57,000 3 เครื่อง 57,000       

2 -ดําเนินการจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ 3 เครื่อง 15,300 3 เครื่อง 15,300       
4 -ดําเนินการจัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอรสี  1 เครื่อง 19,000 1 เครื่อง 19,000       

รวมท้ังสิ้น  91,300  91,300       
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอ
หนวย 

รวมเปน
เงิน

งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 กิจกรรมหลักท่ี  1  จัดซ้ือครุภัณฑ 91,300  
  1.1 คาครุภัณฑ 91,300  
 -ดําเนินการจัดซ้ือเครื่อง

คอมพิวเตอรตั้งโตะ 
3 เครื่อง ๆ 

ละ 
  19,000  57,000  

 -ดําเนินการจัดซ้ือเครื่อง
สํารองไฟ 

3 เครื่องๆ ละ   5,100  15,300  

 -ดําเนินการจัดซ้ือเครื่องปริ้น
เตอรสี  

1  เครื่อง ๆ 
ละ 

  19,000  19,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 91,300  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 

     

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับสงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการท่ีมีความจําเปนไว 

สนับสนุนในดานการใหบริการมากยิ่งข้ึน 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหเกิด 

ประสิทธิภาพและทันตอเวลามากยิ่งข้ึน 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีวัสดุครุภัณฑของใชสํานักงานเพียงพอตอการดําเนินงาน 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ 
9.1.2 เบิกจายใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1  การสํารวจขอมูล โดยใชดูจากบัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ  
9.3.2  เปรียบเทียบคุณลักษณะตามท่ีกําหนด  
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
รายละเอียดรายการคาครุภณัฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําช้ีแจง/เหตุผลความจําเปน 

     มาตรฐานฯ 
1 เครื่องคอมพิวเตอร

ตั้งโตะ 
3 เครื่อง 19,000 57,000 -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 

หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
     -มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด 

SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
1 TB จํานวน 1 หนวย 

     -มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
     คําช้ีแจงฯ 
     สําหรับใชในการดําเนินงานสถาบันวิจัย

และพัฒนา เพ่ือใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพและ ทันตอเวลา 

     มาตรฐานฯ 
2 เครื่องสํารองไฟ 3 เครื่อง 5,100 15,300 -มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา1 kVA  

(600 Watts)  
     -สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 

นาที 
     -มีระบบปองกันการกระชากจากสาย 
     คําช้ีแจง 
     ใชในปองกันการกระชากไฟเวลาไฟดับ 
     มาตรฐาน 
3 เครื่องพิมพเลเซอร

สี ขาว ดํา 
   -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 

600x600 dpi 
     -มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 

20 หนาตอนาที 
     -มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอย

กวา  
20 หนาตอนาที 

     -มีหนวยความจําไมนอยกวา 128 MB 
     คําช้ีแจง 
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16265721300 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบ บ.กศ.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ความเช่ือมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ: 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

แผนงบประมาณ: 6.1 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือตอยอดใน

เชิงพาณิชย 
เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน: 

เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศ 

ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการวิจัย 

2. จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ 
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
4. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: เงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 22,500 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: หนวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                 หวัหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน

ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงคของการจัดตั้ง เพื่อการสนับสนุน 
สงเสริมการวิจัยของคณาจารย และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจัย ใหไดองคความรูใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกดาน รวมถึงการวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นสนับสนุนการใหบริการวิชาการ การ
จัดทําหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แกครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ชุมชน และจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เปนสหวิทยากรแกครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และผูสนใจท่ัวไป 
 ในการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคนั้น มีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชงบประมาณไปในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน ติดตอ
ประสานงานทั้งทางโทรศัพทและทางไปรษณียรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ในดานตาง ๆ เพ่ือตอบสนองเปาประสงคของการปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือใชในการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.  เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือสงเสริมใหผูรับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพึงพอพอใจตอระบบการบริหารจัดการและการ 
    ใหบริการ 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สกอ. องคประกอบท่ี 5 (ระดับสถาบัน)  
                     ตัวบงชี ้5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน 
        และเอกลักษณของสถาบัน 
  องคประกอบท่ี 3 (ระดับสํานัก/สถาบัน) การบริหารและการจัดการ 
  ตัวบงชี้ 3.4  แผนพัฒนาบุคลากร 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
  กลยุทธท่ี 1 เขาใจ 
  เปาประสงคท่ี 1 ผูปฏิบัติงานเขาใจบทบาทหนาท่ีของมหาวิทยาลัยและพรอมขับเคลื่อน 
  ภารกิจตามยุทธศาสตร 
  ตัวชี้วัดท่ี 1.1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยเขาใจบทบาทหนาท่ีของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา  
  รอยละ 80 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 ใชในการสงบุคลากรสายสนับสนุนเขารับการอบรม พัฒนาศักยภาพใน

การปฏิบัติงาน 
9 คน 

 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1.  สถาบันวิจัยและพัฒนามีการบริหารจัดการภายในอยางเปนระบบ 
2.2.  ผูรับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความพึงพอใจตอบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.3.  โครงการ/กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

 
3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59)   เบิกจายรอยละ    55.56   เปนเงิน    12,500    บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59)  เบิกจายรอยละ    44.44    เปนเงิน   10,000    บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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

1 ใชในการสงบุคลากรสาย
สนับสนุนเขารับการอบรม พัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

9 คน 22,500   5 คน 12,500 4 คน 10,000   

รวมท้ังส้ิน 9 คน 22,500   5 คน 12,500 4 คน 10,000   
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอ
หนวย 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 ใชในการสงบุคลากรเขารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน  22,500  
 งบดําเนินงาน 22,500  
 1.1 คาใชสอยและวัสดุ       22,500  
 -คาลงทะเบียนเขารับการ

อบรม 
      22,500  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 22,500  
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 ผูรับบริการมีความพึงพอใจในบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
8.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา ยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการ 
8.3 สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1  เบิกจายทันตามไตรมาสท่ีกําหนด 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบ รายงานการเบิกจายรายไตรมาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


	1
	2
	สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีพันธกิจใน               ด้านการศึกษาค้นคว้า และให้บริการทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษา อันประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์สิ่งแว...
	สถาบันอยุธยาศึกษา จึงมีความจำเป็นในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลด้านอยุธยาศึกษา เพื่อให้สถาบันอยุธยาศึกษา มีความเพียบพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และเอกสารทางวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตรง ...
	1.เพื่อปรับปรุงการให้บริการในศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา ของสถาบันอยุธยาศึกษา ให้เป็นศูนย์ค้นคว้า            องค์ความรู้ทางด้านอยุธยาศึกษาโดยเฉพาะ แก่นักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนบุคคลทั่วไป
	2.เพื่อตอบสนองพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา ในด้านการศึกษาค้นคว้า และให้บริการทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษา
	3.เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นนครประวัติศาสตร์แห่งชาติ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก
	1.ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา ของสถาบันอยุธยาศึกษา ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์ค้นคว้าองค์ความรู้ทางด้านอยุธยาศึกษาโดยเฉพาะ แก่นักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และตลอดให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงนักวิชาการด้านอยุธยาศึกษาของชาติ
	2.สามารถตอบสนองพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา ในด้านการศึกษาค้นคว้า และให้บริการทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษา
	3.เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นนครประวัติศาสตร์แห่งชาติ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก


