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คํานํา 
 
  แผนการใชจายงบประมาณ (งบบัณฑิตวิทยาลัย)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําข้ึนภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยเปนแผนที่
ระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลักของแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552– 2554  
ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง  เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับ เปาหมายการใหบริการหนวยงาน กลยุทธหนวยงาน  
ผลผลิต  ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบดวย 1 ผลผลิต งบประมาณรายจายประจําปรวมทั้งสิ้น 8,179,560 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายงบประมาณ (งบบัณฑิตวิทยาลัย) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ฉบับนี้ จะเปนประโยชน   ตอผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของ และผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป 

 
 
 
 

 
(นายบูรพาทศิ  พลอยสุวรรณ) 

อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
15 กันยายน 2553 
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ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรการจดัสรรงบประมาณรายจาย                
(งบ บัณฑิตวิทยาลยั) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยทุธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ แผนงาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการ
ใหบริการหนวยงาน ผลผลติ/โครงการและงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2554 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
งบ บัณฑิตศึกษา งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,179,560 บาท 

 

นโยบายตาม
แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน 

 
นโยบายที่ 1 
เรงดวนท่ีจะเร่ิม
ดําเนินการในปแรก 

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายที่ 6 
นโยบาย

วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี 
การวิจัย และ
นวัตกรรม 

ประเด็น 
นโยบายยอย 

ประเด็นนโยบายที่ 
1.3 การลดภาระคา
ครองชีพของ
ประชาชน 

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา 

ประเด็นนโยบาย
ท่ี 3.4 นโยบาย
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ประเด็น
นโยบายที่ 6.1 
สงเสริมและ
สนับสนุน

โครงการวิจัย
ตามแนว
พระราชดําริ 
การวิจัยและ
การพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร

และ
เทคโนโลยีท้ัง
งานวิจัยข้ัน
พ้ืนฐาน และ
งานวิจัย
ประยุกต 

    

ยุทธศาสตรการ
จัดสรรงบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การสรางความ

เชื่อมั่นของประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 
6: การพัฒนา
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี 
การวิจัย และ
นวัตกรรม 

แผนงาน 
สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 15 ป 

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

แผนงาน
สงเสริม
และพัฒนา
ศาสนา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

แผนงานวิจัย
เพ่ือพัฒนา
ประเทศ 

    

เปาหมายการ
ใหบริการกระทรวง 

ประชาชนไดรับ
โอกาสทาง
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐานตามสิทธิท่ี
กําหนดไว 

ประชาชนไดรับ
การศึกษาและ
การเรียนรู

ตลอดชีวิตท่ีมี
มาตรฐาน
คุณภาพ 

คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน
การดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและ
เสริมสรางการแขงขันของประเทศ 

ประชาชน
ไดรับ
ความรู
ความ

เขาใจและ
เห็น

ความสําคั
ญของ

ศิลปวัฒนธ
รรมไทย 

มีผลงานวิจัย
และนวัตกรรม
ท่ีไดรับการ
เผยแพร
นําไปใช
ประโยชน
เพ่ิมข้ึน 

เปาหมายการ
ใหบริการหนวยงาน  

นักเรียนในสังกัด
มหาวิทยาลัยไดรับ

โอกาสทาง
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐานตามสิทธิท่ี
กําหนดไว 

เพ่ือบริการ
วิชาการแก
หนวยงาน/
ประชาชนใน
ชุมชนและ
สังคมใหมี
ความรู

ความสามารถ
ในการพัฒนา
ตนเองเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
แขงขันของ
ประเทศ 

เพ่ือขยายการ
ผลิตกําลังคน

ดาน
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
และสาขาที่ขาด
แคลนเพ่ือ
ตอบสนองตอ
ความตองการใน
การพัฒนา
ประเทศ 

เพ่ือผลิต
กําลังคนท่ีมี
คุณภาพตาม
ความตองของ
ประเทศ 

ปลูกฝง
คานิยมให
นิสิต

นักศึกษา
และชุมชน
ในการ
พัฒนาภูมิ
ปญญา
ทองถ่ิน 
และ
อนุรักษ 
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธ
รรมไทย 

เพ่ือวิจัยและ
พัฒนารวมทั้ง
ถายทอดองค
ความรูและ

สรางนวัตกรรม
ท่ีนําไปสูการ
พัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมของ
ทองถ่ินและ
ประเทศ 

กลยุทธหนวยงาน  

สงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนขั้น
พ้ืนฐานที่มุงเนน
คุณภาพ มี
มาตรฐาน 

 

พัฒนาการ
บริการดาน

สุขภาพและการ
บริการวิชาการ
ดานอ่ืนๆ ในเชิง
รุกและครบ
วงจรให

ครอบคลุมทุก
กลุมประชากร
และภาคสวน

ตางๆ 

พัฒนาและจัด
การศึกษาโดย
มุงเนนสาขาวิชา
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ท่ีเปนความ
ตองการของ
ประเทศและให
เกิดความเสมอ
ภาคในโอกาส
ทางการศึกษา 

พัฒนาและจัด
การศึกษาโดย
มุงเนนสาขาที่
เปนความ
ตองการของ
ประเทศและให
เกิดความเสมอ
ภาคในโอกาส
ทางการศึกษา 

มุงเนนการ
ผลิต

บัณฑิตภูมิ
ปญญา
ไทยสู
สากล 

สงเสริมการ
วิจัยท่ีเปน

ความตองการ
ของประเทศใน
ลักษณะมุง
เปาหมายและ
งานวิจัยท่ี

มหาวิทยาลัยมี
ศักยภาพและ
นําไปใช
ประโยชน 

ผลผลิต  
การสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม
เสียคาใชจาย 

 
ผลงานการ
ใหบริการ
วิชาการ 

ผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

ผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
สังคมศาสตร 

ผลงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธ
รรม 

ผลงานวิจัย
เพ่ือสรางองค
ความรู 

งบประมาณ  - -  8,179,560 - - 

 



ง 
 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของ
งบประมาณรายจาย(บัณฑิตวิทยาลัย) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2554 
 
 

ผลผลิต/
งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 
ตัวชี้วัด เปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมาย

โครงการการจัด
การศึกษา 15 ป 
งบประมาณ - บาท 

1. จํานวนนักเรียนท่ี
ไดรับการสนับสนุน
ตามโครงการ 

1,412 
คน 

1. คาใชจายท่ีผูปกครอง
สามารถลดคาใชจาย
ตามรายการที่ไดรับการ
สนับสนุน 

รอยละ 
100 

 

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
งบประมาณ  - บาท 

1. จํานวนนักศึกษาคง
อยู 

1,017 
คน 

1. ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําหรือศึกษาตอ
ภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจากจบ 

รอยละ 
60 

1. ผูสําเร็จการศึกษาท่ี
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 
80 

2. จํานวนนักศึกษาท่ี
เขาใหม 

535 คน 2. ความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละ 
80 

3. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

135 คน 3. ผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 
80 

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร
งบประมาณ  
8,179,560 บาท 

1. จํานวนนักศึกษาท่ี
เขาใหม 

1,455 
คน 

1. ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําหรือศึกษาตอ
ภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจบ 

รอยละ 
84 

1. ผูสําเร็จการศึกษาท่ี
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 
87 

2. จํานวนนักศึกษาท่ี
คงอยู 

3,322 
คน 

2. ความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละ 
82 

3. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

996 คน 3. ผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 
87 

ผลงานการใหบริการ
วิชาการงบประมาณ 

- บาท 

1. จํานวนครูผูไมมีวุฒิ
ทางการศึกษาท่ี
เขารับการพัฒนา 

60 คน 1. ความพึงพอใจของผูเขา
รับการพัฒนาและ
หนวยงานผูท่ีใชครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

รอยละ 
85 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

รอยละ 
95 

2. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคม 

76 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

2. ความพึงพอใจของผูเขา
รับบริการในกระบวนการ
ใหบริการ 

รอยละ 
85 

2. งานบริการวิชาการ
แลวเสร็จตาม
ระยะเวลา 

รอยละ 
85 

3. จํานวนผูเขารับ
บริการ 

2,700 
คน 

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณ - บาท 

1. จํานวนโครงการ/ 
กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

20 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

1. โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของ
โครงการ 

รอยละ 
85 

1. งานโครงการ/
กิจกรรมท่ีแลวเสร็จ
ตามเวลา 

รอยละ 
85 

2.จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

3,000 
คน 

ผลงานวิจัยเพ่ือ
ถายทอดองคความรู 
งบประมาณ - บาท 

1. จํานวนโครงการวิจัย 10
โครงการ 

1. จํานวน/จํานวนของ
งานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีตีพิมพ
เผยแพรในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

รอยละ 8 1. จํานวนโครงการวิจัย
ท่ีแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 

รอยละ 
80 

2. จํานวนโครงการ 
วิจัยท่ีแลวเสร็จ 

10
โครงการ 

2. จํานวนผลงานวิจัย
เปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนด 

10
ผลงาน 



จ 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบบัณฑิตวิทยาลัย)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบบัณฑิตวิทยาลัย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2554) 
งบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 8,179,560 บาท 

สรุปงบประมาณรายจาย(งบบัณฑิตวิทยาลยั) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกตามยทุธศาสตร แผนงาน 

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

ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ   
แผนงาน : เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม   
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 8,179,560 100.00 
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 8,179,560 100.00 
แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม   
แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ   

รวมทั้งสิ้น 8,179,560 100.00 
สรุปงบประมาณรายจาย(งบบณัฑิตวิทยาลยั) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกตามยทุธศาสตร แผนงาน ผลผลติ-โครงการ งาน และหมวดรายจาย 

ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจาย 

งบบุคลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ
งบเงนิ
อุดหนนุ 

งบรายจาย
อื่น รวมทัง้สิ้น รอยละ 

เงินเดอืน คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

พนกังาน
ราชการ 

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสด ุ

สาธารณปูโภค คาครุภณัฑ คาที่ดนิและ
สิ่งกอสราง 

ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ   
แผนงาน: เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวติและความมั่นคงดานสังคม   
โครงการ: สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป   
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 707,700 6,392,500 1,059,360 20,000 8,179,560 100.00 
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 707,700 6,392,500 1,059,360 20,000 8,179,560 100.00 
ผลผลิตที่ 1: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
ผลผลิตที่ 2: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 707,700 6,392,500 1,059,360 20,000 8,179,560 100.00 
ผลผลิตที่ 3: ผลงานการใหบริการวิชาการ   
แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   
ผลผลิตที่ 1: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
ยุทธศาสตรที่ 6: การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม   
แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ   
ผลผลิตที่ 1: ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู   

รวมทั้งสิ้น 707,700 6,392,500 1,059,360 20,000 8,179,560 100.00 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบบัณฑิตศึกษา) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย 
งบรายจาย/หมวดรายจาย งบประมาณ (บาท) รอยละ 

งบบุคลากร 707,700 8.65 
เงินเดือนและคาจางประจํา - - 
คาตอบแทนพนักงานราชการ - - 
คาจางชั่วคราว 707,700 8.65 
งบดําเนินงาน 7,451,860 91.10 
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 6,392,500 78.15 
คาสาธารณูปโภค 1,059,360 12.95 
งบลงทุน - - 
คาครุภัณฑ - - 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - 
งบเงินอุดหนุน 20,000 0.24 
งบรายจายอื่น -  

รวม 8,179,560 100.00 
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แผนการใชจายงบประมาณตามยุทธศาสตร แผนงาน และผลผลิต  
 

ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจาย 

งบบุคลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ
งบเงนิ
อุดหนนุ 

งบรายจาย
อื่น รวมทัง้สิ้น รอยละ 

เงินเดอืน คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

พนกังาน
ราชการ 

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสด ุ

สาธารณปูโภค คาครุภณัฑ คาที่ดนิและ
สิ่งกอสราง 

ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   

แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   

ผลผลิตที่ 2: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร   

4. งานบริหารจัดการการศึกษา   

1010100 สํานักงานอธิการบดี   

1090000  สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   

1143221001 งานดําเนินการบริหารบัณฑิตศึกษา 707,700 294,000 1,059,360 2,061,060 25.19 

1143221002 งานจัดดําเนินการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5,903,800  5,903,800 72.17 

1143221003 โครงการสนับสนุนการทําวิทยานิพนธและ
จัดพิมพวารสารบัณฑิต 

102,000  20,000 122,000 1.49 

1143221004 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

92,700  92,700 1.13 

รวมทั้งสิ้น 707,700 6,392,500 1,059,360 20,000 8,179,560 100.00 
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(3) ยุทธศาสตรที ่3: การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต  
(2) แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
(1) งานจัดการการศึกษา 

1090000 สาํนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
1143221001 งานดําเนินการบริหารบัณฑิตศึกษา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและการเสริมสราง

การแขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.สัดสวนของผูเรียนสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสายสังคมเปน 40:60 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม  
3.จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู  
4.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
5.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
6.ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
7.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
8.ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร , งบดําเนินการ , งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 2,061,060 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา : ดร.ภควดี  สุขอนันต 
  
 

หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนหนวยงานภายในที่ทําหนาที่สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรทั้งภาคปกติและภาคพิเศษเพ่ือใหการทําหนาที่น้ีเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ได
พิจารณาขอมูลจากการวิเคราะหผลการดําเนินงานการใชจายงบประมาณป 2553 ของกิจกรรมที่กําหนดในโครงการนี้ซึ่ง
จะตองดําเนินไปตลอดทั้งปงบประมาณ เชน การจางเจาหนาที่ การจางเหมาดําเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา การซอมบํารุงครุภัณฑ การจัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชในสํานักงาน เปนตน ซึ่งรายจายใน   แตละ
กิจกรรมจะตองดําเนินไปในแตละรอบของการประมาณใชจายงบประมาณตามความจําเปนเรงดวนและเปนงบประมาณ
รายจายข้ันต่ําของหนวยงาน 

ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงจําเปนตองจางเจาหนาที่ฝายสนับสนุนที่ปฏิบัติหนาที่เพ่ือการ
ใหบริการดานงานทะเบียน งานธุรการ งานดานอาคารสถานที่/โสตทัศนูปกรณ การบริหารจัดการเก่ียวกับงบบัณฑิตศึกษา 
งานดานพัสดุและครุภัณฑ งานประกันคุณภาพและการสนับสนุนดานวิชาการ/วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของแตละหลักสูตร
ใหแกนักศึกษา คณาจารยและผูเก่ียวของอ่ืนๆ จําเปนตองจัดหาวัสดุสํานักงานที่ตองใชในงานธุรการตางๆ  อยางเพียงพอ 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการบริการใหดียิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังตองมีการซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ/ครุภัณฑ ใหมี
ประสิทธิภาพในการใชงานนั้น ๆ เพ่ือใหสามารถใชงานและยืดอายุการใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑเหลานั้นใหนานขึ้น รวมทั้ง
ตองมีการติดตอสื่อสารกับวิทยากร/ผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือทําใหการเรียนการสอนและ
การทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 เน่ืองจากงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนงบรายได ซึ่งมาจากการลงทะเบียนของ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงจําเปนตองวางแผนและจัดทําเอกสาร   เพ่ือ
การประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาของแตละหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพรไปยังสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ 
ที่เก่ียวของ 
 การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาที่เก่ียวของกับงานธุรการตาง ๆ จําเปนตองติดตอกับ
หนวยงานภายนอกเชนการสงวิทยานิพนธของนักศึกษาไปยังหอสมุดแหงชาติ เปนตน ทําใหตองมีการใชยานพาหนะและ
วัสดุเชื้อเพลิงในการเดินทางเพื่อใหงานดําเนินไปไดดวยดี   

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหการจัดการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษาเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 
2. เพ่ือใหบริการเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนและการจัดทําวทิยานพินธและการคนควาอิสระ แกคณาจารย

และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา     
3. เพ่ือใหไดบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเรจ็การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษา 
4. เพ่ือใหผูมาใชบริการของสํานกังานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษามีความพึงพอใจในระดับมาก 
5. เพ่ือใหมีบทความวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปรญิญาโท/เอก ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาตแิละ

นานาชาติ    
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เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการจดัทําวิทยานิพนธ/การคนควา

อิสระใหแกอาจารยผูสอนและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
7 หลักสตูร 

1.2 มีนักศึกษาและคณาจารยในระดับบัณฑิตศึกษามาใชบริการของสํานักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาจํานวน 

493 คน 

1.3 มีบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา 

250 คน 

1.4 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท/เอก ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาตแิละ
นานาชาต ิ

10 รอยละ 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. บัณฑิตทีส่ําเรจ็การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานคณุวุฒิอุดมศึกษา 
2.2. นักศึกษา อาจารย และผูมาใชบริการมีความพงึพอใจในการใหบริการของสํานักงานคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาในระดับมาก 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. การจัดการเรียนการสอนและการจัดทําวทิยานิพนธ/การคนควาอิสระ ดาํเนินตลอดปการศกึษา 
3.2. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสําเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
3.3. บทความวทิยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ทีส่าํเร็จการศึกษาในปงบประมาณ 2554 ไดรับ

การตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2553 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
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 เจาหนาที่ปฏิบัติงาน             

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน             

3 ซอมอุปกรณครุภัณฑ             

4 โทรศัพท-ไปรษณีย             

5 ไฟฟา-ประปา             

6 จางเหมาดําเนินการ             

7 จางเหมายานพาหนะและวัสดุเช้ือเพลิง             

8 จางทําปายไวนิลโปสเตอรและแผนพับประชาสัมพันธ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
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 เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 6 คน/
เดือน 

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

2 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 3 ภาค
การศึกษา 

0.5 1 1 0.5 

3 ซอมอุปกรณครุภัณฑ 3 ภาค
การศึกษา

0.5 0.5 1 1 

4 โทรศัพท-ไปรษณีย 16 คร้ัง 4 4 4 4 
5 ไฟฟา-ประปา 12 คร้ัง 3 3 3 3 
6 จางเหมาดําเนินการ 12 คร้ัง 3 3 3 3 
7 จางเหมายานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง 3 ภาค

การศึกษา
1 1 0.5 0.5 

8 จางทําปายไวนิล โปสเตอรและแผนพับ
ประชาสัมพันธ 

2 คร้ัง 2    
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แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท)

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
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 เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 702,910 175,727 175,727 175,728 175,728 

2 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 43,090 9,500 12,000 12,000 9,590 

3 ซอมอุปกรณครุภัณฑ 30,000 7,500 7,500 7,500 7,500 

4 โทรศัพท-ไปรษณีย 37,000 18,000 4,000 11,000 4,000 

5 ไฟฟา-ประปา 1,022,360 255,590 255,590 255,590 255,590 
6 จางเหมาดําเนินการ 180,000 60,000 30,000 60,000 30,000 

7 จางเหมายานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง 10,000 2,600 2,600 2,400 2,400 
8 จางทําปายไวนิล โปสเตอรและแผนพับ

ประชาสัมพันธ 
35,700 35,700    

 รวม 2,061,060 564,617 487,417 524,218 484,808 
 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ  

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดจางเจาหนาท่ี       702,910  
 งบบุคลากร         

1.1 คาจางชั่วคราว         
 -นักวิชาการศึกษาวุฒิปริญญาโท 12 เดือน 1 คนละ 9,910 บาท 118,920  
 -นักวิชาการศึกษาวุฒิปริญญาตรี  12 เดือน 1 คนละ 8,770 บาท 105,240  
 -นักวิชาการศึกษาวุฒิปริญญาตรี  12 เดือน 1 คนละ 8,610 บาท 103,320  
 -นักบริหารงานทั่วไปวุฒิปริญญาตรี 12 เดือน 1 คนละ 8,770 บาท 105,240  
 -นักบริหารงานทั่วไปวุฒิปริญญาตรี 12 เดือน 1  คนละ 8,440 บาท 101,280 
 -นักวิชาการศึกษาวุฒิปริญญาตรี  12 เดือน 1  คนละ  8,270 บาท 99,240 
 -เงินสมทบคาประกันสังคมลูกจาง

ชั่วคราว 
12 เดือน 6  อัตรา 5% บาท 31,670 

 -คาครองชีพ 12 เดือน 6 อัตรา 6% บาท 38,000 
2 กิจกรรมหลักท่ี  2 จัดซื้อวัสดุ

สํานักงาน 
      43,090 

 งบดําเนินงาน        
2.1 คาวัสดุ                                

 -คาวัสดุ เชน กระดาษ หมึกปร้ินเตอร 
แฟมเอกสาร ฯลฯ 

3 ภาค
การศึกษา

1 ภาค 
การศึกษา 

7,766.67 บาท 23,300 

 -คาถายเอกสาร 3 คร้ัง 1 คร้ัง 6,596.67 บาท 19,790 
3. กิจกรรมหลักท่ี  3 ซอมอุปกรณ

และครุภัณฑ 
      30,000 

 งบดําเนินงาน        
3.1 คาใชสอย        

 -ซอมอุปกรณและครุภัณฑ       30,000 
4 กิจกรรมหลักท่ี  4 โทรศัพท 

ไปรษณีย                                    
      37,000 

 งบดําเนินงาน        
4.1 คาสาธารณูปโภค        

 -คาโทรศัพท 12 คร้ัง 1 คร้ัง 1,300 บาท 15,600 
 -คาไปรษณีย 4 คร้ัง 1 คร้ัง 5,350 บาท 21,400 

5 กิจกรรมหลักท่ี  5 ไฟฟา-ประปา          1,022,360 
 งบดําเนินงาน        

5.1 คาสาธารณูปโภค        
 -ไฟฟา-ประปา 12 คร้ัง 1 คร้ัง 85,196.67 บาท 1,022,360 

6 กิจกรรมหลักท่ี  6 จางเหมา
ดําเนินการ  

      180,000 

 งบดําเนินงาน        
6.1 คาจาง        

 -ดําเนินการ 12 คร้ัง 1 คร้ัง 15,000 บาท 180,000 
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ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
7 กิจกรรมหลักท่ี  7 จางเหมา

ยานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง 
      10,000 

 งบดําเนินงาน        
7.1 คาจาง        

 -คาจางเหมายานพาหนะ       5,000 
 -คาวัสดุเชื้อเพลิง       5,000 

8 กิจกรรมหลักท่ี  8 จางทํา        
ปายไวนิล โปสเตอรและแผนพับ
ประชาสัมพันธ                             

      35,700 

 งบดําเนินงาน        
8.1 คาจาง        

 -ปายไวนิล 1 คร้ัง 1 คร้ัง 10,700 บาท 10,700 
 -โปสเตอรและแผนพับประชาสัมพันธ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 25,000 บาท 25,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน    2,061,060 

(ถวัจายทกุรายการ) 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแตละหลักสูตรไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูง 
2. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค มีความเปนเลิศทางวิชาการตามความ

ตองการของสังคม ทองถิ่น และประเทศชาติ 
3. อาจารยผูสอนและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจในบริการเก่ียวกับการจัดการเรียน       

การสอนและการจัดทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
4. บทความวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1. อาจารยผูสอนและนักศกึษาในระดบับัณฑิตศกึษามีความพึงพอใจตอการบริการเก่ียวกับการจัดการเรียนการ

สอนและการจัดทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระรอยละ 78 ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

1.2. จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ไดรับการตีพิมพเผยแพรรอยละ 10 ตาม     
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตอมหาวิทยาลัย 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับการบริการของเจาหนาที่ในสํานักงานจาก

ผูใชบริการ 
3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
3.3. จํานวนบทความวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและลดความเลื่อมล้ําทางสังคม 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: นโยบาย สังคม

และคุณภาพชีวิต นโยบายยอยที่ 3.1 นโยบายการศึกษา 
2.2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ         

พ.ศ.2553-2555 
 2.2.1  นโบยายที่ 1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
และยกระดบัสูความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตใหบรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงคและพัฒนา  
ความเปนเลิศทางวิชาการตามความตองการของสังคม ทองถิ่นและประเทศชาติ  
  กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย 
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 2.2.2  นโบยายที่ 9 สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู    
ความเปนสากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตรที่  6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา  ตามจุดเนน  เอกลักษณ          
เพ่ือมุงสูความเปนสากล 
  กลยุทธที่ 6 ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA 
  กลยุทธที่ 8 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการใหบริการดวยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย 

2.3. ความสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
i.มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติประเมินโดยผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต/อาจารยที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 2.3.2  มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบงชี้ที่ 5.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันใหบรรลุเปาหมายตามอัตลักษณของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 2.3.3  มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 
  ตัวบงชี้ที่ 6.2 ผลประเมินการประกันและการพัฒนาคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง 

2.4.  ความสอดคลองกับตัวชี้วัดตาม (ราง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 2.4.1  มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 
  ตวัชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
 2.4.2  มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ 
  ตัวชี้วัดที่ 6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตนิสิต 

  ตัวชี้วัดที่ 6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของตอนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง 
 2.4.3  มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
  ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนและรายจายในภาพรวม 
 2.4.4  มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวชี้วัดที่ 12 ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

2.5. ความสอดคลองกับองคประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 2.5.1  องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
  ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู 
 2.5.2  องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
  ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
3. ความพรอมของโครงการ  

ดําเนินการไดทันที  
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1143221002 งานจัดดําเนินการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและการเสริมสราง

การแขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.สัดสวนของผูเรียนสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสายสังคมเปน 40:60 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม  
3.จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู  
4.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
5.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
6.ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
7.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
8.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร , งบดําเนินการ , งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 5,903,800 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา : ดร.ภควดี  สุขอนันต 
  

หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีหนาที่สนับสนุนการจัดดําเนินการทางดานการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรทั้งภาคปกติและภาคพิเศษของคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ การศึกษาในระดับนี้เนนหนักทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีความรู  ความ
เขาใจ มีประสบการณตรงและสามารถนําความรูไปพัฒนาวิชาชีพของตนใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ทําใหเกิด
ประโยชนทั้งตอตนเอง ทองถิ่นและประเทศชาติ ดังนั้นทางสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงตองสนับสนุนหลักสูตร
ตางๆ ใหมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต มี
ระบบและกลไกในการสงเสริมกิจกรรมของนักศึกษา มีระบบและกลไกของการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
รวมทั้งจัดดําเนินการเก่ียวกับหองสมุด อุปกรณการศึกษาและจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรู เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด อีกทั้งสนับสนุนกระบวนการ
จัดทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของนักศึกษาเพ่ือใหมีวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่มีคุณภาพสามารถนําผลงานมา
เขียนเปนบทความไปตีพิมพหรือเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาตไิด 

เพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กลาวมาแลวการดําเนินงานตามโครงการนี้ในปงบประมาณ 2554 จึงมีกิจกรรมหลัก
ทั้งสิ้น 17 กิจกรรมที่จําเปนตองดําเนินการ เชน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและจัดวิทยากรเพื่อการเรียนการสอนนั้น มี
การจัดตามแผนการเรียนในแตละหลักสูตรตามที่หลักสูตรไดจัดสงขอมูลมาใหทางสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การ
เรียนการสอนการลงทะเบียนเรียนจะอยูภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา จําเปนตองมีการจัดหาวัสดุฝกเพ่ือปฏิบัติตาม
รายวิชาที่มีการปฏบัิติ มีการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาสายครโูดยที่แตละหลักสตูรตองดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ 
ใหแกนักศึกษา สวนการดําเนินกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนที่ดําเนินการโดยหลักสูตรนั้น แตละหลักสูตรไดจัดกิจกรรม
ตางๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใหแกนักศึกษา เชน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการ
สัมมนาระหวางการฝกและหลังฝกปฏิบัติการสอนและปจฉิมนิเทศรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาเสริมสรางสมรรถภาพทางดานการ
เรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรูและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขายุทธศาสตรการพัฒนา ไดจัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานใหแกนักศึกษา เปนตน ตองมีการคนควาขอมูล/เอกสาร/
หนังสือประกอบการเรียนการสอนจากหนวยงานที่ใหบริการของมหาวิทยาลัยรวมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน
จะตองทําการศึกษาคนควาและวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระกอนการสําเร็จการศึกษา ซึ่งอยูภายใตการ
ควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการนี้อยูภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษาและ
คณะกรรมการของหลักสูตรทั้ง 7 หลักสูตร รวมทั้งมีเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาที่ใหบริการ
ชวยเหลือทั้งทางดานเอกสารและการใหคําปรึกษาธุรการดานตางๆแกคณาจารยและนักศึกษา 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆทั้งภาคปกติและภาคพิเศษตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

ปริญญาโทสาขาตางๆ และปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษามีระบบและกลไกในการดําเนินการเพื่อพัฒนาสัมฤทธ์ิผล
ทางการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

2. เพ่ือใหนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไดรับการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารจากคณาจารย/
อาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

3. เพ่ือใหนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไดรับการบริการเก่ียวกับหองสมุด อุปกรณการศึกษาและการจัด
สภาพแวดลอมการเรียนรูอยางเหมาะสม 

4. เพ่ือใหนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไดรับการสงเสริมในการจัดกิจกรรมของหลักสูตรตางๆ 



7 
 

 

5. เพ่ือใหนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและสําเร็จ
การศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด 

6. เพ่ือใหมีบทความวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 รายวิชาตางๆในหลักสูตรไดรับการจัดดําเนินการอยางมีระบบ 7 หลักสูตร 
1.2 นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไดรับการบริการเก่ียวกับหองสมุด อุปกรณ

การศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู 
7 หลักสูตร 

1.3 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหแก นักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

7 หลักสูตร 

1.4 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 250 คน 
1.5 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท/เอกไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ 
10 รอยละ 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาใหมและคงอยูในแตละหลักสูตรไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพตาม

มาตรฐานหลักสูตร 
2.2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรไดรับการจัดใหมีอยางครบถวนตามมาตรฐาน

หลักสูตร 
2.3. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
2.4. บทความวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติรอยละ 10 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาใหมและคงอยูในแตละหลักสูตรไดศึกษาเรียนรูตลอดปการศึกษา 
3.2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดําเนินกิจกรรมตลอดปการศึกษา 
3.3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดในแตละหลักสูตร 
3.4. บทความวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ 2554 ไดรับ

การตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2553 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
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 ต้ังคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา             
2 ต้ังคณะกรรมการหลักสูตร             
3 จัดการเรียนการสอน             
4 จัดวิทยากรเพื่อการเรียนการสอน             
5 จัดอาจารยท่ีปรึกษา                      
6 จัดอาจารยเพ่ือคุม ตรวจ และสอบวิทยานิพนธ             
7 หองสมุด หองพยาบาล และวัสดุ it             
8 การจัดกิจกรรมของนักศึกษา                                                    
9 จัดอบรมและสัมมนาท้ังในและนอกสถานที่             
10 ปฐมนิเทศ สัมมนาระหวางฝกและสัมมนาหลังฝกปฏิบัติการสอน

ปจฉิมนิเทศ และพัฒนาเสริมสรางสมรรถภาพทางดานการเรียน
การสอนของนักศึกษา 

            

11 จัดหาวัสดุฝกปฏิบัติ             
12 ฝกประสบการณวิชาชีพครู             
13 คุมสอบ             
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แผนการดําเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ปริมาณ
รวมทั้ง
สิ้น 

หนวยนับ 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
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 ต้ังคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา 6 คร้ัง 2 2 2  
2 ต้ังคณะกรรมการหลักสูตร 3 ภาค

การศึกษา 
1 1 1  

3 จัดการเรียนการสอน 3 ภาค
การศึกษา

1 1 0.5 0.5 

4 จัดวิทยากรเพื่อการเรียนการสอน 3 ภาค
การศึกษา

0.5 0.5 1 1 

5 จัดอาจารยท่ีปรึกษา          3 ภาค
การศึกษา

 1 1 1 

6 จัดอาจารย เ พ่ือคุม  ตรวจ และสอบ
วิทยานิพนธ 

35 คน 9 9 9 8 

7 หองสมุด หองพยาบาล และวัสดุ it 3 ภาค
การศึกษา

1 1 0.5 0.5 

8 การจัดกิจกรรมของนักศึกษา                3 ภาค
การศึกษา

1 1 0.5 0.5 

9 จัดอบรมและสัมมนาทั้งในและนอก
สถานที่ 

3 ภาค
การศึกษา 

1 1 0.5 0.5 

10 ปฐมนิ เทศ  สัมมนาระหวางฝกและ
สั ม ม น า ห ลั ง ฝ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ น  
ปจฉิมนิ เทศ  และพัฒนาเสริมสราง
สมรรถภาพทางดานการเรียนการสอน
ของนักศึกษา 

1 ภาค
การศึกษา 

0.5 0.5   

11 จัดหาวัสดุฝกปฏิบัติ 3 ภาค
การศึกษา

1 1 0.5 0.5 

12 ฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 ภาค
การศึกษา

 1   

13 คุมสอบ 3 ภาค
การศึกษา

1 1  1 

 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ง บ ป ร ะ ม า ณ
ร ว ม ทั้ ง สิ้ น
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
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 ตั้งคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา 250,000 141,373 72,875 35,752  

2 ตั้งคณะกรรมการหลักสูตร 250,000 65,400 165,400 19,200  

3 จัดการเรียนการสอน 2,367,600 665,550 619,200 842,250 240,600 

4 จัดวิทยากรเพื่อการเรียนการสอน 25,000 6,000 6,000 6,000 7,000 

5 จัดอาจารยท่ีปรึกษา 80,100  26,700 26,700 26,700 

6 จัดอาจารยเพ่ือคุม ตรวจ และสอบวิทยานิพนธ 672,560 180,000 161,000 161,560 170,000 
7 หองสมุด หองพยาบาล และวัสดุ it 819,840 204,960 204,960 204,960 204,960 

8 การจัดกิจกรรมของนักศึกษา 51,240 10,800 12,800 12,800 14,840 

9 จัดอบรมและสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ 842,520 210,630 210,630 210,630 210,630 

10 

ปฐมนิเทศ สัมมนาระหวางฝกและสัมมนาหลัง   
ฝ กปฏิ บั ติ ก า รสอนและป จ ฉิม นิ เทศ   และ   
พัฒนาเสริมสรางสมรรถภาพทางดานการเรียน 
การสอนของนักศึกษา 

53,750 16,000 37,750   

11 จัดหาวัสดุฝกปฏิบัติ 312,750 63,180 88,000 76,570 85,000 

12 ฝกประสบการณวิชาชีพครู 142,440  142,440   

13 คุมสอบ 36,000 12,000 12,000  12,000 

รวม 5,903,800 1,575,893 1,759,755 1,596,422 971,730 
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ  

ลํ า 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1. กิจกรรมหลักท่ี 1 ต้ังคณะกรรมการ
โครงการบัณฑิตศึกษา                    

   250,000 

 งบดําเนินงาน     
1.1 คาตอบแทน     
 -คาดําเนินการคณะกรรมการโครงการ

บัณฑิตศึกษา 
6 คร้ัง 1 คร้ังละ 36,666.67 บาท 220,000 

 -ค า เ บ้ี ย ป ร ะ ชุ ม คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บัณฑิตศึกษา 

6 คร้ัง 1 คร้ังละ 4,375 บาท 26,250 

1.2 คาวัสดุ     
 -คาวัสดุ คาถายเอกสาร 1 คร้ัง 1 คร้ังละ 3,750 บาท 3,750 
2. กิจกรรมหลักท่ี 2 ต้ังคณะกรรมการ

หลักสูตร 
   250,000 

 งบดําเนินงาน     
2.1 คาตอบแทน     
 -อาจารยประจําหลักสูตรตามสัญญา 

ท่ีสําคัญยิ่งตอมหาวิทยาลัย 
7 เดือน 1 คนละ 10,000 บาท 70,000 

 -กรรมการบริหารหลักสูตร 2 คร้ัง 1 คร้ัง 40,000 บาท 80,000 
 -อาจารยประจําหลักสูตรตามสัญญา 1 คร้ัง 1 คร้ัง 100,000 บาท 100,000 
3. กิจกรรมหลักท่ี 3 จัดการเรียนการ

สอน 
   2,367,600

 งบดําเนินงาน     
3.1 คาตอบแทนการสอน     
 -ตอบแทนการสอนอาจารย 15 สัปดาห 36 ชั่วโมงละ 400 บาท 216,000 
 -ตอบแทนการสอนอาจารย 15 สัปดาห 146 ชั่วโมงละ 600 บาท 1,314,000 
 -ตอบแทนการสอนอาจารย 8 สัปดาห 24 ชั่วโมงละ 600 บาท 115,200 
 -ตอบแทนการสอนอาจารย 15 สัปดาห 49 ชั่วโมงละ 800 บาท 588,000 
 -ตอบแทนการสอนอาจารย 7 สัปดาห 24 ชั่วโมงละ 800 บาท 134,400 
4. กิจกรรมหลักท่ี  4 จัดวิทยากร  

เพื่อการเรียนการสอน                      
   25,000 

 งบดําเนินงาน     
4.1 คาตอบแทน     
 -วิทยากรบรรยาย 8 คนละ 4 ชั่วโมงละ 600 บาท 19,200 
 -วิทยากรบรรยาย 1 คนละ 5 ชั่วโมงละ 600 บาท 3,000 
 -วิทยากรบรรยาย 1 คนละ 3 ชั่วโมงละ 800 บาท 2,400 
 -วิทยากรบรรยาย 1 คนละ 1 ชั่วโมงละ 400 บาท 400 
5. กิจกรรมหลักท่ี  5 จัดอาจารยท่ี

ปรึกษา          
   80,100 

 งบดําเนินงาน     
5.1 คาตอบแทนอาจารยท่ีปรึกษา     
 -ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 1 ภาคการศึกษา 149 คนละ 100 บาท 14,900 
 -ป . โ ท  ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า  

การจัดการการเรียนรู  ยุทธศาสตร  
การพัฒนา และบริหารธุรกิจ รุนป 53 

2 ภาคการศึกษา 109 คนละ 200 บาท 43,600 

 -ป . โ ท  ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า  
การจัดการการเรียนรู  ยุทธศาสตร  
การพัฒนา และบริหารธุรกิจ รุนป 54 

1 ภาคการศึกษา 108 คนละ 200 บาท 21,600 

6. กิจกรรมหลัก ท่ี  6  จัดอาจารย  
เพื่อคุม ตรวจ และสอบวิทยานิพนธ 

   672,560 

 งบดําเนินงาน     
6.1 คาตอบแทน     
 -อาจารยคุมวิทยานิพนธ 40 คน 1 คนละ 4,500 บาท 180,000 
 -อาจารยคุมการคนควาอิสระ 60 คน 1 คนละ 1,700 บาท 102,000 
 -อาจารยตรวจรูปเลมวิทยานิพนธ 50 คน 1 คนละ 600 บาท 30,000 
 -อาจารยสอบวิทยานิพนธ 40 คน 1 คนละ 4,000 บาท 160,000 
 -อาจารยสอบการคนควาอิสระ 60 คน 1 คนละ 2,400 บาท 144,000 
 -อาจารยพิจารณาชื่อเร่ือง เคาโครง

วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 18,853.34 บาท 56,560 

7. กิจกรรมหลักท่ี  7 หองสมุด หอง    819,840
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ลํ า 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

พยาบาล และวัสดุสารสนเทศ           
 งบดําเนินงาน     
7.1 คาใชสอยและคาวัสดุสารสนเทศ     
 -หนังสือประกอบการเรียนการสอน 3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 119,560 บาท 358,680 
 -ยาและเวชภัณฑ 3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 17,080 บาท 51,240 
 -คาวัสดุสารสนเทศ เชน สายเคเบิล 

สายเชื่อมอินเตอรเน็ต โตะสําหรับวาง
คอมพิวเตอร-เกาอ้ี ฯลฯ 

3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 136,640 บาท 409,920 

8. กิจกรรมหลักท่ี  8 การจัดกิจกรรม
ของนักศึกษา                                 

   51,240 

 งบดําเนินงาน     
8.1 คาวัสดุและคาใชสอย     
 -คาวัสดุและคาใชสอย 3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 17,080 บาท 51,240 
9. กิจกรรมหลักท่ี  9 จัดอบรม ศึกษา

ดูงานและสัมมนาทั้งในและนอก
สถานที่ 

   842,520

 งบดําเนินงาน     
9.1 คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ  

คาเบี้ยเล้ียงและที่พัก 
    

 -คาวิทยากรบรรยาย 25 คนละ 8 ชั่วโมงละ 600 บาท 120,000 
 -คาวิทยากรบรรยาย 6 คนละ 6 ชั่วโมงละ 800 บาท 28,800 
 -คาใชสอย 8 คร้ัง 1 คร้ังละ 25,000 บาท 200,000 
 -คาวัสดุ เชน คาถายเอกสาร กระดาษ 

หมึกปร้ินเตอร ฯลฯ 
20 คร้ัง 1 คร้ังละ 20,236 บาท 404,720 

 -คาเบ้ียเล้ียงและที่พัก 3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 12,666.67 บาท 38,000 
 -คาวัสดุเชื้อเพลิง 3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 10,000 บาท 30,000 
 -คาจางเหมายานพาหนะ 3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 7,000 บาท 21,000 
10. กิจกรรมหลักท่ี  10 ปฐมนิเทศ 

สัมมนาระหวางฝกและสัมมนาหลัง
ฝกปฏิบัติการสอน  ปจฉิมนิเทศ
และพัฒนาเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางดานการเรียนการสอนของ
นักศึกษา 

   53,750 

 งบดําเนินงาน     
10.1 คาตอบแทน      
 -วิทยากรหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู

ภาคปกติ 
3 คนละ 4 ชั่วโมงละ 600 บาท 7,200 

 -วิทยากรหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ภาคเสาร-อาทิตย 

6 คนละ 4 ชั่วโมงละ 600 บาท 14,400 

10.2 คาใชสอย      
 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืมหลักสูตร

ป.บัณฑิตวิชาชีพครูภาคปกติ 
24 คนละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 2,400 

 -คาอาหารวางและเครื่องด่ืมหลักสูตร
ป.บัณฑิตวิชาชีพครูภาคเสาร-อาทิตย 

149 คนละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 7,450 

10.3 คาวัสดุ      
 -หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครูภาค

ปกติ 
1 คร้ัง 1 คร้ังละ 5,000 บาท 5,000 

 -หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครูภาค
เสาร-อาทิตย 

1 คร้ัง 1 คร้ังละ 17,650 บาท 17,300 

      
11. กิจกรรมหลักท่ี  11 จัดหาวัสดุฝก

ปฏิบัติ 
   312,750 

 งบดําเนินงาน     
11.1 คาวัสดุ     
 -หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครูภาค

ปกติ 
1 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 8,400 บาท 8,400 

 -หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครูภาค
เสาร-อาทิตย 

1 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 42,950 บาท 42,950 

 -หลักสูตรป.โท การบริหารการศึกษา 3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 30,500 บาท 91,500 
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ลํ า 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

 -หลักสูตรป.โท การจัดการการเรียนรู 3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 19,466.67 บาท 58,400 
 -หลักสูตรป.โท ยุทธศาสตรการพัฒนา 3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 21,066.67 บาท 63,200 
 -หลักสูตรป.โท MBA ภาคปกติ 3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 1,800 บาท 5,400 
 -หลักสูตรป.โท MBA ภาคพิเศษ 3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 14,300 บาท 42,900 
12. กิจกรรมหลักท่ี  12 ฝก

ประสบการณวิชาชีพครู                  
   142,440 

12.1 คาตอบแทนและคาวัสดุ     
 งบดําเนินงาน     
 -คาตอบแทนอาจารยนิเทศ 1 คร้ัง 24 คนละ 300 บาท 7,200 
 -คาตอบแทนอาจารยนิเทศ 1 คร้ัง 149 คนละ 300 บาท 44,700 
 -คาวัสดุ เชน คาถายเอกสาร วัสดุ

อุปกรณตาง ๆ 
4 คร้ัง 1 คร้ังละ 22,635 บาท 90,540 

13. กิจกรรมหลักท่ี  13 คุมสอบ    36,000 
 งบดําเนินงาน     
13.1 คาตอบแทน     
 -คาตอบแทนกรรมการสอบ  3 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 12,000 บาท 36,000 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน    5,903,800

(ถัวจายทุกรายการ) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไดรับการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูง 
2. นักศึกษามีคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงคมีความเปนเลิศทางวิชาการตามความตองการของสังคม ทองถิ่น

และประเทศชาติ 
3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรและภายในระยะเวลาที่กําหนดของ

หลักสูตร 
4. มีวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่มีคุณภาพ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1. มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาสัมฤทธ์ิผลการเรียนตามคุณลักษณะ   

ของบัณฑิต 
1.2. มีกิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหแกนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาคิดเปน        

รอยละ 80 
1.3. มีหองสมุด อุปกรณการศึกษาและการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูใหแกนักศึกษา 
1.4. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 
1.5. วิทยานิพนธระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ไดรับการตีพิมพเผยแพรรอยละ 10 ตาม         

คํารับรองปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษากับมหาวิทยาลัย 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 

2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน 
3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานขอมูลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
3.3. การสํารวจขอมูล โดยใชหนังสือตอบรับการตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
3.4. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม/แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
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2.   ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: นโยบาย สังคม

และคุณภาพชีวิต นโยบายยอยที่ 3.1 นโยบายการศึกษา 
2.2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ         

พ.ศ.2553-2555 
 2.2.1  นโบยายที่ 1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
และยกระดบัสูความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตใหบรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงคและพัฒนา ความ
เปนเลิศทางวิชาการตามความตองการของสังคม ทองถิ่นและประเทศชาติ  
  กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย 
 2.2.2  นโบยายที่ 9 สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปน
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเนน เอกลักษณ เพ่ือมุงสู
ความเปนสากล 
  กลยุทธที่ 6 ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA 
  กลยุทธที่ 8 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการใหบริการดวยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย 
 

2.3. ความสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติประเมินโดยผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต/อาจารยที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 2.3.2  มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบงชี้ที่ 5.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันใหบรรลุเปาหมายตามอัตลักษณของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 2.3.3  มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 
  ตัวบงชี้ที่ 6.2 ผลประเมินการประกันและการพัฒนาคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง 
 2.4.  ความสอดคลองกับตัวชี้วัดตาม (ราง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 2.4.1  มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
 2.4.2  มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ 
  ตัวชี้วัดที่ 6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตนิสิต 

  ตัวชี้วัดที่ 6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของตอนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง 
 2.4.3  มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
  ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนและรายจายในภาพรวม 
 2.4.4  มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
2.5. ความสอดคลองกับองคประกอบและตัวชี้วดัการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 2.5.1  องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
  ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
  ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 2.5.2  องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  ตัวบงชี้ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
 2.5.3  องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
  ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทันที  
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1143221003 โครงการสนับสนุนการทําวิทยานิพนธและจัดพิมพวารสารบัณฑิตศึกษา 

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

การแขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.สัดสวนของผูเรียนสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสายสังคมเปน 40:60 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม  
3.จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู  
4.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
5.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
6.ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
7.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
8.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร , งบดําเนินการ , งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 122,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา : ดร.ภควดี  สุขอนันต 
  

หลักการและเหตุผล 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะตองทําวิทยานิพนธซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในระดับนี้โดยนักศึกษาจะตองมี

ความมุงมั่นในการคนควาและกลั่นกรองความคิดรวบยอดบูรณาการศาสตรตางๆ ออกมาเปนเรื่องราวที่เปนประโยชนและ
สามารถนําผลของการศึกษาคนควานั้นไปใชประโยชนทั้งตอตนเอง ทองถิ่น และประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 13.2 ที่วานักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกที่ศึกษาตามแผน ก แบบ ก1 และแบบ ก2 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยาง
นอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ          ทางวิชาการหรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) สําหรับปริญญาเอกนั้นวารสารวิชาการตองมีกรรมการ
ภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

จากขอมูลผลการดําเนินงานการใชจายงบประมาณ 2553 พบวาตามเปาหมายเชิงปริมาณเก่ียวกับจํานวน
วิทยานิพนธของนักศึกษาที่สําเร็จในปการศึกษาตามปงบประมาณ 2553 สําเร็จรอยละ 94 และจํานวนวิทยานิพนธปริญญา
โทและปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรบรรลุ 100 เปอรเซนตก็ตาม เพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริม  การทํา
วิทยานิพนธของบัณฑิตใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนและมีจํานวนที่มากข้ึน สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาควรมีการใหทุน
สนับสนุนการทําวิทยานิพนธและการจัดอบรมความรูเพ่ือประโยชนในการทําวิทยานิพนธตลอดจนมีการจัดพิมพวารสาร
บัณฑิตศึกษาเพ่ือเปนแหลงในการเผยแพรวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแหลงหนึ่งที่มีคุณภาพ เพ่ือใหมี
วิทยานิพนธระดับปริญญาโท/เอก ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติเปนไปตามคํารับรองปฏิบัติราชการ
ที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดมีใหตอมหาวิทยาลัยคือรอยละ 10 ตอจํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท/เอก 
ทั้งหมด  

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือจัดอบรมความรูทางวิชาการใหกับนักศึกษาที่กําลังทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
2. เพ่ือสนับสนุนการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพของนักศึกษา 
3. เพ่ือจัดทําเอกสารเผยแพรผลงานของอาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4. เพ่ือใหมีบทความวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 
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เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีการจัดอบรมความรูทางวิชาการแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/50 ครั้ง/คน 
1.2 มีทุนสนับสนุนการจัดทําวิทยานิพนธใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4 ทุน 
1.3 มีวารสารบัณฑิตศึกษา 1 ฉบับ 
1.4 วิทยานิพนธระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 

10 รอยละ 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารับการอบรมความรูทางวิชาการ 
2.2. วิทยานิพนธของนักศึกษาที่มีคุณภาพและไดรับการตีพิมพในวารสารบัณฑิตศึกษารอยละ 10 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. การจัดอบรมความรูทางวิชาการแกนักศึกษาดําเนินในชวงปการศึกษา 2554 
3.2. นักศึกษาทําวิทยานิพนธสําเร็จตามเวลาที่กําหนด 
3.3. มีวารสารบัณฑิตศึกษาตีพิมพเผยแพรในชวงเวลาที่กําหนด 
3.4. บทความวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ 2554 ไดรับ

การตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2553 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
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 จัดอบรมความรูทางวิชาการ             
2 จัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ             
3 จัดพิมพวารสารบัณฑิตศึกษา             

แผนการดําเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต ป ริ ม า ณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
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 จัดอบรมความรูทางวิชาการ 1 ครั้ง   1  
2 จัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ 4 ทุน  4   
3 จัดพิมพวารสารบัณฑิตศึกษา 1 ครั้ง   1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ง บ ป ร ะ ม าณ
ร ว ม ทั้ ง สิ้ น
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
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 จัดอบรมความรูทางวิชาการ 12,000   12,000  
2 จัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ 20,000  20,000   
3 จัดพิมพวารสารบัณฑิตศึกษา 90,000   90,000  

รวม 122,000  20,000 102,000  

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ   

ลํ า 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ป ริ ม าณหน ว ยต อ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

ห ม า ย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1. กิจกรรมหลักท่ี 1 อบรมความรู

ทางวิชาการใหกับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

   12,000 

 งบดําเนินงาน     
1.1 ค าตอบแทน  ค า ใชสอย  และ  

คาวัสดุ 
    

 -ตอบแทนวิทยากรบรรยาย 6 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงละ 600 บาท 3,600 
 -คาอาหารวาง 80 คน 2 มื้อละ 25 บาท 4,000 
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ลํ า 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ป ริ ม าณหน ว ยต อ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

ห ม า ย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 -คาถายเอกสาร 1 คร้ัง 1 คร้ัง 4,400 บาท 4,400 
2. กิจกรรมหลัก ท่ี  2  จัดสรรทุน

สนับสนุนการทําวิทยานิพนธ 
   20,000 

2.1 เงินอุดหนุน     
 -ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ 4 ทุน 1 ทุนละ 5,000 บาท 20,000 
3. กิจกรรมหลักท่ี 3 จัดพิมพวารสาร

บัณฑิตศึกษา 
   90,000 

 งบดําเนินงาน     
3.1 ค าตอบแทน  ค า ใชสอย  และ  

คาวัสดุ 
    

 -คาตอบแทนผูอานบทความ 12 เร่ือง 1 เร่ืองละ 1,000 บาท 12,000 
 -คาจางพิมพวารสาร  1 คร้ัง 500 เลมละ 154.08 บาท 77,040 
 -คาถายเอกสาร 1 คร้ัง 1 คร้ังละ 960 บาท 960 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน    122,000 

 

(ถัวจายทุกรายการ) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจในความรูที่ไดรับจากการอบรมในระดับดี 
2. มีวิทยานิพนธที่มีคุณภาพที่สําเร็จตามเวลาที่กําหนดไดรับตีพิมพในวารสารบัณฑิตศึกษา 
3. มีวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขารับการอบรมเชิงวิชาการรอยละ 60 
1.2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธจํานวน 4 ทุน 
1.3. วารสารบัณฑิตศึกษาตีพิมพเผยแพรในปงบประมาณ 2554 จํานวน 2 ฉบับ 
1.4. วิทยานิพนธระดับปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติคิดเปนรอยละ 10 ตอ

จาํนวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท/เอกทั้งหมด 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 

2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารับการอบรม 
3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุน 
3.3. การสํารวจขอมูล โดยใชหนังสือตอบรับการตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
3.4. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการเผยแพรวารสารบัณฑิตศึกษา 

 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

2.   ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: นโยบาย สังคม

และคุณภาพชีวิต นโยบายยอยที่ 3.1 นโยบายการศึกษา 
2.2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ        

พ.ศ.2553-2555 
 2.2.1  นโบยายที่ 1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
และยกระดบัสูความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตใหบรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงคและพัฒนา ความ
เปนเลิศทางวิชาการตามความตองการของสังคม ทองถิ่นและประเทศชาติ  
  กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย 
 2.2.2  นโบยายที่ 9 สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปน
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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  ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเนน เอกลักษณ เพ่ือมุงสู
ความเปนสากล 
  กลยุทธที่ 6 ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA 
  กลยุทธที่ 8 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการใหบริการดวยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย 
 

2.3. ความสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติประเมินโดยผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต/อาจารยที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 2.3.2  มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบงชี้ที่ 5.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันใหบรรลุเปาหมายตามอัตลักษณของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 2.3.3  มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 
  ตัวบงชี้ที่ 6.2 ผลประเมินการประกันและการพัฒนาคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง 
 2.4.  ความสอดคลองกับตัวชี้วัดตาม (ราง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 2.4.1  มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 
  ตัวชี้วดัที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
 2.4.2  มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ 
  ตัวชี้วัดที่ 6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตนิสิต 

  ตัวชี้วัดที่ 6.2 รอยละของระดบัความพึงพอใจของตอนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง 
 2.4.3  มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
  ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนและรายจายในภาพรวม 
 2.4.4  มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
2.5. ความสอดคลองกับองคประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 2.5.1  องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
  ตัวบงชี้ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทันที 
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1143221004 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

การแขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.สัดสวนของผูเรียนสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสายสังคมเปน 40:60 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม  
3.จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู  
4.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
5.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
6.ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
7.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
8.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร , งบดําเนินการ , งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 92,700 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา : ดร.ภควดี  สุขอนันต 
  
 

หลักการและเหตุผล 
การสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศชาติ เปนพันธกิจหนึ่งของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   เน่ืองจาก
วิทยาการดานตางๆ มีการพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง เม่ือพิจารณาจากเปาหมายเชิงปริมาณเก่ียวกับจํานวนหลักสูตรที่ไดรับการ
ปรับปรุงจากผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2553 พบวายังมีอีก 5 หลักสูตรที่ยังไมไดทําการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือใหแต
ละหลักสูตรมีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงใหการ
สนับสนุนคณะหรือสาขาวิชาตางๆ ที่ตองการปรับปรุงหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยูเดิมใหมีความทันสมัยสอดคลอง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยและตอบสนองความตองการของทองถิ่นเพ่ือใหบุคคลที่มีความรูในระดับปริญญาตรีสามารถ
เลือกศึกษาหรือเพ่ิมพูนความรูในศาสตรตางๆ ตรงกับความตองการที่สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดมากข้ึนและ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

อีกทั้งเพ่ือใหมีการพัฒนาศักยภาพทางดานการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรูของคณาจารยที่ทําหนาที่สอน
และใหคําปรึกษาดานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระแกนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
จึงตองมีระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนโดยใหการสนับสนุนใหบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรูอยางสม่ําเสมอและกาวใหทันกับความกาวหนาของ
ศาสตรตาง ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคลองตามแผนพัฒนาตนเองของแตละบุคคลมากขึ้น เชน การพัฒนาสมรรถนะ
การมุงผลสัมฤทธิ์ดานความสามารถในการวางแผนและปฏิบัติงานความสามารถในการสรางระบบ การใหบริการ 
ความสามารถในการวางแผนเพื่อการทํางานเปนทีม การพัฒนาตนเองดานบุคลิกภาพและการใชเครื่องมือทางดาน
เทคโนโลยีและการใชโปรแกรมในการทําเอกสารใหรวดเร็วถูกตองสวยงามตลอดจนศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ  
การอบรมดานประกันคุณภาพ เปนตน  

นอกจากนี้ควรมีกิจกรรมที่บุคลากรทุกคนในสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดไปศึกษาดูงานเก่ียวกับ  
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปการศึกษานอกสถานที่ เพ่ือนําขอสรุป    
ที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักงานตอไปและเปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานทุกคน 
 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางมีระบบและกลไกเพื่อใหไดหลักสูตรที่ มี    

ความทันสมัย มีศักยภาพและตอบสนองความตองการของทองถิ่นสังคมและประเทศชาติ ตามมาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนให มีประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดการศึกษา         
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงอยางเปนระบบ 2 หลักสูตร 
1.2 มีอาจารยผูสอน ผูคุมวิทยานิพนธ และบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ 
4 คน 

1.3 มีการดําเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษาเฉพาะกิจ 2 โครงการ 
1.4 บุคลากรไดศึกษาดูงานดานบัณฑิตศึกษา 1 ครั้ง 
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2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไดรับการปรับปรุงใหมีศักยภาพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
สังคมและประเทศชาติอยางมีระบบ 

2.2. อาจารยผูสอน ผูคุมวิทยานิพนธ และบุคลากรสายสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ไดรับการพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

2.3. การดําเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษาเฉพาะกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2.4. การจัดการคนดานบัณฑิตศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอยางนอย 2 หลักสูตร ไดรับการปรับปรุงแลวเสร็จในปงบประมาณ 2554

อยางมีระบบ 
3.2. อาจารยผูสอน ผูคุมวิทยานิพนธ และบุคลากร ในสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 คน 

ไดรับการพัฒนาในปงบประมาณ 2554 
3.3. มีการดําเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษาเฉพาะกิจ 2 โครงการ ภายในปงบประมาณ 2554 
3.4. มีการศึกษาดูงานดานบัณฑิตศึกษา 1 ครั้ง ภายในปงบประมาณ 2554 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2553 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2554 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
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 ปรับปรุงหลักสูตร             
2 พัฒนาบุคลากรในโครงการบัณฑิตศึกษา             
3 พัฒนางานโครงการบัณฑิตศึกษาเฉพาะกิจ             
4 ศึกษาดูงานดานบัณฑิตศึกษา             
 

แผนการดําเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต ป ริ ม า ณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
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 ปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตร  1 1  
2 พัฒน า บุ ค ล า ก ร ใ น โ ค ร ง ก า ร

บัณฑิตศึกษา 4 คน 1 1 1 1 

3 พัฒนางานโครงการบัณฑิตศึกษา
เฉพาะกิจ 2 โครงการ  1 1  

4 ศึกษาดูงานดานบัณฑิตศึกษา 1 ครั้ง   1  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 

ง บ ป ร ะ ม าณ
ร ว ม ทั้ ง สิ้ น
(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
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 ปรับปรุงหลักสูตร 20,000  10,000 10,000  
2 พัฒนาบุคลากรในโครงการบัณฑิตศึกษา 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 
3 พัฒนางานโครงการบัณฑิตศึกษาเฉพาะกิจ 32,700  16,350 16,350  
4 ศึกษาดูงานดานบัณฑิตศึกษา 30,000   30,000  

รวม 92,700 2,500 28,850 58,850 2,500 
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ  

ลํ า 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

ห ม า ย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1. กิ จ ก ร ร มหลั ก ท่ี  1  ปรั บ ป รุ ง

หลักสูตร 
   20,000 

 งบดําเนินงาน     
1.1 คาตอบแทนและคาใชสอย     
 -วิทยากรบรรยาย 4 คน 4 ชั่วโมงละ 800 บาท 12,800 
 -คาอาหารวาง 10 คน 2 มื้อละ 25 บาท 500 
 -คาถายเอกสาร 2 คร้ัง 1 คร้ังละ 3,350 บาท 6,700 
2. กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาบุคลากร

ในโครงการบัณฑิตศึกษา 
   10,000 

 งบดําเนินงาน     
2.1 คาใชสอย     
 -คาลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา 5 คน 1 คนละ 1,000 บาท 5,000 
 -คาเบ้ียเล้ียงและที่พักในการเดินทาง

ไปอบรมสัมมนา 
5 คน 1 คนละ 1,000 บาท 5,000 

3. กิจกรรมหลัก ท่ี  3  พัฒนางาน
โครงการบัณฑิตศึกษาเฉพาะกิจ 

   32,700 

 งบดําเนินงาน     
3.1 คาตอบแทนและคาวัสดุ     
 -อาจารยประจําหลักสูตร 1  คร้ัง 1 คร้ังละ 10,000 บาท 10,000 
 -คาวัสดุ คาถายเอกสาร ฯลฯ 4 คร้ัง 1 คร้ังละ 5,675 บาท 22,700 
4. กิจกรรมหลักท่ี 4 ศึกษาดูงานดาน

บัณฑิตศึกษา 
   30,000 

 งบดําเนินงาน     
4.1 คาใชสอย และคาวัสดุ     
 -ค า เ บ้ีย เ ล้ียงอาจารย  พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
4 คน 3 วันละ 210 บาท 2,520 

 -คาเบ้ียเล้ียงเจาหนาท่ี 6 คน 3 วันละ 180 บาท 3,240 
 -คาท่ีพัก 1 คร้ัง 1 คร้ัง 14,000 บาท 14,000 
 -คาเชารถยนตปรับอากาศ  1 คัน 3 วันละ 2,500 บาท 7,500 
 -คาถายเอกสาร 1 คร้ัง 1 คร้ัง 2,740 บาท 2,740 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน    92,700 

(ถัวจายทุกรายการ) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่ปรับปรุงแลว 2 หลักสูตรที่ประกาศใชในปการศึกษา 2554/2555 
2. บุคลากรในสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
3. มีการดําเนินงานดานบัณฑิตศึกษาที่เปนโครงการเฉพาะกิจ 
4. การจัดการงานดานบัณฑิตศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไดรับการปรับปรุงอยางมีระบบรอยละ 80 
1.2. บุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางมีระบบรอยละ 80 
1.3. กิจกรรมจัดข้ึนในโครงการบัณฑิตศึกษารอยละ 50 
1.4. การศึกษาดูงานดานบัณฑิตศึกษาจํานวน 1 ครั้ง 

 
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 

2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. หลักสูตรที่ปรับปรุงแลวผานการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการและสภา

มหาวิทยาลัยและดําเนินการสงตอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
3.3. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินโครงการบัณฑิตศึกษาเฉพาะกิจ 
3.4. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับการศึกษาดูงาน 
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การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

2.   ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: นโยบายสังคม

และคุณภาพชีวิต นโยบายยอยที่ 3.1 นโยบายการศึกษา 
2.2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2553-2555 
 2.2.1  นโบยายที่ 1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
และยกระดับสูความเปนเลิศ เพ่ือตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตใหบรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงคและพัฒนา ความ
เปนเลิศทางวิชาการตามความตองการของสังคม ทองถิ่นและประเทศชาติ  
  กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย 
 2.2.2  นโบยายที่ 9 สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปน
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเนน เอกลักษณ เพ่ือมุงสู
ความเปนสากล 
  กลยุทธที่ 6 ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA 
  กลยุทธที่ 8 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการใหบริการดวยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย 
 

2.3. ความสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติประเมินโดยผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต/อาจารยที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 2.3.2  มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบงชี้ที่ 5.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันใหบรรลุเปาหมายตามอัตลักษณของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 2.3.3  มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 
  ตัวบงชี้ที่ 6.2 ผลประเมินการประกันและการพัฒนาคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง 
 2.4.  ความสอดคลองกับตัวชี้วัดตาม (ราง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 2.4.1  มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 
  ตัวชี้วดัที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
 2.4.2  มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ 
  ตัวชี้วัดที่ 6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตนิสิต 

  ตัวชี้วัดที่ 6.2 รอยละของระดบัความพึงพอใจของตอนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง 
 2.4.3  มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
  ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนและรายจายในภาพรวม 
 2.4.4  มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
2.5. ความสอดคลองกับองคประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 2.5.1  องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
  ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน 
 2.5.2  องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
  ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
       2.5.3   องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3. ความพรอมของโครงการ  

ดําเนินการไดทันที  

 


