
 

 
 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 (งบบัณฑิตวทิยาลัย) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2556 

 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) 

 
เอกสารล าดับที่ 004/2556 

กองนโยบายและแผน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

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

 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําขึ้นภายใต้วงเงิน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเป็นแผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหว่าง

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555–2558 ประเด็น

ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์

หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 1 ผลผลิต งบประมาณรายจ่ายประจําปี

รวมทั้งสิน้ 11,731,680 บาท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับนี ้ 

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน และ 

การตดิตามประเมินผล ต่อไป 

 

 

 

 

 (นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

17 ตุลาคม 2555 
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สารบัญ 
หนา้ 

 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยเงินการจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา  

(งบบัณฑิตวทิยาลัย) ประจําปงีบประมาณพ.ศ. 2556 

ค 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจา่ยเงินการจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา  

(งบบัณฑิตวทิยาลัย)ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2556 

ง 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินเงินการจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา (งบบัณฑิตวทิยาลัย) 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2556 

ฉ 

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต ซ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 1 

 แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 1 

 ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1 

 1. งานจัดการศึกษา 1 

  1090000 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 1 



ค 
 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา               

(งบบัณฑิตวิทยาลัย)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
แผนภูมแิสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการ

ให้บริการหนว่ยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

งบบัณฑิตวทิยาลัย งบประมาณรวมท้ังสิ้น 11,731,680 บาท 
นโยบาย 

ตามแผนบริหาร

ราชการแผ่นดิน 

1. เร่งด่วนที่จะ

ดําเนินการในปแีรก 

4. สังคมและคุณภาพชีวิต 

  

ประเด็น 

นโยบายยอ่ย 

1.15 จัดหาเครื่อง

คอมพวิเตอร์แท็บเล็ต

ให้แกโ่รงเรียน 

4.1 การศกึษา 4.4 ศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 4.1 การศกึษา 

    
ยุทธศาสตร์การจัดสรร

งบประมาณ 

1. การสร้างรากฐาน 

การพัฒนาที่สมดุลสู่

สังคม 

4. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 6.การพัฒนา

วทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีการวจิัย

และนวัตกรรม 

   
แผนงาน 1.15 สนับสนุน 

เครื่องคอมพวิเตอร์

พกพาเพื่อการศกึษา 

4.1 สนับสนุนการจดั

การศกึษาขัน้พื้นฐาน 

4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 4.5 อนุรกัษ์ ส่งเสริม

และพัฒนาศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

6.2 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการวจิัย 

     
เป้าหมายการให้บริการ

กระทรวงศกึษาธิการ 

นักเรยีนช้ัน

ประถมศกึษาปีที่ 1 

และมัธยมศึกษาปีที่ 1

ได้รับเครื่อง

คอมพวิเตอร์พกพา 

แท็บเลต็และ 

มีเนือ้หาท่ีเหมาะสม

ตามหลักสูตร 

ส่งเสริมการเรียนรู้

อยา่งมีคุณภาพ 

ประชาชนได้รับ

โอกาสทางการศกึษา

ขัน้พื้นฐานตามสิทธิ

ที่กําหนด 

กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ

มาตรฐานสามารถแขง่ขนัไดใ้นระดับสากล 

ประชาชนได้รับ

การศกึษาและการ

เรียนรูต้ลอดชีวิตที่มี

มาตรฐาน คณุภาพ 

ประชาชนได้รับความรู้

ความเขา้ใจ มีความ

ตระหนกั  

ร่วมอนุรกัษ์และทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

มีผลงานวจิัย และ

นวัตกรรมที่ได้รับการ

เผยแพร่ นําไปใช้

ประโยชน์ หรือต่อ

ยอด 

ในเชิงพาณิชย ์

      
เป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน 

 

นักเรยีน 

ในระดับช้ัน

ประถมศกึษาปีที่ 1 

และมัธยมศึกษาปีที่ 1

ได้รับเครื่อง

คอมพวิเตอร์ (แท็บ

เล็ต) และมีเนือ้หาท่ี

ส่งเสริมการเรียนรู้

อยา่งเหมาะสมตาม

หลักสูตร 

นักเรยีนในสังกัด

มหาวิทยาลัยได้รบั

โอกาสทางการศกึษา

ขัน้พื้นฐานตามสิทธิ

ที่กําหนดไว ้

เพื่อขยายการผลิต

กําลังคนด้าน

วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีละสาขา

ที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองต่อความ

ต้องการในการ

พัฒนาประเทศ 

เพื่อผลิตกําลงัคน 

ที่มีคุณภาพตาม

ความต้องการของ

ประเทศ 

เพื่อบริการวชิาการ

แก่หน่วยงาน/

ประชาชนในชุมชน

และสังคมให้มีความรู้

ความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการ

แขง่ขันของประเทศ 

ปลูกฝังคา่นิยมให้นสิิต

นักศกึษาและชุมชนใน

การพัฒนาภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและอนรุักษท์ํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

เพื่อวจิัยและพัฒนา

รวมทั้งถ่ายทอดองค์

ความรู้และสร้าง

นวัตกรรมทีน่ําไปสู่

การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของ

ท้องถิ่นและประเทศ 

       
ผลผลิต โครงการ 

จัดการเรียนการสอน

โดยใช้คอมพวิเตอร ์

พกพา 

โครงการสนบัสนนุ

คา่ใช้จ่ายการจัด

การศกึษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบ

การศกึษาขัน้พื้นฐาน 

ผู้สําเร็จการศึกษา

ด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

ผู้สําเร็จการศึกษา

ด้านสังคมศาสตร ์

ผลงานการให้บรกิาร

ทางวชิาการ 

ผลงานทํานุบํารงุ

ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวจิัยเพื่อสร้าง 

องคค์วามรู้ 

งบประมาณ - 11,731,680 - - - - - 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑติวิทยาลัย)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ผลผลติ โครงการ 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้

คอมพิวเตอร ์

พกพา 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ

จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ผู้สําเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้สําเร็จการศึกษาด้าน

สังคมศาสตร์ 

ผลงานการให้บริการทาง

วิชาการ 

ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู ้

       
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย - สงป.1 นักเรียนช้ัน

ประถมศกึษาปทีี่ 1 ได้รับ

เครือ่งคอมพิวเตอร์พกพา 

(แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา  

72 คน 

- สงป.2 นักเรียนช้ันมัธยมศกึษา

ปีที่ 1 ได้รับเครือ่งคอมพิวเตอร์

พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อ

การศึกษา 

120 คน 

- สงป.3 นักเรียนในระดับช้ัน

ประถมศกึษาปทีี่ 1 ได้รับ

เครือ่งคอมพิวเตอร์พกพา

(แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพสูงขึ้น  

ร้อยละ 100 

- สงป.4 นักเรียนในระดับช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 1 ได้รับเครือ่ง

คอมพิวเตอร์พกพา(แทบ็เล็ต) 

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

สูงขึ้น  

ร้อยละ 100 

 

 

 

- สงป.5 จํานวนนักเรียน 

ที่ไดร้ับการสนับสนุนตาม

โครงการ  

1,376 คน 

- สงป.6 ผู้ปกครองสามารถ

ลดค่าใช้จา่ย 

ตามรายการที่ไดร้ับ 

การสนับสนุน  

ร้อยละ 100 

- สงป.7 จํานวนผู้สําเร็จ

การศึกษา 260 คน 

- สงป.8 จํานวนนักศึกษา 

ที่เข้าใหม่ 660 คน 

- สงป.9 จํานวนนักศกึษาคง

อยู่ 2,002 คน 

- สงป.10 ผู้สําเร็จการศึกษา 

ได้งานทําหรือศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืน

หลังจากจบ  

ร้อยละ 80 

- สงป.11 ผู้สําเร็จการศึกษา 

จบการศึกษา 

ตามาตรฐานหลักสูตร  

ร้อยละ 80 

- สงป.12 ผู้สําเร็จการศึกษา 

ที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

ร้อยละ 80 

- สงป.13 จํานวนผู้สําเร็จ

การศึกษา  

526 คน 

- สงป.14 จํานวนนักศึกษา 

ที่เข้าใหม่ 1670 คน 

- สงป.15 จํานวนนักศกึษาคง

อยู่ 6,007 คน 

- สงป.16 ผู้สําเร็จการศึกษา 

ได้งานทําหรือศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืน

หลังจากจบ  

ร้อยละ 83 

- สงป.17 ผู้สําเร็จการศึกษา 

จบการศึกษา 

ตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อย

ละ 86 

- สงป.18 ผู้สําเร็จการศึกษา 

ที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

ร้อยละ 83 

- สงป.19 จํานวนผู้เข้ารับ

บริการ 2500 คน 

- สงป.20 จํานวนโครงการ/

กิจกรรมบริการวิชาการแก่

สังคม 70 โครงการ/กิจกรรม 

- สงป.21 จํานวนครู/ผู้บริหาร

ที่เข้ารับการพัฒนา 60 คน 

- สงป.22 ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 85 

- สงป.23 ความพึงพอใจของผู้

เขา้รับการพัฒนาและ

หนว่ยงานผู้ใช้ ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา รอ้ย

ละ 85 

- สงป.24 งานบริการวิชาการ

แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด ร้อยละ 85 

- สงป.25 ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเข้ารับการ

พัฒนาภายในระยะเวลาที่

กําหนด ร้อยละ 85 

- สงป.26 จํานวนโครงการ/

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  

24  โครงการ/กิจกรรม 

- สงป.27 จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม 

ศิลปวัฒนธรรม  

3600 คน 

- สงป.28 โครงการที่บรรลุผล

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 85 

- สงป.29 โครงการ/กิจกรรมที่

แล้วเสร็จตามระยะเวลา  

ร้อยละ 85 

- สงป.30 จํานวนโครงการวิจัย  

12 โครงการ 

- สงป.31 จํานวนโครงการ 

วิจัยที่แลว้เสร็จ  

10 โครงการ 

- สงป.32 จํานวนผลงานวจิัย 

เป็นไปตาม 

มาตรฐานที่กําหนด  

12 ผลงาน 

- สงป.33 โครงการวิจัยที่แลว้

เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  

ร้อยละ 85 



จ 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 11,731,680 บาท 

 

สรุปงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวทิยาลัย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ าแนกตามยทุธศาสตร์ แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน  รวมทั้งสิ้น (บาท) ร้อยละ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การสรา้งรากฐานการพัฒนาที่สมดลุสูส่ังคม   

แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพวิเตอร์พกพาเพ่ือการศึกษา   

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีิต และความเท่าเทียม

กันในสังคม 

11,731,680  

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน   

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 11,731,680 100 

แผนงาน : อนุรักษ ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม   

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวจัิยและนวัตกรรม   

แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวจิัย   

รวมทั้งสิ้น 11,731,680 100 



ฉ 
 

 

สรุปงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑติวิทยาลัย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ  

หมวดรายจ่าย 

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ

รายจ่าย

อื่น 

รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 
เงินเดือน 

ค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าตอบ  

แทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าจ้าง

ชั่วคราว 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย

และวสัดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 

ค่า

ครุภัณฑ ์

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุล 

สู่สังคม 

             

แผนงาน : สนับสนุนเครือ่งคอมพิวเตอร์พกพาเพือ่การศึกษา              

โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอรแ์ท็บเล็ต              

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีิต และความเท่า

เทยีมกันในสังคม 

- - - 1,134,000 4,778,140 3,141,480 1,488,060 1,170,000 - 20,000 - 11,731,680 100 

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน              

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการจัดการศึกษาต้ังแต่แรกเกิด จนจบการศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน 
    

 
        

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา - - - 1,134,000 4,778,140 3,141,480 1,488,060 1,170,000 - 20,000 - 11,731,680 100 

ผลผลติ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี              

ผลผลติ : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์ - - - 1,134,000 4,778,140 3,141,480 1,488,060 1,170,000 - 20,000 - 11,731,680 100 

ผลผลติ : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ              

แผนงาน : อนุรักษ์ สง่เสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม              

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม              

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 

การวิจัยและนวัตกรรม 
    

 
        

แผนงาน : สง่เสริมและสนับสนุนการวิจัย              

ผลผลติ : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้              

รวมทั้งสิ้น - - - 1,134,000 4,778,140 3,141,480 1,488,060 1,170,000 - 20,000 - 11,731,680 100 
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สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

จ าแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย 
 

งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย งบประมาณ  (บาท) ร้อยละ 

งบบุคลากร 1,134,000 9.67 

เงินเดอืน -  

ค่าจ้างประจาํ -  

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ -  

ค่าจ้างชั่วคราว 1,134,000  

งบด าเนนิงาน 9,407,680 80.19 

ค่าตอบแทน 4,778,140  

ค่าใชส้อยและวัสด ุ 3,141,480  

ค่าสาธารณูปโภค 1,488,060  

งบลงทุน 1,170,000 9.97 

ค่าครุภัณฑ ์ 1,170,000  

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง -  

งบเงินอดุหนุน 20,000 0.17 

งบรายจ่ายอ่ืน -  

รวม 11,731,680 100 



ซ 
 

 

แผนการใช้จ่ายงบตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ  

หมวดรายจ่าย 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน

อุดหนุน 

งบรายจ่าย

อื่น 

รวม

ทั้งสิ้น 

ร้อย

ละ เงินเดือน 
ค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าจ้าง

ชั่วคราว 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย

และวสัดุ 

ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ ์

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ และ   

ความเท่าเทยีมกันในสังคม 

- - - 1,134,000 4,778,140 3,141,480 1,488,060 1,170,000 - 20,000 - 11,731,680 100 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา - - - 1,134,000 4,778,140 3,141,480 1,488,060 1,170,000 - 20,000 - 11,731,680 100 

ผลผลิต  : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ - - - 1,134,000 4,778,140 3,141,480 1,488,060 1,170,000 - 20,000 - 11,731,680 100 

1. งานจัดการศึกษา - - - 1,134,000 4,778,140 3,141,480 1,488,060 1,170,000 - 20,000 - 11,731,680 100 

1090000  ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา - - - 1,134,000 4,778,140 3,141,480 1,488,060 1,170,000 - 20,000 - 11,731,680 100 

134434100100 งานบริหารจัดการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา    1,134,000 140,200 367,000 1,488,060 60,000    3,189,260  

134434100200 งานจัดการเรียนการสอนระดับบณัฑิตศึกษา - - - - 4,637,940 2,774,480 - 1,110,000 - 20,000 - 8,542,420  

รวมทั้งสิ้น - - - 1,134,000 4,778,140 3,141,480 1,488,060 1,170,000 - 20,000 - 11,731,680 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวติ และความเท่าเทยีมกันในสังคม 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต  : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

1. งานจัดการศึกษา 

1090000 ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา  

134434100100 งานบริหารจัดการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสงูมีคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มคีุณภาพตามความต้องการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลติ: 1. จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาเข้าใหม ่

3. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

4. ผู้สําเร็จการศกึษาได้งานทําหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน 

หลังจากจบ 

5. ร้อยละผูส้ําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้สําเร็จการศกึษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร, งบดําเนินงาน, งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน, งบรายจ่ายอื่น 

วงเงินงบประมาณ: 3,189,260 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ: หน่วยงาน : สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ผู้รับผดิชอบ : ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล 

  

หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งทําหน้าท่ีจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการและการพัฒนาท้องถิ่นแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงถือเป็น

หนว่ยงานท่ีสําคัญท่ีต้องขับเคลื่อนให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาเกิดประสิทธิภาพ 

ตามโครงสร้างการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประกอบด้วย 2 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงาน

บริหารท่ัวไป  และกลุ่มงานวิชาการ  สําหรับกลุ่มงานบริหารท่ัวไปเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบการบริหาร

องค์การ ให้บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้   ในส่วนของกลุ่มงานวิชาการเป็นการ

ดําเนนิงานเพื่อสง่เสริมพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศกึษาให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ดังนัน้เพื่อให้การบริหารจัดการของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตบรรลุเป้าประสงค์จึงจําเป็นต้องจัดให้มีงาน

บริหารจัดการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการดําเนินงานบริหารจัดการ

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาในปงีบประมาณ 2555 พบว่าการใช้จ่ายในกิจกรรมรวมท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 
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82  ดังนั้นจึงได้มีการปรับปรุงกิจกรรมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับงานบริหารจัดการสํานักงาน

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษา  

 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาให้เกิดประสิทธิภาพ 

2. เพื่อสนับสนุนการให้บริการในระดับบัณฑิตศกึษาให้เกิดประสิทธิภาพ 

3. เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีศักยภาพเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน       

ระดับบัณฑิตศกึษา 

 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ลําดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จํานวนกิจกรรมของงานบริหารจัดการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา  2 กิจกรรม 

1.2 จํานวนนักศึกษาระดบับัณฑิตศกึษาทีเ่ข้ารับบริการ   614 คน 

1.3 บุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาศักยภาพ  20 คน 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1. การบริหารจัดการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาเกิดประสิทธิภาพ 

2.2. ความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีรับบริการของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 

2.3. บุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนพัฒนาศักยภาพท่ีเหมาะสมตอ่การจัดการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศกึษา 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

3.1 กิจกรรมของงานบริหารจัดการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑติศึกษาแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

3.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 

3.3 บุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนพัฒนาศักยภาพท่ีเหมาะสมตอ่การจัดการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศกึษาแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ลําดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 การประชุมเพื่อชีแ้จงรายละเอยีดของงานและ

มอบหมายงาน 

            

2 ผู้ที่รับผดิชอบในแต่ละกิจกรรมปฏิบัติกิจกรรม             



3 
  

 

ลําดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

3 ผู้ที่ รับ ผิดชอบในแต่ละกิจกรรมรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 

            

4 ติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรม             

 

แผนการด าเนินงาน 

ลําดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 งานบริหารจัดการส านักงาน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

      

1.1 งบบุคลากร       

 -ค่าจา้งชั่วคราว 6 คน/เดือน 6/3 6/3 6/3 6/3 

 -เงินสมทบประกันสังคม 6 อัตรา/

เดือน 

6/3 6/3 6/3 6/3 

 -เงินค่าครองชีพ 6 อัตรา/

เดือน 

6/3 6/3 6/3 6/3 

1.2 งบด าเนินงาน       

1.2.1 ค่าตอบแทน       

 -ดําเนินการ จ-พ-ศ 1 คร้ัง 1 - - - 

 -ดําเนินการ ส-อา 6 คร้ัง 2 1 1 2 

1.2.2 ค่าใช้สอยและวัสด ุ       

 -วัสดุสํานกังาน  30 รายการ 8 10 7 5 

 -ค่าซ่อมอุปกรณ์และครุภัณฑ ์ 15 รายการ 3 4 5 3 

1.2.3 ค่าสาธารณูปโภค       

 -ค่าไฟฟ้า 12 เดือน - - - 12 

 -ค่าน้ําประปา 12 เดือน - - - 12 

 -ค่าโทรศัพท ์ 12 เดือน 3 3 3 3 

 -ค่าแสตมป ์ 2,000 ดวง 2,000 - - - 

1.3 งบลงทุน       

1.3.1 ค่าครุภัณฑ์       

 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัง้โตะ๊ 3 เคร่ือง 3 - - - 

2 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนระดับบัณฑิตศกึษา 

      

2.1 งบด าเนินงาน       

2.1.1 ค่าใช้สอยและวัสด ุ       

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 20 คน 2 14 4 - 

 -ค่าที่พกั 14 คน 1 12 1 - 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 -ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง - 1 - - 

 -ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 1 คัน - 1 - - 

 -ค่าวัสดุเชือ้เพลิง 10 คร้ัง 2 4 4 - 

 -ค่าลงทะเบียน 2 คร้ัง 1 1 - - 

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ลําดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 งานบริหารจัดการส านักงาน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

     

1.1 งบบุคลากร 1,134,000     

 -ค่าจา้งชั่วคราว 840,960 210,240 210,240 210,240 210,240 

 -เงินสมทบประกันสังคม 54,000 13,500 13,500 13,500 13,500 

 -เงินค่าครองชีพ 239,040 59,760 59,760 59,760 59,760 

1.2 งบด าเนินงาน      

1.2.1 ค่าตอบแทน 140,200     

 -ดําเนินการ จ-พ-ศ 5,800 5,800 - - - 

 -ดําเนินการ ส-อา 134,400 44,800 22,400 22,400 44,800 

1.2.2 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 285,000     

 -วัสดุสํานกังาน  165,000 44,000 55,000 38,500 27,500 

 -ค่าซ่อมอุปกรณ์และครุภัณฑ ์ 120,000 24,000 32,000 40,000 24,000 

1.2.3 ค่าสาธารณูปโภค 1,488,060     

 -ค่าไฟฟ้า 1,032,460 - - - 1,032,460 

 -ค่าน้ําประปา 434,000 - - - 434,000 

 -ค่าโทรศัพท ์ 15,600 3,900 3,900 3,900 3,900 

 -ค่าแสตมป ์ 6,000 6,000 - - - 

1.3 งบลงทุน      

1.3.1 ค่าครุภัณฑ์ 60,000     

 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัง้โตะ๊ 60,000 60,000 - - - 

2 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนระดับบัณฑิตศกึษา 

     

2.1 งบด าเนินงาน      

2.1.1 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 82,000     

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 9,600 480 8,160 960 - 

 -ค่าที่พกั 28,000 800 26,400 800 - 

 -ค่าวัสด ุ 8,000 - 8,000 - - 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 -ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 10,000 - 10,000 - - 

 -ค่าวัสดุเชือ้เพลิง 24,400 4,880 9,760 9,760 - 

 -ค่าลงทะเบียน 2,000 1,000 1,000 - - 

 รวม 3,189,260 479,160 460,120 399,820 1,850,160 

 

รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ลําดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 งานบริหารจัดการส านักงาน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

      3,107,260  

1.1 งบบุคลากร       1,134,000  

 -ค่าจา้งชั่วคราว 6 คนๆละ 12 เดือนๆละ 11,680 บาท 840,960  

 -เงินสมทบประกันสังคม 6 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 750 บาท 54,000  

 -เงินค่าครองชีพ 6 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 3,320 บาท 239,040  

1.2 งบด าเนินงาน         

1.2.1 ค่าตอบแทน       140,200  

 -ดําเนินการ จ-พ-ศ 1 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 5,800 บาท 5,800  

 -ดําเนินการ ส-อา 6 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 22,400 บาท 134,400  

1.2.2 ค่าใช้สอยและวัสด ุ       285,000  

 -วัสดุสํานกังาน  30 รายการ 1 รายการๆละ 5,500 บาท 165,000  

 -ค่าซ่อมอุปกรณ์และครุภัณฑ ์ 15 รายการ 1 รายการๆละ 8,000 บาท 120,000  

1.2.3 ค่าสาธารณูปโภค       1,488,060  

 -ค่าไฟฟ้า 12 เดือน     1,032,460  

 -ค่าน้ําประปา 12 เดือน     434,000  

 -ค่าโทรศัพท ์ 12 เดือน 1 เดือนๆละ 1,300 บาท 15,600  

 -ค่าไปรษณย์ี 2,000 ดวง 1 ดวงๆละ 3 บาท 6,000  

1.3 งบลงทุน         

1.3.1 ค่าครุภัณฑ์       60,000  

 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัง้โตะ๊ 3 เคร่ือง 1 เคร่ืองๆละ 20,000 บาท 60,000  

2 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนนุระดับบัณฑิตศกึษา 

      82,000  

2.1 งบด าเนินงาน         

2.1.1 ค่าใช้สอยและวัสด ุ       82,000  

 -ค่าเบีย้เลี้ยง 10 คน 1 วันๆละ 240 บาท 2,400  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คน 3 วันๆละ 240 บาท 7,200  

 -ค่าที่พกั 10 คน 2 คืนๆละ 12,400 บาท 24,800  
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ลําดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 -ค่าที่พกั 4 คน 1 คืนๆละ 800 บาท 3,200  

 -ค่าวัสด ุ 1 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 8,000 บาท 8,000  

 -ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 1 คัน 4  วันๆละ 2,500 บาท 10,000  

 -ค่าวัสดุเชือ้เพลิง 10 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 2,440 บาท 24,400  

 -ค่าลงทะเบียน 2 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 1,000 บาท 2,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       3,189,260  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจํา 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1.งานบริหารจดัการ

ส านักงานคณะกรรมการ

บัณฑิตศกึษา 

           

-ค่าจา้งชั่วคราว  840,960         840,960 

-เงินสมทบประกันสังคม  54,000         54,000 

-เงินค่าครองชีพ  239,040         239,040 

-ดําเนินการ จ-พ-ศ    5,800       5,800 

-ดําเนินการ ส-อา    134,400       134,400 

-วัสดุสํานกังาน      165,000      165,000 

-ค่าซ่อมอุปกรณ์และครุภัณฑ ์     120,000      120,000 

-ค่าไฟฟ้า      1,032,460     1,032,460 

-ค่าน้ําประปา      434,000     434,000 

-ค่าโทรศัพท ์      15,600     15,600 

-ค่าแสตมป ์      6,000     6,000 

-เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ       60,000    60,000 

2.พัฒนาบุคลากรสาย

วชิาการและสายสนับสนนุ

ระดับบัณฑิตศกึษา 

           

-ค่าเบี้ยเลี้ยง     9,600      9,600 

-ค่าที่พกั     28,000      28,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจํา 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

-ค่าวัสด ุ     8,000      8,000 

-ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ     10,000      10,000 

-ค่าวัสดุเชือ้เพลิง     24,400      24,400 

-ค่าลงทะเบียน     2,000      2,000 

รวม  1,134,000  140,200 367,000 1,488,060 60,000    3,189,260 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

134434100101 งานบริหารจัดการ

สํานักงาน

คณะกรรมการฯ 

1090000 

 

4101 5101010400 เงินเดือนและค่าจา้ง 283,500 283,500 283,500 283,500 

    4102 5102010400 ค่าตอบแทน 50,600 22,400 22,400 44,800 

    4102 5102020400 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 68,000 87,000 78,500 51,500 

    4102 5102030400 ค่าสาธารณูปโภค 9,900 3,900 3,900 1,470,360 

    4603 8329001I00 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 60,000    

134434100102 พัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสาย

สนับสนุนระดับ

บัณฑิตศกึษา 

1090000 4102 5102020400 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 7,160 63,320 11,520  

รวมท้ังสิ้น 479,160 460,120 399,820 1,850,160 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. การบริหารจัดการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาเกิดประสิทธิภาพ 

2. การให้บริการในระดับบัณฑิตศกึษาให้เกิดประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาศักยภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศกึษา 

 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน 

1.1. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

1.2. ร้อยละของกิจกรรมท่ีดําเนนิการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

1.3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 

1.4. ร้อยละของความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีรับบริการ 

1.5. ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนท่ีพัฒนาศักยภาพเหมาะสมตอ่การจัดการ

เรียนการสอนระดับบัณฑิตศกึษา 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1. การบริหารจัดการสํานักงานสัมฤทธ์ิผลในระดับมากขึ้นไปจากคะแนน 5 

2.2. การดําเนนิกิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดร้อยละ 90 

2.3. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีกําหนดร้อยละ 90 

2.4. ความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีรับบริการร้อยละ 80 

2.5. บุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนท่ีพัฒนาศักยภาพเหมาะสมตอ่การจัดการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศกึษาร้อยละ 80 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนนิงาน 

3.1 แบบประเมินผลความสําเร็จในการบริหารจัดการสํานักงาน 

3.2 แบบบันทึกผลการดําเนนิกิจกรรม 

3.3 แบบรายงานงบประมาณ พ.ศ. 2556 

3.4 รายงานการควบคุมการตัดยอดงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ 2556 

3.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการ 

3.6 จํานวนการอบรมสัมมนาท่ีบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนได้เข้าร่วม 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน

ในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

   นโยบายท่ี 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
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นโยบายย่อยท่ี 4.1 : นโยบายการศึกษา 
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

นโยบายท่ี 1 :  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 

ท้องถิ่น และประเทศชาติ รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งทางด้านวชิาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 :  เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิตของสํานักงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี :  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 :  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (ด้านสังคม) 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  

2.4.1   องคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
          ตัวบ่งช้ี 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 

2.4.2 องคป์ระกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 

 ตัวบ่งช้ี 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 ตัวบ่งช้ี 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

 ตัวบ่งช้ี 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

2.4.3  องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 

 ตัวบ่งช้ี 7.1 : ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

 ตัวบ่งช้ี 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 

2.4.4   องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามคํารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจําป ีพ.ศ. 2556 (ก.พ.ร) 

2.5.1   มติท่ีิ 1: มติดิ้านคุณภาพ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใชบั้ณฑิต 

 ตัวช้ีวัดท่ี 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนสิิตนักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

2.5.2   มติท่ีิ 3: มติดิ้านประสิทธิภาพของการปฏบัิตริาชการ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 6 : ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

2.6.1   มาตรฐานท่ี 1 : ด้านคุณภาพบัณฑิต 
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 ตัวบ่งช้ีท่ี 2 :  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 3 :  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตพีมิพห์รือ

เผยแพร่ 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 4 :  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตพีมิพห์รือ

เผยแพร่ 

 2.6.2   มาตรฐานท่ี 5 : ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 13 : การปฏบัิตติามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 14 : การพัฒนาคณาจารย์ 

2.7 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9 :  อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชพีอยา่งน้อยปีละ

หนึ่งครัง้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 :  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพฒันาวิชาการ และ/

หรือวชิาชีพไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

3. ความพร้อมของโครงการ  

      ดําเนนิการได้ทันที 

รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 

ล าดับ

ที ่
รายการ 

จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคณุลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัง้

โตะ๊ 

3 เคร่ือง 20,000 60,000 มาตรฐานฯ 

     1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Core i3 

หรือดีกว่า มีความเร็วสัญญาณนาฬกิาไม่น้อยกว่า 

3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1  หน่วย 

2. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ

ดกีว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB 

3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ

ดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 1 TB  จํานวน 1 

หน่วย 

4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 

5. มีชอ่งเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 

Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

6. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่าและมีขนาดไม่นอ้ย

กว่า 18.5 นิว้ จํานวน 1  หน่วย 

     ค าชี้แจงฯ 

     ทดแทนของเดมิที่เสื่อมสภาพการใชง้าน 

รวม 60,000  
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134434100200 งานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑติศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสงูมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับ

สากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มคีุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ 

ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศกึษาเข้าใหม ่

3. จํานวนนักศกึษาท่ีคงอยู ่

4. ผู้สําเร็จการศึกษาไดง้านทําหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืน 

หลังจากจบ 

5. ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

6. ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร, งบดําเนนิงาน, งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน, งบรายจ่ายอื่น 

วงเงนิงบประมาณ: 8,542,420 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนว่ยงาน : สํานักงานคณะกรรมการ

บัณฑิตศกึษา 

ผู้รับผิดชอบ : ดร.รววีัตร์  สิริ

ภูบาล 

  

หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศกึษามุง่ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎบัีณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม นําการ

พัฒนาท้องถิ่น ด้วยการเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข  รักท้องถิ่นและความเป็นไทย  จึงเป็นหน้าท่ีของสํานักงาน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาท่ีต้องส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่นและประเทศชาติ 

ปัจจุบันการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีท้ังสิ้น  6  หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้  หลักสูตรศิลปศาสต

รมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษาซึ่งมีนักศกึษาจํานวน 614 คน   

ดังนัน้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศกึษามรีะบบและกลไกในการดําเนินการเพื่อพัฒนาสัมฤทธ์ิ

ผลทางการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต รวมท้ังเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

จึงเห็นควรมงีานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศกึษา  
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วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศกึษา ให้มีระบบและกลไกในการดําเนนิการเพื่อ

พัฒนาสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

2. เพื่อสง่เสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับบัณฑิตศกึษาท่ีจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการทางการศึกษา 

3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชงิปริมาณ 

ลําดับ รายการเป้าหมาย ปรมิาณ หน่วยนับ 

1.1 จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด  100 คน 

1.2 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาที่เข้ารับบรกิาร    614 คน 

1.3 จํานวนกิจกรรมเสรมิหลกัสูตร    5 กิจกรรม 

1.4 จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา   3 หลักสูตร 

2. เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

2.1 ความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีรับบริการของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

2.2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาไดรั้บการพัฒนาและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3. เป้าหมายเชงิเวลา 

3.1 ผู้สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

3.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 

3.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาไดรั้บการพัฒนาและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแผนท่ีกําหนด 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

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

 

ปฏิทนิการปฏิบัตงิาน 

ลําดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 การประชุมเพื่อชีแ้จงรายละเอยีดของงานและ

มอบหมายงาน 

            

2 ผู้ที่รับผดิชอบในแต่ละกิจกรรมปฏิบัติกิจกรรม             

3 ผู้ที่ รับ ผิดชอบในแต่ละกิจกรรมรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 

            

4 ติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรม             
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แผนการด าเนินงาน 

ลําดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 งานบริหารจัดการ       

1.1 งบด าเนินงาน       

1.1.1 ค่าตอบแทน       

 -ค่าดําเนนิการคณะกรรมการ

บัณฑิตศกึษา (ส-อา) 

6 คร้ัง 1 2 1 2 

 -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

บัณฑิตศกึษา 

12 คร้ัง 3 3 3 3 

 -กรรมการบรหิารหลักสูตร 3 คร้ัง - 1 1 1 

 -อาจารย์ประจําหลักสูตรตามสญัญา 3 คร้ัง - 1 1 1 

 -เงินกองทุนสภาคณบดีบัณฑติวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย 

1 คร้ัง - - - 1 

1.1.2 ค่าใช้สอยและวัสด ุ       

 จัดพิมพ์วารสาร       

 -ค่าพิมพ์วารสารบัณฑิตศกึษา 2 ฉบับ - 1 - 1 

 -ค่าวัสดุ เช่นถ่ายเอกสารบทความ 2 คร้ัง - 1 - 1 

2. งานจัดการเรียนการสอน       

2.1 งบด าเนินงาน       

2.1.1 ค่าตอบแทน       

 การสอน       

 -ค่าสอนหลักสตูร ค.ด. การบรหิาร

การศึกษา 

12 เดือน 5 4 - 3 

 -ค่าสอนหลักสตูร ค.ม. การบรหิาร

การศึกษา 

12 เดือน 3 3 3 3 

 -ค่าสอนหลักสตูร ค.ม. การจัดการการ

เรียนรู้ 

12 เดือน 3 3 3 3 

 -ค่าสอนหลักสตูร รปม. รัฐประศาสน

ศาสตร์ 

12 เดือน 3 3 3 3 

 -ค่าสอนหลักสตูร บธ.ม.บริหารธุรกจิ        12 เดือน 4 3 2 3 

 อาจารย์ที่ปรึกษา       

 -หลักสูตร ค.ด. การบริหารการศึกษา 2 คร้ัง 1 1 - - 

 -หลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา 3 คร้ัง 1 1 - 1 

 -หลักสูตร ค.ม. การจัดการการเรียนรู้ 3 คร้ัง 1 1 - 1 

 -หลักสูตร รปม. รัฐประศาสนศาสตร์ 2 คร้ัง 1 1 - - 

 -หลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 คร้ัง 1 1 - 1 

 วทิยากรบรรยายเสริมรายวชิา       

 -ค่าวิทยากรบรรยาย 72 ชั่วโมง 12 24 24 12 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 คุมสอบ       

 -กรรมการคุมสอบปลายภาค 3 คร้ัง 1 - 1 1 

 ตอบแทนอืน่ๆ       

 -กรรมการตรวจบทคัดย่อ อาจารย์คุมวพ./

การค้นคว้าอสิระ กรรมการพิจารณาชื่อ

เร่ือง       เค้าโครง และสอบวิทยานิพนธ์/

การค้นคว้าอสิระ) 

10 คร้ัง 2 3 3 2 

2.1.2 ค่าใช้สอยและวัสด ุ       

 ค่าใช้สอย       

 -คืนคา่หน่วยกิต 8 คร้ัง 1 3 3 1 

 -ค่าพัฒนาเวปไซตห์ลักสูตร MBA. 1 คร้ัง 1 - - - 

 วัสด ุ       

 -ค่าวัสดุจดักิจกรรมนักศกึษา 7 คร้ัง 1 2 2 2 

 -ค่าบัตรนักศกึษา 255 คน - - 255 - 

 -หนังสือตําราวิชาการ(ห้องสมุด) 4 คร้ัง 1 1 1 1 

 -ค่าวัสดสุารสนเทศ (IT) เช่น  สายเคเบิล  

สายเชื่อมอนิเตอรเ์น็ต โต๊ะสําหรับวาง

คอมพิวเตอร์-เก้าอี้ ฯลฯ  

2 คร้ัง - 1 1 - 

 -ยาและเวชภัณฑ ์ 2 คร้ัง - 1 1 - 

 -ค่าวัสดุฝึกปฏิบัต ิ 3 ภาค

การศึกษา 

- 1 1 1 

 -ค่าวัสดหุลักสูตร ค.ม. การบรหิาร

การศึกษา 

4 รายการ - 2 2 - 

 -ค่าวัสดหุลักสูตร ค.ด. การบรหิาร

การศึกษา 

10 รายการ 2 3 3 2 

 -ค่าวัสดหุลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกจิ  

ภาคปกติ      

20 รายการ 2 2 8 8 

 -ค่าวัสดหุลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกจิ  

ภาคพิเศษ    

20 รายการ 5 5 5 5 

2.2 งบลงทุน       

2.2.1 ครุภัณฑ์       

 -เคร่ืองฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   5 เคร่ือง 5 - - - 

 -เคร่ืองปรับอากาศ 17 เคร่ือง 17 - - - 

2.3 งบเงินอดุหนุน       

 -ค่าทุนวพ./การค้นคว้าอสิระ 4 ทุน - - 4 - 

3. พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา       

3.1 งบด าเนินงาน       

3.1.1 ค่าตอบแทน       
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ลําดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 ศกึษาดูงานในประเทศ       

 -ค่าวิทยากร (ค.ม.เรียนรู้) 10 ชั่วโมง - - 10 - 

 -ค่าวิทยากร (MBA.) 10 ชั่วโมง - - 10 - 

 อมรม/สัมมนา       

 -ค่าวิทยากร (ค.ม.บริหาร) 24 ชั่วโมง 6 6 6 6 

 -ค่าวิทยากร (MBA.) 36 ชั่วโมง - 16 20 - 

 -ค่าวิทยากร (รปม.) 16 ชั่วโมง 8 - 8 - 

 เตรียมความพร้อมบัณฑิตศกึษา       

 -ค่าวิทยากร (MBA.) 12 ชั่วโมง - - - 12 

 -ค่าวิทยากร (รปม.) 16 ชั่วโมง - - - 16 

3.1.2 ค่าใช้สอยและวัสด ุ       

 ศกึษาดูงานในประเทศ       

 (หลักสูตร ค.ม.บริหาร)       

 -ค่าถ่ายเอกสาร  1 รายการ - - - 1 

 -ค่ายานพาหนะ 2 คัน - - - 2 

 -ค่าที่พกั 65 คน - - - 65 

 (หลักสูตร ค.ม.เรียนรู้)       

 -ค่าถ่ายเอกสาร 1 รายการ - - 1 - 

 -ค่ายานพาหนะ 1 คัน - - 1 - 

 -ค่าที่พกั 20 คน - - 1 - 

 (หลักสูตร MBA.)       

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 15 คน - - 15 - 

 -ค่าวัสด ุ 1 รายการ - - 1 - 

 -ค่ายานพาหนะ 2 คัน - - 2 - 

 ศกึษาดูงานต่างประเทศ       

 (หลักสูตร ค.ด.บริหาร)       

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คน - - 3 - 

 -ค่าตั๋วเคร่ืองบิน 10 คน - - 10 - 

 (หลักสูตร รปม.)       

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คน - 5 - - 

 -ค่าตั๋วเคร่ืองบิน 30 คน - 30 - - 

 อมรม/สัมมนา       

 (หลักสูตร ค.ม.บริหาร)       

 -ค่าถ่ายเอกสาร 1 รายการ - 1 - - 

 (หลักสูตร MBA.)       

 -ค่าวัสด ุ 1 รายการ - - 1 - 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปรมิาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 -ค่าถ่ายเอกสาร 1 รายการ - 1 - - 

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 47 คน - 12 35 - 

 -ค่ายานพาหนะ 1 คัน - 1 - - 

 -ค่าที่พกั 12 คน - 12 - - 

 (หลักสูตร รปม.)       

 -ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร  5 รายการ 2 - 3 - 

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 40 คน 40 - 40 - 

 เตรียมความพร้อมบัณฑิตศกึษา       

 (หลักสูตร MBA.)       

 -ค่าถ่ายเอกสาร 1 รายการ - - - 1 

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 30 คน - - - 30 

 -ค่ายานพาหนะ 1 คัน - - - 1 

 -ค่าที่พกั 30 คน - - - 30 

 (หลักสูตร รปม.)       

 -คา่วัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร 1 รายการ - - - 1 

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 80 คน - - - 80 

 -ค่ายานพาหนะ 2 คัน - - - 2 

 -ค่าที่พกั 80 คน - - - 80 

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คน - - - 6 

4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา 

      

4.1 งบด าเนินงาน       

4.1.1 ค่าตอบแทน       

 -วิทยากร 120 ชั่วโมง - 120 - - 

4.1.2 ค่าใช้สอยและวัสด ุ       

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 45 คน - 45 - - 

 -ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสารหลักสูตร 3 หลักสูตร - 3 - - 

 -ค่าพิมพ์เอกสารหลกัสูตร 3 หลักสูตร - 3 - - 

5. อบรมสัมมนาความรู้ทางวิชาการระดับ

บัณฑิตศกึษา 

      

5.1 งบด าเนินงาน       

5.1.1 ค่าตอบแทน       

 -ค่าวิทยากรบรรยาย 2 คน - - - 2 

5.1.2 ค่าใช้สอยและวัสด ุ       

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 200 คน - - - 200 

 -ค่าวัสดุ เช่น ปากกา แฟม้ เอกสาร ฯลฯ 5 รายการ - - - 5 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ 

ลําดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 งานบริหารจัดการ      

1.1 งบด าเนินงาน      

1.1.1 ค่าตอบแทน      

 -ค่าดําเนนิการคณะกรรมการบัณฑติศึกษา 

(ส-อา) 

411,000 68,500 137,000 68,500 137,000 

 -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบัณฑติศึกษา 72,900 18,225 18,225 18,225 18,225 

 -กรรมการบรหิารหลักสูตร 92,550 - 30,850 30,850 30,850 

 -อาจารย์ประจําหลักสูตรตามสญัญา 96,000 - 32,000 32,000 32,000 

 -เงินกองทุนสภาคณบดีบัณฑติวิทยาลัยแห่ง

ประเทศไทย 

10,000 - - - 10,000 

1.1.2 ค่าใช้สอยและวัสด ุ      

 จัดพิมพ์วารสาร      

 -ค่าพิมพ์วารสารบัณฑิตศกึษา 147,660 - 73,830 - 73,830 

 -ค่าวัสดุ เช่นถ่ายเอกสารบทความ 24,000 - 12,000 - 12,000 

2. งานจัดการเรียนการสอน      

2.1 งบด าเนินงาน      

2.1.1 ค่าตอบแทน      

 การสอน      

 -ค่าสอนหลักสตูร ค.ด. การบรหิาร

การศึกษา 

476,400 198,500 158,800 - 119,100 

 -ค่าสอนหลักสตูร ค.ม. การบรหิาร

การศึกษา 

669,000 167,250 167,250 167,250 167,250 

 -ค่าสอนหลักสตูร ค.ม. การจัดการการ

เรียนรู้ 

441,600 110,400 110,400 110,400 110,400 

 -ค่าสอนหลักสตูร รปม. รัฐประศาสนศาสตร์ 370,500 92,625 92,625 92,625 92,625 

 -ค่าสอนหลักสตูร บธ.ม.บริหารธุรกจิ        497,520 165,840 124,380 82,920 124,380 

 อาจารย์ที่ปรึกษา      

 -หลักสูตร ค.ด. การบริหารการศึกษา 8,000 4,000 4,000 - - 

 -หลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา 34,200 11,400 11,400 - 11,400 

 -หลักสูตร ค.ม. การจัดการการเรียนรู้ 8,400 2,800 2,800 - 2,800 

 -หลักสูตร รปม. รัฐประศาสนศาสตร์ 12,400 6,200 6,200 - - 

 -หลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ 5,400 1,800 1,800 - 1,800 

 วทิยากรบรรยายเสริมรายวชิา      

 -ค่าวิทยากรบรรยาย 43,200 7,200 14,400 14,400 7,200 

 คุมสอบ      

 -กรรมการคุมสอบปลายภาค 60,000 20,000 - 20,000 20,000 

 ตอบแทนอืน่ๆ      
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ลําดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 -กรรมการตรวจบทคัดย่อ อาจารย์คุมวพ./การ

ค้นคว้าอสิระ กรรมการพิจารณา     ชื่อเร่ือง  

เค้าโครง และสอบวิทยานิพนธ์/การคน้คว้า

อสิระ) 

1,153,670 230,735 346,100 346,100 230,735 

2.1.2 ค่าใช้สอยและวัสด ุ      

 ค่าใช้สอย      

 -คืนคา่หน่วยกิต 40,000 5,000 15,000 15,000 5,000 

 -ค่าพัฒนาเวปไซตห์ลักสูตร MBA. 27,000 27,000 - - - 

 วัสดุ      

 -ค่าวัสดุจดักิจกรรมนักศกึษา 47,880 6,840 13,680 13,680 13,680 

 -ค่าบัตรนักศกึษา 35,700 - - 35,700 - 

 -หนังสือตําราวิชาการ(ห้องสมุด) 350,000 87,500 87,500 87,500 87,500 

 -ค่าวัสดสุารสนเทศ (IT) เช่น  สายเคเบิล  

สายเชื่อมอนิเตอรเ์น็ต โตะ๊สําหรับวาง

คอมพิวเตอร์-เก้าอี้ ฯลฯ  

410,600 - 205,300 205,300 - 

 -ยาและเวชภัณฑ ์ 44,000 - 22,000 22,000 - 

 -ค่าวัสดุฝึกปฏิบัต ิ 338,100 - 112,700 112,700 112,700 

 -ค่าวัสดหุลักสูตร ค.ม. การบรหิารการศึกษา 11,440 - 5,720 5,720 - 

 -ค่าวัสดหุลักสูตร ค.ด. การบรหิารการศึกษา 70,200 14,040 21,060 21,060 14,040 

 -ค่าวัสดหุลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกจิ  ภาค

ปกติ      

75,000 7,500 7,500 30,000 30,000 

 -ค่าวัสดหุลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกจิ  ภาค

พิเศษ    

81,100 20,275 20,270 20,270 20,285 

2.2 งบลงทุน      

2.2.1 ครุภัณฑ์      

 -เคร่ืองฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   175,000 175,000 - - - 

 -เคร่ืองปรับอากาศ 935,000 935,000 - - - 

2.3 งบเงินอดุหนุน      

 -ค่าทุนวพ./การค้นคว้าอสิระ 20,000 - - 20,000 - 

3. พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา      

3.1 งบด าเนินงาน      

3.1.1 ค่าตอบแทน      

 ศกึษาดูงานในประเทศ      

 -ค่าวิทยากร (ค.ม.เรียนรู้) 6,000 - - 6,000 - 

 -ค่าวิทยากร (MBA.) 6,000 - - 6,000 - 

 อมรม/สัมมนา      

 -ค่าวิทยากร (ค.ม.บริหาร) 14,400 3,600 3,600 3,600 3,600 

 -ค่าวิทยากร (MBA.) 21,600 - 9,600 12,000 - 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 -ค่าวิทยากร (รปม.) 9,600 4,800 - 4,800 - 

 เตรียมความพร้อมบัณฑิตศกึษา      

 -ค่าวิทยากร (MBA.) 7,200 - - - 7,200 

 -ค่าวิทยากร (รปม.) 9,600 - - - 9,600 

3.1.2 ค่าใช้สอยและวัสด ุ      

 ศกึษาดูงานในประเทศ      

 (หลักสูตร ค.ม.บริหาร)      

 -ค่าถ่ายเอกสาร  4,000 - - - 4,000 

 -ค่ายานพาหนะ 32,000 - - - 32,000 

 -ค่าที่พกั 32,500 - - - 32,500 

 (หลักสูตร ค.ม.เรียนรู้)      

 -ค่าถ่ายเอกสาร 3,000 - - 3,000 - 

 -ค่ายานพาหนะ 16,000 - - 16,000 - 

 -ค่าที่พกั 20,000 - - 20,000 - 

 (หลักสูตร MBA.)      

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 1,500 - - 1,500 - 

 -ค่าวัสด ุ 8,600 - - 8,600 - 

 -ค่ายานพาหนะ 10,000 - - 10,000 - 

 ศกึษาดูงานต่างประเทศ      

 (หลักสูตร ค.ด.บริหาร)      

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 25,200 - - 25,200 - 

 -ค่าตั๋วเคร่ืองบิน 140,000 - - 140,000 - 

 (หลักสูตร รปม.)      

 -คา่เบีย้เลี้ยง 42,000 - 42,000 - - 

 -ค่าตั๋วเคร่ืองบิน 312,000 - 312,000 - - 

 อมรม/สัมมนา      

 (หลักสูตร ค.ม.บริหาร)      

 -ค่าถ่ายเอกสาร 5,600 - 5,600 - - 

 (หลักสูตร MBA.)      

 -ค่าวัสด ุ 4,500 - - 4,500 - 

 -ค่าถ่ายเอกสาร 8,200 - 8,200 - - 

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 4,700 - 1,200 3,500 - 

 -ค่ายานพาหนะ 8,000 - 8,000 - - 

 -ค่าที่พกั 6,000 - 6,000 - - 

 (หลักสูตร รปม.)      

 -ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร  44,120 17,650 - 26,470 - 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 4,000 2,000 - 2,000 - 

 เตรียมความพร้อมบัณฑิตศึกษา      

 (หลักสูตร MBA.)      

 -ค่าถ่ายเอกสาร 3,800 - - - 3,800 

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 3,000 - - - 3,000 

 -ค่ายานพาหนะ 16,000 - - - 16,000 

 -ค่าที่พกั 30,000 - - - 30,000 

 (หลักสูตร รปม.)      

 -ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร 25,000 - - - 25,000 

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 8,000 - - - 8,000 

 -ค่ายานพาหนะ 32,000 - - - 32,000 

 -ค่าที่พกั 40,000 - - - 40,000 

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 2,880 - - - 2,880 

4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา 

     

4.1 งบด าเนินงาน      

4.1.1 ค่าตอบแทน      

 -วิทยากร 72,000 - 72,000 - - 

4.1.2 ค่าใช้สอยและวัสด ุ      

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 4,500 - 4,500 - - 

 -ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสารหลักสูตร 94,500 - 94,500 - - 

 -ค่าพิมพ์เอกสารหลกัสูตร 9,000 - 9,000 - - 

5. อบรมสัมมนาความรู้ทางวิชาการระดับ

บัณฑิตศกึษา 

     

5.1 งบด าเนินงาน      

5.1.1 ค่าตอบแทน      

 -ค่าวิทยากรบรรยาย 28,800 - - - 28,800 

5.1.2 ค่าใช้สอยและวัสด ุ      

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 20,000 - - - 20,000 

 -ค่าวัสดุ เช่น ปากกา แฟม้ เอกสาร ฯลฯ 51,200 - - - 51,200 

 รวม 8,542,420 2,411,680 2,430,990 1,865,370 1,834,380 
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รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ลําดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 งานบริหารจัดการ       854,110  

1.1 งบด าเนินงาน         

1.1.1 ค่าตอบแทน       682,450  

 -ค่าดําเนนิการคณะกรรมการ

บัณฑิตศกึษา (ส-อา) 

6 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 68,500 บาท 411,000  

 -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

บัณฑิตศกึษา 

12 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 6,075 บาท 72,900  

 -กรรมการบรหิารหลักสูตร 3 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 30,850 บาท 92,550  

 -อาจารย์ประจําหลักสูตรตาม

สัญญา 

3 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 32,000 บาท 96,000  

 -เงินกองทุนสภาคณบดีบัณฑติ

วิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

1 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 10,000 บาท 10,000  

1.1.2 ค่าใช้สอยและวัสด ุ       171,660  

 จัดพิมพ์วารสาร         

 -ค่าพิมพ์วารสารบัณฑิตศกึษา 2 ฉบับๆละ 300 เล่มๆละ 246.10 บาท 147,660  

 -ค่าวัสดุ เช่นถ่ายเอกสารบทความ 2 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 12,000 บาท 24,000  

2. งานจัดการเรียนการสอน       6,441,310  

2.1 งบด าเนินงาน         

2.1.1 ค่าตอบแทน       3,780,290  

 การสอน         

 -ค่าสอนหลักสตูร ค.ด. การบรหิาร

การศึกษา 

12 เดือน 1 เดือนๆละ 39,700 บาท 476,400  

 -ค่าสอนหลักสตูร ค.ม. การบรหิาร

การศึกษา 

12 เดือน 1 เดือนๆละ 55,750 บาท 669,000  

 -ค่าสอนหลักสตูร ค.ม. การจัดการ

การเรียนรู้ 

12 เดือน 1 เดือนๆละ 36,800 บาท 441,600  

 -ค่าสอนหลักสตูร รปม. รัฐ

ประศาสนศาสตร์ 

12 เดือน 1 เดือนๆละ 30,875 บาท 370,500  

 -ค่าสอนหลักสตูร บธ.ม.

บรหิารธุรกิจ        

12 เดือน 1 เดือนๆละ 41,460 บาท 497,520  

 อาจารย์ที่ปรึกษา         

 -หลักสูตร ค.ด. การบริหารการศึกษา 2 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 4,000 บาท 8,000  

 -หลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา 3 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 11,400 บาท 34,200  

 -หลักสูตร ค.ม. การจัดการการเรียนรู้ 3 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 2,800 บาท 8,400  

 -หลักสูตร รปม. รัฐประศาสนศาสตร์ 2 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 6,200 บาท 12,400  

 -หลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ 

 

3 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 1,800 บาท 5,400  
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ลําดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 วทิยากรบรรยายเสริมรายวชิา         

 -ค่าวิทยากรบรรยาย 72 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 43,200  

 คุมสอบ         

 -กรรมการคุมสอบปลายภาค 3 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 20,000 บาท 60,000  

 ตอบแทนอืน่ๆ         

 -กรรมการตรวจบทคัดย่อ อาจารย์

คุมวพ./การค้นคว้าอสิระ กรรมการ

พิจารณาชื่อเร่ือง       เค้าโครง และ

สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ) 

10 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 115,367 บาท 1,153,670  

2.1.2 ค่าใช้สอยและวัสด ุ       1,531,020  

 ค่าใช้สอย         

 -คืนคา่หน่วยกิต 8 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 5,000 บาท 40,000  

 -ค่าพัฒนาเวปไซตห์ลักสูตร MBA. 1 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 27,000 บาท 27,000  

 วัสด ุ         

 -ค่าวัสดุจดักิจกรรมนักศกึษา 7 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 6,840 บาท 47,880  

 -ค่าบัตรนักศกึษา 255 คน 1 คนๆละ 140 บาท 35,700  

 -หนังสือตําราวิชาการ(ห้องสมุด) 4 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 87,500 บาท 350,000  

 -ค่าวัสดสุารสนเทศ (IT) เช่น  สาย

เคเบิล  สายเชื่อมอินเตอร์เน็ต โตะ๊

สําหรับวางคอมพิวเตอร์-เก้าอี้ ฯลฯ  

2 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 205,300 บาท 410,600  

 -ยาและเวชภัณฑ ์ 2 คร้ัง 1 คร้ังๆละ 22,000 บาท 44,000  

 -ค่าวัสดุฝึกปฏิบัต ิ 3 ภาค

การศึกษา 

1 ภาคการศึกษา 112,700 บาท 338,100  

 -ค่าวสัดหุลักสูตร ค.ม. การบรหิาร

การศึกษา 

4 รายการ 1 รายการ 2,860 บาท 11,440  

 -ค่าวัสดหุลักสูตร ค.ด. การบรหิาร

การศึกษา 

10 รายการ 1 รายการ 7,020 บาท 70,200  

 -ค่าวัสดหุลักสูตร บธ.ม.

บรหิารธุรกิจ  ภาคปกติ      

20 รายการ 1 รายการ 3,750 บาท 75,000  

 -ค่าวัสดหุลักสูตร บธ.ม.

บรหิารธุรกิจ  ภาคพิเศษ    

20 รายการ 1 รายการ 4,055 บาท 81,100  

2.2 งบลงทุน         

2.2.1 ครุภัณฑ์       1,110,000  

 -เคร่ืองฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   5 เคร่ือง 1 เคร่ืองๆละ 35,000 บาท 175,000  

 -เคร่ืองปรับอากาศ 17 เคร่ือง 1 เคร่ืองๆละ 55,000 บาท 935,000  

2.3 งบเงินอดุหนุน       20,000  

 -ค่าทุนวพ./การค้นคว้าอสิระ 

 

4 ทุน 1 ทุนละ 5,000 บาท 20,000  
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ลําดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

3. พัฒนานักศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา 

      967,000  

3.1 งบด าเนินงาน         

3.1.1 ค่าตอบแทน       74,400  

 ศกึษาดูงานในประเทศ         

 -ค่าวิทยากร (ค.ม.เรียนรู้) 10 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 6,000  

 -ค่าวิทยากร (MBA.) 10 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 6,000  

 อมรม/สัมมนา         

 -ค่าวิทยากร (ค.ม.บริหาร) 24 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 14,400  

 -ค่าวิทยากร (MBA.) 36 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 21,600  

 -ค่าวิทยากร (รปม.) 16 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 9,600  

 เตรียมความพร้อมบัณฑิตศกึษา         

 -ค่าวิทยากร (MBA.) 12 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 7,200  

 -ค่าวิทยากร (รปม.) 16 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 9,600  

3.1.2 ค่าใช้สอยและวัสด ุ       892,600  

 ศกึษาดูงานในประเทศ         

 (หลักสูตร ค.ม.บริหาร)         

 -ค่าถ่ายเอกสาร  1 รายการ 1 รายการ 4,000 บาท 4,000  

 -ค่ายานพาหนะ 2 คัน 2 วันๆละ 8,000 บาท 32,000  

 -ค่าที่พกั 65 คน 1 วันๆละ 500 บาท 32,500  

 (หลักสูตร ค.ม.เรียนรู้)         

 -ค่าถ่ายเอกสาร 1 รายการ 1 รายการ 3,000 บาท 3,000  

 -ค่ายานพาหนะ 1 คัน 2 วันๆละ 8,000 บาท 16,000  

 -ค่าที่พกั 20 คน 2 วันๆละ 500 บาท 20,000  

 (หลักสูตร MBA.)         

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 15 คน 4 มือ้ๆละ 25 บาท 1,500  

 -ค่าวัสด ุ 1 รายการ 1 รายการ 8,600 บาท 8,600  

 -ค่ายานพาหนะ 2 คัน 2 วันๆละ 2,500 บาท 10,000  

 ศกึษาดูงานต่างประเทศ         

 (หลักสูตร ค.ด.บริหาร)         

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คน 4 วันๆละ 2,100 บาท 25,200  

 -ค่าตั๋วเคร่ืองบิน 10 คน 1 คนๆละ 14,000 บาท 140,000  

 (หลักสูตร รปม.)         

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คน 4 วันๆละ 2,100 บาท 42,000  

 -ค่าตั๋วเคร่ืองบิน 

 

 

30 คน 1 คนๆละ 10,400 บาท 312,000  
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ลําดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 อมรม/สัมมนา         

 (หลักสูตร ค.ม.บริหาร)         

 -ค่าถ่ายเอกสาร 1 รายการ 1 รายการ 5,600 บาท 5,600  

 (หลักสูตร MBA.)         

 -ค่าวัสด ุ 1 รายการ 1 รายการ 4,500 บาท 4,500  

 -ค่าถ่ายเอกสาร 1 รายการ 1 รายการ 8,200 บาท 8,200  

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 47 คน 4 มือ้ๆละ 25 บาท 4,700  

 -ค่ายานพาหนะ 1 คัน 1 วันๆละ 8,000 บาท 8,000  

 -ค่าที่พกั 12 คน 1 วันๆละ 500 บาท 6,000  

 (หลักสูตร รปม.)         

 -ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร  5 รายการ 1 รายการ 8,824 บาท 44,120  

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 40 คน 4 มือ้ๆละ 25 บาท 4,000  

 เตรียมความพร้อมบัณฑิตศกึษา         

 (หลักสูตร MBA.)         

 -ค่าถ่ายเอกสาร 1 รายการ 1 รายการ 3,800 บาท 3,800  

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 30 คน 4 มือ้ๆละ 25 บาท 3,000  

 -ค่ายานพาหนะ 1 คัน 2 วันๆละ 8,000 บาท 16,000  

 -ค่าที่พกั 30 คน 2 วันๆละ 500 บาท 30,000  

 (หลักสูตร รปม.)         

 -ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร 1 รายการ 1 รายการ 3,800 บาท 25,000  

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 80 คน 4 มือ้ๆละ 25 บาท 8,000  

 -ค่ายานพาหนะ 2 คัน 2 วันๆละ 8,000 บาท 32,000  

 -ค่าที่พกั 80 คน 1 วันๆละ 500 บาท 40,000  

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คน 2 วันๆละ 240 บาท 2,880  

4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศกึษา 

      180,000  

4.1 งบด าเนินงาน         

4.1.1 ค่าตอบแทน       72,000  

 -วิทยากร 120 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 72,000  

4.1.2 ค่าใช้สอยและวัสด ุ       108,000  

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 45 คน 4 มือ้ๆละ 25 บาท 4,500  

 -ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสารหลักสูตร 3 หลักสูตร 1 หลักสูตรๆละ 31,500 บาท 94,500  

 -ค่าพิมพ์เอกสารหลกัสูตร 3 หลักสูตร 1 หลักสูตรๆละ 3,000 บาท 9,000  

5. อบรมสัมมนาความรู้ทางวิชาการ

ระดับบัณฑิตศกึษา 

      100,000  

5.1 งบด าเนินงาน         

5.1.1 ค่าตอบแทน       28,800  
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ลําดับ รายการ 
ปรมิาณรายการ 

ปรมิาณหน่วยต่อ

รายการ 
อัตราต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

(บาท) 

หมายเหต ุ

ปรมิาณ หน่วยๆละ ปรมิาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 -ค่าวิทยากรบรรยาย 2 คน 12 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท 28,800  

5.1.2 ค่าใช้สอยและวัสด ุ       71,200  

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 200 คน 4 มือ้ๆละ 25 บาท 20,000  

 -ค่าวัสดุ เช่น ปากกา แฟม้ เอกสาร 

ฯลฯ 

5 รายการ 1 รายการๆละ 10,240 บาท 51,200  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       8,542,420  

 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามประเภทงบรายจา่ย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจํา 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

1.งานบริหารจัดการ            

-ค่าดําเนนิการคณะกรรมการ

บัณฑิตศกึษา (ส-อา) 

   411,000       411,000 

-ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

บัณฑิตศกึษา 

   72,900       72,900 

-กรรมการบรหิารหลักสูตร    92,550       92,550 

-อาจารย์ประจําหลักสูตรตาม

สัญญา 

   96,000       96,000 

-เงินกองทุนสภาคณบดี

บัณฑิตวทิยาลัยแหง่ประเทศ

ไทย 

   10,000       10,000 

จัดพิมพ์วารสาร            

-ค่าพิมพ์วารสาร

บัณฑิตศกึษา 

    147,660      147,660 

-ค่าวัสดุ เช่นถ่ายเอกสาร

บทความ 

    24,000      24,000 

2.งานจัดการเรยีนการสอน            

การสอน            

-ค่าสอนหลักสตูร ค.ด. การ

บรหิารการศึกษา 

   476,400       476,400 

-ค่าสอนหลักสตูร ค.ม. การ

บรหิารการศึกษา 

   669,000       669,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจํา 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

-ค่าสอนหลักสตูร ค.ม. การ

จัดการการเรียนรู้ 

   441,600       441,600 

-ค่าสอนหลักสตูร รปม. รัฐ

ประศาสนศาสตร์ 

   370,500       370,500 

-ค่าสอนหลักสตูร บธ.ม.

บรหิารธุรกิจ        

   497,520       497,520 

อาจารย์ที่ปรึกษา            

-หลักสูตร ค.ด. การบริหาร

การศึกษา 

   8,000       8,000 

-หลักสูตร ค.ม. การบริหาร

การศึกษา 

   34,200       34,200 

-หลักสูตร ค.ม. การจัดการการ

เรียนรู้ 

   8,400       8,400 

-หลักสูตร รปม. รัฐประศาสน

ศาสตร์ 

   12,400       12,400 

-หลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ    5,400       5,400 

วทิยากรบรรยายเสริม

รายวชิา 

           

-ค่าวิทยากรบรรยาย    43,200       43,200 

คุมสอบ            

-กรรมการคุมสอบปลายภาค 

 

 

   60,000       60,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจํา 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

ตอบแทนอืน่ๆ            

-กรรมการตรวจบทคัดย่อ 

อาจารย์คุมวพ./การค้นคว้า

อสิระ กรรมการพิจารณา     

ชื่อเร่ือง  เค้าโครง และสอบ

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

อสิระ) 

   1,153,670       1,153,670 

ค่าใช้สอย            

-คืนคา่หน่วยกิต     40,000      40,000 

-ค่าพัฒนาเวปไซตห์ลักสูตร 

MBA. 

    27,000      27,000 

วัสดุ            

-ค่าวัสดุจดักิจกรรมนักศกึษา     47,880      47,880 

-ค่าบัตรนักศกึษา     35,700      35,700 

-หนังสือตําราวิชาการ

(ห้องสมดุ) 

    350,000      350,000 

-ค่าวัสดสุารสนเทศ (IT) เช่น  

สายเคเบิล  สายเชื่อม

อนิเตอรเ์น็ต โต๊ะสําหรับวาง

คอมพิวเตอร์-เก้าอี้ ฯลฯ  

    410,600      410,600 

-ยาและเวชภัณฑ ์     44,000      44,000 

-ค่าวัสดุฝึกปฏิบัต ิ

 

    338,100      338,100 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจํา 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

-ค่าวัสดหุลักสูตร ค.ม.  

การบรหิารการศึกษา 

    11,440      11,440 

-ค่าวัสดหุลักสูตร ค.ด.  

การบรหิารการศึกษา 

    70,200      70,200 

-ค่าวัสดหุลักสูตร บธ.ม.

บรหิารธุรกิจ  ภาคปกติ      

    75,000      75,000 

-ค่าวัสดหุลักสูตร บธ.ม.

บรหิารธุรกิจ  ภาคพิเศษ    

    81,100      81,100 

-เคร่ืองฉายภาพมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์   

      175,000    175,000 

-เคร่ืองปรับอากาศ       935,000    935,000 

-ค่าทุนวพ./การค้นคว้าอสิระ         20,000  20,000 

3.พัฒนานักศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา 

           

ศกึษาดูงานในประเทศ            

-ค่าวิทยากร (ค.ม.เรียนรู้)    6,000       6,000 

-ค่าวิทยากร (MBA.)    6,000       6,000 

อมรม/สัมมนา            

-ค่าวิทยากร (ค.ม.บริหาร)    14,400       14,400 

-ค่าวิทยากร (MBA.)    21,600       21,600 

-ค่าวิทยากร (รปม.)    9,600       9,600 

เตรียมความพร้อม

บัณฑิตศกึษา 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจํา 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

-ค่าวิทยากร (MBA.)    7,200       7,200 

-ค่าวิทยากร (รปม.)    9,600       9,600 

ศกึษาดูงานในประเทศ            

(หลักสูตร ค.ม.บริหาร)            

-ค่าถ่ายเอกสาร      4,000      4,000 

-ค่ายานพาหนะ     32,000      32,000 

-ค่าที่พกั     32,500      32,500 

(หลักสูตร ค.ม.เรียนรู้)            

-ค่าถ่ายเอกสาร     3,000      3,000 

-ค่ายานพาหนะ     16,000      16,000 

-ค่าที่พกั     20,000      20,000 

(หลักสูตร MBA.)            

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่     1,500      1,500 

-ค่าวัสด ุ     8,600      8,600 

-ค่ายานพาหนะ     10,000      10,000 

ศึกษาดูงานต่างประเทศ            

(หลักสูตร ค.ด.บริหาร)            

-ค่าเบี้ยเลี้ยง     25,200      25,200 

-ค่าตั๋วเคร่ืองบิน     140,000      140,000 

(หลักสูตร รปม.)            

-ค่าเบี้ยเลี้ยง     42,000      42,000 

-ค่าตั๋วเคร่ืองบิน     312,000      312,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจํา 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

อมรม/สัมมนา            

(หลักสูตร ค.ม.บริหาร)            

-ค่าถ่ายเอกสาร     5,600      5,600 

(หลักสูตร MBA.)            

-ค่าวัสด ุ     4,500      4,500 

-ค่าถ่ายเอกสาร     8,200      8,200 

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่     4,700      4,700 

-ค่ายานพาหนะ     8,000      8,000 

-ค่าที่พกั     6,000      6,000 

(หลักสูตร รปม.)            

-ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร      44,120      44,120 

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่     4,000      4,000 

เตรียมความพร้อม

บัณฑิตศกึษา 

           

(หลักสูตร MBA.)            

-ค่าถ่ายเอกสาร     3,800      3,800 

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่     3,000      3,000 

-ค่ายานพาหนะ     16,000      16,000 

-ค่าที่พกั     30,000      30,000 

(หลักสูตร รปม.)            

-ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร     25,000      25,000 

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่     8,000      8,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน

อุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจา้งประจํา 

ค่าจา้ง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน

พนักงาน

ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย

และวัสด ุ

ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง 

-ค่ายานพาหนะ     32,000      32,000 

-ค่าที่พกั     40,000      40,000 

-ค่าเบี้ยเลี้ยง     2,880      2,880 

4.พัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา 

           

-วิทยากร    72,000       72,000 

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่     4,500      4,500 

-ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร

หลักสูตร 

    94,500      94,500 

-ค่าพิมพ์เอกสารหลกัสูตร     9,000      9,000 

5.อบรมสัมมนาความรู้ทาง

วชิาการระดับบัณฑิตศกึษา 

           

-ค่าวิทยากรบรรยาย    28,800       28,800 

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่     20,000      20,000 

-ค่าวัสดุ เช่น ปากกา แฟม้ 

เอกสาร ฯลฯ 

    51,200      51,200 

รวม    4,637,940 2,774,480 - 1,110,000 - 20,000  8,542,420 
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แผนการใช้จ่ายเงนิ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

รหัสเขตตาม

หน้าที่/กิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม 

รหัสศูนย์

ต้นทุน 
รหัสเงินทุน รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

134434100201 งานบริหารจัดการ 1090000 4202 5102010400 ค่าตอบแทน 86,725 218,075 149,575 228,075 

  1090000 4202 5102020400 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  85,830  85,830 

134434100202 งานจัดการเรียนการ

สอน 

1090000 4202 5102010400 ค่าตอบแทน 1,018,750 1,040,155 833,695 887,690 

  1090000 4202 5102020400 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 168,155 510,730 568,930 283,205 

  1090000 4603 8323039A00 เคร่ืองมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ 175,000    

  1090000 4603 8320021800 เคร่ืองปรับอากาศ 935,000    

  1090000 4304 5104020400 ค่าใช้สอยและวัสด ุ   20,000  

134434100203 พัฒนานักศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา 

1090000 4202 5102010400 ค่าตอบแทน 8,400 13,200 32,400 20,400 

  1090000 4202 5102020400 ค่าใช้สอยและวัสด ุ 19,650 383,000 260,770 229,180 

134434100204 พัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา 

1090000 4202 5102010400 ค่าตอบแทน  72,000   

  1090000 4202 5102020400 ค่าใช้สอยและวัสด ุ  108,000   

134434100205 อบรมสัมมนาความรู้

ทางวิชาการระดับ

บัณฑิตศกึษา 

1090000 4202 5102010400 ค่าตอบแทน    28,800 

  1090000 4202 5102020400 ค่าใช้สอยและวัสด ุ    71,200 

รวมท้ังสิ้น 2,411,680 2,430,990 1,865,370 1,834,380 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศกึษา มีระบบและกลไกในการดําเนินการเพื่อพัฒนาสัมฤทธ์ิผล

ทางการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับบัณฑิตศกึษาสง่ผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการทาง

การศึกษา 

3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาไดรั้บการพัฒนาและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน 

1.1 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

1.2 ร้อยละของกิจกรรมท่ีดําเนนิการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

1.3 ร้อยละของความพงึพอใจของนักศึกษาที่รับบริการ 

1.4 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนา 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวา่ด ี

2.1 ผู้สําเร็จการศึกษารอ้ยละ 80 

2.2 การดําเนนิกิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดร้อยละ 90 

2.3 ความพงึพอใจของนักศึกษาที่รับบริการร้อยละ 80 

2.4 หลักสูตรได้รับการพัฒนาร้อยละ 100 

3. วธีิการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนนิงาน 

3.1 รายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 

3.2 แบบบันทึกผลการดําเนนิกิจกรรม  

3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศกึษาตอ่การให้บริการ 

3.4 การประกาศใชห้ลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาของมหาวทิยาลัย 

การวิเคราะห์คณุลักษณะของงาน/โครงการ/กจิกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียม

กันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

นโยบายท่ี 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชวีติ นโยบายย่อยท่ี 4.1 นโยบายการศึกษา 
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555-2569 

 นโยบายท่ี 1 :  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม ทอ้งถิ่น และ

ประเทศชาติ รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งทางด้านวชิาการ 

 กลยุทธ์ท่ี 1 :   เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศกึษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิตของสํานักงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (สงป.) 

ผลผลิตท่ี :  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดท่ี 13 :  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (ด้านสังคม) 

ตัวช้ีวัดท่ี 14 :  จํานวนนักศกึษาเข้าใหม ่

ตัวช้ีวัดท่ี 15 :  จํานวนนักศกึษาท่ีคงอยู ่

ตัวช้ีวัดท่ี 17 :  ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ดา้นสงัคม) 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 :  ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

(ด้านสังคม) 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา (สกอ.)  

2.4.1 องคป์ระกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.1 :  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ี 2.6 :  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ี 2.7 :  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธ์ิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

2.4.2  องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 

ตัวบ่งช้ี 3.1 :  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านขอ้มูลข่าวสาร 

ตัวบ่งช้ี 3.2 :  ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา   

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบัิตริาชการตามคํารับรองการปฏบัิตริาชการ 

ประจําป ี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)                                                                                                                                                     

2.5.1  มติท่ีิ 1 มติดิ้านประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 :   ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตอ่บัณฑิต 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 :   ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสตินักศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

2.6.1   มาตรฐานท่ี 1 : ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 :  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน 

 คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3 :  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตพีมิพห์รือ

เผยแพร่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4 :  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตพีมิพห์รือ

เผยแพร่ 

2.6.2   มาตรฐานท่ี 5 : ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 13 : การปฏบัิตติามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 
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  ตัวบ่งช้ีท่ี 14 :  การพัฒนาคณาจารย์ 

2.7 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1 :  อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน

ตดิตาม และทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 :  มรีายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 6 ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ร้อยละของ มคอ. 6 ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3 :  มีรายละเอยีดของรายวชิา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบมคอ. 3 

และมคอ. 4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวชิา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4 :  จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวชิา และรายงานผลการดําเนนิการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5 :  จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 

หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6 :  มกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกําหนดใน 

มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปี

การศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 :  มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7  

ปีท่ีแล้ว   

3. ความพร้อมของโครงการ  

ดําเนนิการได้ทันที 
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รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 
 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน/

หน่วยนับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 

และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1. เคร่ืองฉายภาพ

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์    

5 เคร่ือง 35,000 175,000 มาตรฐานฯ 

1. เป็นเคร่ืองฉายชนิด 3LCD Projector หรือดีกว่า  

2. กําลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI lumen 

3. หลอดภาพมีอายุการใชง้าน ไม่น้อยกว่า 4,000 

ชั่วโมง ที่การทํางาน ในโหมด Normal 

4. สามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ ระดับ 

VGA, SVGA, XGA , SXGA, WXGA, และ UXGAได้

เป็นอย่างน้อย 

5. สามารถปรับแก้สีเหลี่ยมคางหมู (Keystone 

Correction) ได้ทัง้แบบ Auto และ Manual 

6. อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 

     ค าชี้แจงฯ 

     ทดแทนของเดมิที่เสื่อมสภาพการใชง้าน 

2. เคร่ืองปรับอากาศ 17 เคร่ือง 55,000 935,000 มาตรฐานฯ 

1. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด ไม่นอ้ยกวา่ 36,000 บีทียู 

2. มีเคร่ืองหมายประหยัดไฟเบอร์ 5 

3. ระบบไฟฟา้ 1 เฟส หรือดีกว่า 

4. พร้อมติดตัง้ รับประกันงานตดิตั้ง ไมน่้อยกว่า 1 ป ี

5.รับประกันคอมเพรสเซอร์ ไม่นอ้ยกว่า 5 ป ี

     ค าชี้แจงฯ 

ทดแทนของเดมิที่เสื่อมสภาพการใชง้าน 

รวม 1,110,000  

 


