
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย 
การจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 

(งบ กศ.บป.) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2557 

(1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) 

 
 
 
 
 
 

เอกสารลําดับท่ี 002 /2557 
กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผานมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 10/2556 เมื่อวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2556 

และ คร้ังท่ี 13/2556 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2556 
 



ก 
 

คํานํา 
 
 แผนการใชจายงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ ( งบ กศ.บป.) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําข้ึนภายใตวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยเปนแผนท่ีระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลักของ
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555–2558 ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง กับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน กลยุทธหนวยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดย
ประกอบดวย 2 ผลผลิต งบประมาณรายจายประจําปครั้งท่ี 1 รวม 14,877,701 บาท ครั้งท่ี 2 รวม 1,698,859 
บาท รวมท้ังสิ้น 16,576,560 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายงบประมาณรายจายการจัด
การศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอ
ผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ และผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป 

 
 

 
 

 (นายอุทัย ดุลยเกษม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ตุลาคม 2556 
 
 



ข 
 

สารบัญ 
หนา 

 คํานํา ก 
 สารบัญ ข 
 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร

ประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ง 
 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  

จ 
 

 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน และผลผลิต-โครงการ งาน และ
หมวดรายจาย                         

 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จําแนกตามงบรายจาย และหมวดรายจาย  

 แผนการใชจายงบตามยุทธศาสตร แผนงาน และผลผลิต 

ฉ 
 
     ช 
 
 
     ซ 
 
     ณ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 1 
 แผนงาน 4.1 : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 1 
 ผลผลิต 1: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 

 งานจัดการศึกษา  
 1050000  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
      143433100100  งานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต 1 

 ผลผลิต 2: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 7 
 งานจัดการศึกษา  

  1020000  คณะครุศาสตร  
       143434100200  งานจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะครุศาสตร 7 
  1030000  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
       143434100300  งานจัดการศึกษาภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 13 
  1040000  คณะวิทยาการจัดการ  
       143434100400  งานจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ 20 
       143434101000  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑประจําหองเรียน อาคาร 41 26 
  1010100  สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)  
       143434200500  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป 33 
  1010200  สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)  
       143434201100  โครงการบริหารจัดการงานกองนโยบายและแผน 39 
       143434201200  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 45 
  1010300  สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)  
       143434200600  งานบริการจัดการการเรียนการสอน  ภาค กศ.บป. 51 
       143434200700  งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป กศ.บป. 57 



ค 
 

  1010400  สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)  
       143434200800  งานสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษา ภาค กศ.บป 63 
  1080000  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

       143434200900  งานบริหารจัดการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 69 
       143434201300  โครงการจัดหาครุภัณฑประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
75 

    



ง 
 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ(งบ กศ.บป.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
แผนภูมิแสดงความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณแผนงาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
งบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น 16,576,560 บาท 

นโยบาย 
ตามแผน
บริหาร
ราชการ
แผนดิน 

4. สังคมและคุณภาพชีวิต 

 

ประเด็น 
นโยบายยอย 

4.1 การศึกษา 4.4 ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 4.1 การศึกษา 

   

ยุทธศาสตร 
การจัดสรร
งบประมาณ 

1. เรงรดัการพฒันา
ประเทศและเตรียม

ความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
6.การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย

และนวัตกรรม 

   

แผนงาน 

1.1 แผนงาน
รองรบัการเขาสู

ประชาคม
อาเซียน 

4.2 แผนงาน
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 
ข้ันพืน้ฐาน 

4.1 แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคณุภาพการศกึษา 
4.9 อนุรักษ สงเสริมและ
พฒันาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

6.1 สงเสริม 
การวิจัยและพฒันา 

     

เปาหมายการ
ใหบริการ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

นักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา มสีวน
รวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และ
พัฒนาความรวมมือกับ
ประเทศในภูมิภาค 

ประชาชนไดรับโอกาส 
ทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ตามสิทธิที่กําหนด 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
และมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดรับเครื่อง
คอมพิวเตอรพกพาแทบ็แล็ตและมี
เน้ือหาทีเ่หมาะสมตามหลักสูตร 
สงเสริมการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ
มาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

ประชาชนไดรับความรูความ
เขาใจ มีความตระหนัก  

รวมอนุรกัษและทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ไดรบัการเผยแพร นําไปใช
ประโยชน หรือตอยอด 

ในเชิงพาณิชย 

       

เปาหมายการ
ใหบริการ
หนวยงาน 

 

นักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา มสีวน
รวมในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และ
พัฒนาความรวมมือกับ
ประเทศในภูมิภาค 

นักเรียนในสังกัด
มหาวิทยาลัยไดรับ

โอกาสทางการศึกษา
ข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่

กําหนดไว 

นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา
ปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดรับ
เครื่องคอมพิวเตอร (แท็บแล็ต) 
และมีเน้ือหาทีส่งเสริมการเรียนรู
อยางเหมาะสมตามหลกัสูตร 

เพื่อขยายการผลิตกําลงัคน
ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีและสาขาที่ขาด
แคลนเพื่อตอบสนองตอ

ความตองการในการพัฒนา
ประเทศ 

เพื่อผลิตกําลังคน 
ที่มีคุณภาพตาม

ความตองการของ
ประเทศ 

เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษา
และชุมชนในการพฒันาภูมิ

ปญญาทองถ่ินและอนุรกัษทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทัง้ถายทอดองคความรูและสราง
นวัตกรรมที่นําไปสูการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน

และประเทศ 

        

ผลผลิต 
โครงการเตรียม
ความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการจัดการศึกษา
ต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โครงการจัดการเรียน 
การสอนโดยใชคอมพิวเตอร

พกพา 

ผูสําเรจ็การศึกษา 
ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ผูสําเรจ็การศึกษา 
ดานสังคมศาสตร 

ผลงานการใหบริการทางวิชาการ 
ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพือ่สรางองคความรู 



จ 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลผลิต 

โครงการเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ 

จัดการศึกษาตั้งแต 
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โครงการจัดการเรียน 
การสอนโดยใชคอมพิวเตอรพกพา 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานสังคมศาสตร 

ผลงานการใหบริการทางวิชาการ 
ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

        

ตัวช้ีวัด/
เปาหมาย 

- สงป.1 จํานวนนักเรียน 
นักศึกษา บุคลากร ทาง
การศึกษาและประชาชน
ทั่วไปเขารับการอบรมดาน
ภาษา การแลกเปลี่ยน
อาจารยและนักศึกษา 
จํานวน 1,500 คน 

- สงป.2 ผูเขารวม
โครงการมีทักษะดานภาษา
เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 
65  
 
 

- สงป. 26 จํานวน
นักเรียนที่ไดรับสนับสนุน
ตามโครงการ 1,283 คน 

- สงป. 27 ผูปกครอง
สามารถลดคาใชจายตาม
รายการที่ไดรับการ
สนับสนุน รอยละ 100 
 

- สงป.22 จํานวนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ไดรับ
เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (แท็บ
แล็ต) เพ่ือการศึกษา จํานวน 72 
คน 

- สงป.23 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาชั้นปที่ 1 ไดรับเครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา (แท็บแล็ต) 
ไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงข้ึน 
รอยละ 100 

- สงป.24  จํานวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ไดรับเครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา (แท็บแล็ต) เพ่ือ
การศึกษา จํานวน 120 คน 

- สงป.25 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปที่ 1 ที่ไดรับเครื่องคอมพิวเตอร
พกพา (แท็บแล็ต) ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพสูงข้ึน รอยละ 100 
 

- สงป.3 จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา จํานวน 124 คน 

- สงป.4 จํานวนนักศึกษาเขา
ใหม จํานวน 600 คน 

- สงป.5 จํานวนนักศึกษาที่คง
อยู จํานวน 2,176 คน 

- สงป.6 ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําหรือศึกษาตอภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
รอยละ 80 

- สงป.7 รอยละผูสําเร็จ
การศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร รอยละ 80 

- สงป.8 ผูสําเร็จการศึกษาที่
จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
รอยละ 80 

- สงป.9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
จํานวน 1,895 คน 
- สงป.10 จํานวนนักศึกษาเขาใหม 
จํานวน 1,730 คน 
- สงป.11 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู  
6,007 คน 
- สงป.12 ผูสําเร็จการศึกษาไดงาน
ทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 
12 เดือนหลังจากจบ รอยละ 83 
- สงป.13 รอยละผูสําเร็จการศึกษา
ที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร รอยละ 87 
- สงป.14 ผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  
รอยละ 83  

- สงป.15 จํานวนผูเขารับบริการ 
2,800 คน 
- สงป. 16 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชากรแกสังคม 86 โครงการ/
กิจกรรม 
- สงป.17 จํานวนครู/ผูบริหารที่เขารับ
การพัฒนา จํานวน 60 คนตอป 
- สงป.18 ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการในกระบวนการใหบริหาร 
รอยละ 85 
- สงป.19 ความพึงพอใจของผูเขารับ
การพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รอยละ 85  
- สงป.20 งานบริการวิชาการแลว
เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  
รอยละ 85 
- สงป.21 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเขารับการพัฒนาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 85 

- สงป.28 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม   
24  โครงการ/กิจกรรม 
- สงป.29 จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 3,500 คน 
- สงป.30 โครงการที่บรรลุผล
ตามวัตถุประสงคของโครงการ  
รอยละ 85 
- สงป.31 โครงการ/กิจกรรม
ที่แลวเสร็จตามระยะเวลา  
รอยละ 85 

- สงป.32 จํานวนโครงการวิจัย 
16 โครงการ 
- สงป.33 จํานวนโครงการวิจัยที่
แลวเสร็จ 14 โครงการ 
- สงป.34 จํานวนผลงานวิจัย
เปนไป 
ตามมาตรฐานที่กําหนด 16 
โครงการ 
- สงป.35 โครงการวิจัยที่แลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
รอยละ 85 



ฉ 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

งบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 16,576,560 บาท 
คร้ังที่ 1 
คร้ังที่ 2 

14,877,701 
1,698,859 

บาท 
บาท 

 

สรุปงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  
รวมท้ังส้ิน 

(บาท) 
รอยละ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียม
กันในสังคม 

16,576,560 100 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 16,576,560 100 

รวมทั้งสิ้น 16,576,560 100 



ช 
 

สรุปงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย 

 

ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ  
หมวดรายจาย 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจาย
อื่น 

รวมท้ังส้ิน รอยละ 
เงินเดือน 

คาจาง
ประจํา 

คาตอบ  
แทน

พนักงาน
ราชการ 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ 
คาท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง 

ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต
และความเทาเทยีมกันในสังคม 

- - - 158,400 7,259,615 5,507,616 2,152,070 538,500 - - 960,359 16,576,560 100.00 

แผนงาน 4.1 :  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา - - - 158,400 7,259,615 5,507,616 2,152,070 - - - - 1,6576,560 100.00 
ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - - 487,940 - - - - - 487,940 2.94 
ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร - - - 158,400 7,259,615 5,019,676 2,152,070 538,500 - - 960,359 16,088,620 97.06 

รวมทั้งสิ้น - - - 158,400 7,259,615 5,507,616 2,152,070 538,500 - - 960,359 16,576,560 100.00 

 
 
 



ซ 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย 

 
งบรายจาย/หมวดรายจาย งบประมาณ  (บาท) รอยละ 

งบบุคลากร 158,400 0.95 
เงินเดือน   
คาจางประจํา   
คาตอบแทนพนักงานราชการ   
คาจางช่ัวคราว 158,400 0.95 
งบดําเนินงาน 14,919,301 90.00 
คาตอบแทน 7,259,615 43.79 
คาใชสอยและวัสด ุ 5,507,616 33.22 
คาสาธารณูปโภค 2,152,070 12.98 
งบลงทุน 538,500 3.25 
คาครุภณัฑ 538,500 3.25 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
งบเงินอุดหนุน   
งบรายจายอ่ืน 960,359 5.8 

รวม 16,576,560 100.00 



ฌ 
 

แผนการใชจายงบตามยุทธศาสตร แผนงาน และผลผลิต 

ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจาย 

งบบุคลากร งบดาํเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจาย
อ่ืน 

รวมทั้งสิ้น รอยละ 
เงินเดือน 

คาจาง
ประจํา 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

คา
ครุภัณฑ 

คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและ
ความเทาเทียมกันในสังคม 

-      -       -    158,400  7,259,615  5,507,616  2,152,070  538,500             -    -    960,359   16,576,560  100.00 

แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา -      -      -    158,400  7,259,615  5,507,616  2,152,070  538,500       -    -    960,359   16,576,560  100.00 
ผลผลิตที ่1 : ผูสําเร็จการศึกษาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี -    -    -    -       -    487,940  -         -       -      -        -         487,940  2.94 

1. งานจัดการศึกษา -      -               -           -       -    487,940    -           -               -    -         -         487,940  2.94 
1050000  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -    -               -           -        -    487,940  -       -               -       -            -         487,940  2.94 
1043433100100  งานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการผลิต
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

          487,940            487,940  2.94 

ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดานสงัคมศาสตร -    -       -    158,400  7,259,615  5,019,676  2,152,070  538,500             -       -    960,359   16,088,620  97.06 
1. งานจัดการศึกษา -      -               -    158,400  7,259,615  5,019,676  2,152,070  538,500             -      -    960,359   16,088,620   97.06 
1020000  คณะครุศาสตร -    -               -          -    2,800  107,540   -        -               -       -          -    110,340   0.67 
143434100200  งานจัดการการศึกษาภาคพิเศษคณะครุศาสตร         2,800  107,540            110,340   0.67 
1030000  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -      -               -          -    22,800  154,050    -         -               -       -         -         176,850   1.07 
143434100300  งานจัดการศึกษาภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

        22,800  154,050  
      

    176,850   1.07 

1040000  คณะวิทยาการจัดการ -      -    -    -    54,600  323,090    -    160,000             -        -          -    537,690  3.24 
143434100400  งานจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ         54,600  323,090            377,690  2.28 
143434101000  โครงการจัดซ้ือชุดครุภัณฑประจําหองเรียน 
อาคาร 41 

              160,000        160,000  0.97 
 

1010100  สํานักงานอธิการบดี กองกลาง     -          -        -    158,400   7,114,415  3,218,201  2,132,070            -        -          -    -     12,623,086  76.15 
143434200500  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป.       158,400  7,114,415  3,218,201  2,132,070           12,623,086  76.15 
1010200  สาํนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน) -      -               -        -    -    200,000      -           -               -    -    960,359  1,160,359  7.00 
143434201100  โครงการบริหารจัดการงานกองนโยบายและแผน           200,000            200,000  1.21 
143434201200  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

          
  

        960,359  960,359  
5.79 

1010300  สํานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา     -        -       -       -      -    453,500    -        -               -        -    -    453,500  2.74 
143434200600  งานบริการจัดการการเรียนการสอน ภาค กศ.บป.           200,000            200,000  1.21 
143434200700  งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป กศ.บป.           253,500            253,500  1.53  



ญ 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจาย 

งบบุคลากร งบดาํเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจาย
อ่ืน 

รวมทั้งสิ้น รอยละ 
เงินเดือน 

คาจาง
ประจํา 

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

คาจาง
ช่ัวคราว 

คาตอบแทน 
คาใชสอย
และวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

คา
ครุภัณฑ 

คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

1010400  สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา              -             -         -  65,000  72,445    -         -               -      -       -    137,445  0.83 
143434200800  งานสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษา ภาค กศ.บป.         65,000  72,445            137,445  0.83 
1010800  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -      -               -           -           -      490,850  20,000  378,500             -      -          -    889,350  5.37 
143434200900  งานบริหารจัดการวิทยาบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

          490,850  20,000          510,850  
3.08 

143434201300  โครงการจัดหาครุภัณฑประจําสํานกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

              378,500        378,500  2.28  

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 158,400 7,259,615 5,507,616 2,152,070 538,500 0 0 960,359 16,576,560 100.00 
 



งบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบคุลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

1 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงาน 4.1  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิตท่ี 1  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. งานจัดการศึกษา  
1050000  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  
143433100100  งานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

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

  โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยู่ตามภารกิจประจ า 
  โครงการต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมส่ามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดยีว 
  โครงการใหม่ คือ โครงการทีจ่ัดท าขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถด าเนินการได้เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: เพื่อขยายการผลติก าลังคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่
5. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 487,940  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  

 
1.  หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและ ท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลน
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการจัดการศึกษา 

จากภารกิจดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อด าเนินงาน  ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณาจารย์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น การ
สอนในรายวิชาต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลักษณะจะเป็นวิชาที่เป็นเนื้ อหาการเรียนรู้ 
นอกจากจะได้จากการสอนทฤษฎีแล้ว จ าเป็นต้องฝึกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู้ จนสามารถนาไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจ าวันและในการท างานได้ นอกจากนี้
นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์ วิชาชีพเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการท างานก่อนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง  
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาและมีระบบการด าเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
2. เพื่อให้การจัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อเพ่ิมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงาน 

 
3.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ  45 รายวิชา 
    

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจของอย่างน้อยร้อยละ 80  
2.2  นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ตามแผนการเรียนทุกหลักสูตร 

 
3. เป้าหมายเชิงเวลา 

3.1  การด าเนินการเป็นตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

4.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา.....12......เดือน วันท่ี...1.....เดือน..ตลุาคม....ปี.2556    ถึง วันท่ี..30..เดือน...กันยายน..ปี..2557 

 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ส ารวจความต้องการวสัด ุ             
2 ขออนุญาตจัดซื้อ             
3 จัดซื้อ             
4 ส่งมอบ             
5 ตรวจรับ             
6 ด าเนินการเบิกจ่าย             
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6.  แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ  รายวิชา 487,940   10 รายวิชา 80,000 50 รายวิชา 150,000 10 รายวิชา 155,000 20 รายวิชา 102,940 
  487,940    80,000  150,000  155,000  102,940 

หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดซ้ือวัสดุฝึกปฏิบัติ  487,940    
 1.1 ค่าวัสด ุ       487,940    
 - ค่าวัสดุส านักงาน       100,000  
 - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์       100,000  
 - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร ์       30,000  
 - ค่าวัสดุไฟฟ้า       50,000  
 - ค่าวสัดุอื่น       37,940  
 - ค่าวัสดุก่อสร้าง       50,000  
 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการสอน       120,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 487,940    
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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8.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน 
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

จัดซ้ือวัสดุส าหรับฝึกปฏิบัติ      487,940        487,940   
รวม     487,940        487,940   

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

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

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

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

143433100101 จัดซื้อวัสดสุ าหรับฝึกปฏิบัต ิ 105000 3202 5702020300 ค่าใช้สอยวัสด ุ 80,000 150,000 155,000 102,940 487,940 
           

รวมท้ังสิ้น 80,000 150,000 155,000 102,940 487,940 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษามีศักยภาพตรงตามความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน จากการที่นักศึกษามีทักษะในการใช้

คอมพิวเตอร์และได้รับการเรียนรู้ผ่านสื่อที่ทันสมัย 
2. ผู้สอนได้ใช้สื่อท่ีมีศักยภาพและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน 
3. นักศึกษาได้เรียนรู้ในห้องที่มีสภาพอากาศที่ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสม

ในการด าเนินงานและสนับสนุนการเรียนการสอน 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับครภุณัฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรยีนการสอนและการบริหาร 

 
11.  การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
11.1.1  บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2  บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3  บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1  การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
11.2.2  การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รบับริการ 
 

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

นโยบายที่ 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายย่อยท่ี 4.1 : การศึกษา 

12.2  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
นโยบายที่ 1 :  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับความ

เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 :  เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความ

เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 12.3  ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

1.  องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 
          ตัวบ่งช้ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ 
 ตัวบง่ช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของบัณฑติ 

 12.4  ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 ตัวบ่งช้ีที ่1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งช้ีที ่2 คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรโีทและเอกตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 12.5  ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

มิติที่ 1  :   มิติภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่ 4 :  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

12.6  ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
 12.7 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ) 
 
13.  ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได้ทันที 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงาน 4.1 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิตท่ี 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

1.  งานจัดการศึกษา 
1020000  คณะครุศาสตร์ 
 
143434100200  งานจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะครุศาสตร์ 
 

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

 โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยู่ตามภารกจิประจ า 
 โครงการต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว คือ โครงการที่มลีักษณะต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมาอาจเป็น

โครงการทีไ่ม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว 
 โครงการใหม่ คือ โครงการที่จดัท าขึ้นใหม่ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการได้ 
      เสร็จภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน 
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:   เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2.  ผูส้ าเรจ็การศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3.  ผูส้ าเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4.  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่
5.  ผูส้ าเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6.  จ านวนนักศึกษาคงอยู ่

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 110,340 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์ : ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  

 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในปีงบประมาณ 2557 คณะครุศาสตร์ มีภารกิจในการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย จ านวน 65 คน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้วัสดุในการเรียนการสอน รวมทั้งต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติรวมทั้งรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ 

ดังนั้นการที่จะด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ ต้องมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพื่อจะได้น าไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง คณะครุศาสตร์ จึงต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อต่างๆ มาใช้ในงานการจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุน
ทุกๆ ด้านของคณะ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาและมรีะบบการด าเนินการจดัการศกึษาและพัฒนาคณุภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
2.  เพื่อให้การจัดการศึกษาในคณะครุศาสตร์เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  
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3.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 นักศึกษามีวัสด/ุอุปกรณ์ส าหรับการพัฒนานักศึกษา 30 รายการ 
1.2 นักศึกษาได้รบัการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 14 คน 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาของคณะครุศาสตร ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  

3.  เป้าหมายเชิงเวลา 
  3.1 การด าเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 
4.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 
 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์พัฒนานักศึกษา             
2 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู             
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6.  แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ์พัฒนานักศึกษา 
-วัสดุการศึกษา 

 
20 รายการ 

 
96,540 

 
5 รายการ 

 
20,000 

 
5 รายการ 

 
28,000 

 
5 รายการ 

 
24,540 

 
5 รายการ 

 
24,000 

 -วัสดุส านักงาน 10 รายการ 11,000   10 รายการ 11,000     
2 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 14 คน 2,800   14 คน 2,800     

รวมท้ังสิ้น  110,340  20,000  41,800  25,540  24,000 
หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์พัฒนา
นักศึกษา 

        

 ค่าใช้สอยและวสัด ุ         
 -วัสดุการศึกษา       96,540  
 -วัสดุส านักงาน       11,000  

2 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

        

 ค่าตอบแทน         
 ค่านิเทศ 14 คนๆละ 2 ครั้งๆละ 100 บาท 2,800  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 110,340  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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8.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
-วัสดุการศึกษา     96,540      96,540 
-วัสดุส านักงาน     11,000      11,000 
นิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

           

-ค่านิเทศ    2,800       2,800 
รวม    2,800 107,540      110,340 

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

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

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

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

143434100201 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์นักศึกษา 1020000 3203 5702020300 ค่าใช้สอยและวสัด ุ  20,000   28,000   24,540  24,000  96,540 
  1020000 3103 5702020300 ค่าใช้สอยและวสัด ุ       11,000      11,000 

143434100202 นิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

1020000 3203 5702020300 ค่าตอบแทน   2,800      2,800 

รวมท้ังสิ้น 20,000 41,800 24,540 24,000 110,340 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านวิชาการและวชิาชีพ 
2. นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
11.  การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
11.1.1  บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
11.1.2  บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
11.1.3  บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.2.1  แบบรายงานผลการด าเนนิการทุกกิจกรรม 

 
12.  การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

12.1  ความสอดคล้องกับแผนบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
12.1.1  นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายย่อยท่ี 4 คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสไดร้บัการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง 
เป็นธรรม 

12.2  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555-2569 
12.2.1  นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น
และประเทศชาต ิรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเข้มแข็งด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 การศึกษาท่ีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ รวมทั้งตอบสนอง

ความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาต ิ
12.3  ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

12.3.1  องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

12.3.2  องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
ตัวบ่งช้ี 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

12.4  ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 การปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที่ของสภาสถาบัน 
ตัวบ่งช้ีที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ ์

12.5  ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 
12.5.1  มิติที ่1 มิติด้านคณุภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 
 
13.  ความพร้อมของโครงการ 

ด าเนินการได้ทันที 
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1030000  คณะมนษุย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 

143434100300  งานจัดการศึกษาภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

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

  โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยู่ตามภารกิจประจ า 
  โครงการต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมส่ามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดยีว 
  โครงการใหม่ คือ โครงการทีจ่ัดท าขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถด าเนินการได้เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:    1.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

   2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
   3.  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   4.  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
   5.  ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
   6.  จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:    176,850    บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ : ผศ.หทยัรัตน์ ทรรพวส ุ
  

 
1.  หลักการและเหตุผล 

งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์เป็นงานท่ีต้องสนับสนุนพันธกิจที่ส าคัญ คือ ผลิตบัณฑิตมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวได้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดข้างต้น 
จ าเป็นต้องมีการศึกษาที่เป็นระบบ มีทรัพยากรเพียงพอ จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานโครงการกิจกรรม ทั้งด้านจัดเตรียมเอกสาร
แผนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน และวิทยากรในการบรรยายพิเศษ รวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึก
ปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งศูนย์อยุธยา อ่างทอง และอื่น ๆ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจ าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุ เชิญวิทยากร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการ
สอน และตอบสนองพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์   

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหค้ณะมนุษยศาสตร์มีวสัดใุช้ในการบริหารจดัการและการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อให้อาจารย์สามารถจดัหาวสัดุและจัดการเรียนการสอนรายวชิาภาคปฏิบัตไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
3. เพื่อเพ่ิมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา 
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3.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดซื้อวัสดุในส านักงานและการเรยีนการสอน 4 ครั้ง 
1.2 จัดซื้อวัสดฝุึกปฏิบตั ิ 3 สาขา 
1.3 จัดซื้อวัสดฝุึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 สาขา 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัสดุใช้ในส านักงานและการเรยีนการสอนร้อยละ 80  
2.2  นักศึกษาในสาขาวิชาที่มีการฝึกปฏิบัตมิีวัสดุฝึกปฏิบัติตามรายวิชาร้อยละ 80 
2.3  นักศึกษาในสาขาวิชาที่ต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีวัสดุใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร้อยละ80 

3.  เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัสดุใช้ในงานสานักงานและการเรียนการสอนตลอดปีการศกึษา  
3.2 นักศึกษาในรายวิชาท่ีฝึกปฏิบตัิมีวัสดุฝึกปฏิบัติตามรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
3.3 นักศึกษาในรายวิชาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีวัสดุและครุภณัฑ์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดปี

การศึกษา 

4.  ระยะเวลาด าเนินการ 

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

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

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

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

การสอน 
            

2 กิจกรรมจดัซื้อวัสดุฝึกปฏิบัต ิ             
3 กิจกรรมจดัซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             
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6.  แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมจดัซื้อวัสดุในส านักงานและการ

เรียนการสอน 
4 ครั้ง 93,100         

 -ค่าใช้สอยและวสัด ุ   1 ครั้ง 25,000 1 ครั้ง 25,000 1 ครั้ง 30,000 1 ครั้ง 13,100 
2 กิจกรรมจดัซื้อวัสดุฝึกปฏิบัต ิ 3 ครั้ง 56,550         
 2.1 สาขารัฐประศาสนศาสตร ์  43,000         
 -ค่าใช้สอยและวสัด ุ   1 ครั้ง 4,200 1 ครั้ง 15,400 1 ครั้ง 8,000 1 ครั้ง 15,400 
 2.2 สาขาการพัฒนาชุมชน  13,550         
 -ค่าใช้สอยและวสัด ุ       1 ครั้ง 6,350   
 -ค่าตอบแทน       1 ครั้ง 7,200   
3 กิจกรรมเตรียม/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 ครั้ง 27,200         
 3.1 สาขาการพัฒนาชุมชน           
 -ค่าใช้สอยและวสัด ุ   1 ครั้ง 200 1 ครั้ง 3,000 1 ครั้ง 3,400 1 ครั้ง 5,000 
 -ค่าตอบแทน   1 ครั้ง 4,800   1 ครั้ง 10,800   

 รวม  176,850  34,200  43,400  65,750  33,500 
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7.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุในส านักงาน

และการเรียนการสอน 
      93,100  

1.1 ค่าวัสดุ         
 - วัสดุส านักงานและการเรียน

การสอน 
      93,100  

2 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุฝึกปฏิบัติ       56,550  
2.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์       43,000  

 ค่าวัสดุ         
 - จัดซื้อต าราสื่อการสอนและ

วัสดุของสาขาวิชา 
      43,000  

2.2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน       13,550  
 กิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนา

ชุมชน 
1 ครั้ง       

 ค่าตอบแทน  -ค่าวิทยากร 4 คนๆละ 3 ชม ๆละ 600 บาท 7,200  
 ค่าใช้สอย       6,350  
 -ค่าพาหนะ/เบีย้เลี้ยง/ค่าน้ ามัน/

ค่าซ่อมบ ารุงรถ 
  1 ครั้งๆละ 6,350 บาท 6,350  

3 กิจกรรมเตรียม/                        
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

      27,200  

3.1 สาวิชาการพัฒนาชุมชน       27,200  
3.1.1 เตรียมความพร้อมก่อนฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
        

 ค่าตอบแทน       10,800  
 - ค่าวิทยากร 3 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 10,800  
 ค่าใช้สอย       3,400  
 - ค่าพาหนะ/เบีย้เลีย้ง/ค่าน้ ามัน   1 ครั้ง ๆ ละ 3,400 บาท 3,400  

3.1.2 จัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ ์       5,000  
 ค่าตอบแทน         
 - ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 4 ชม. ๆ ละ 600 บาท 4,800  
 -ค่าวัสด ุ     200 บาท 200  

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

3.1.4 วัสดุในการเรียนการสอน       3,000  
 - ค่าวัสด ุ   1 ครั้ง ๆ ละ 3,000 บาท 3,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       176,850  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
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8.  แผนการใช้จ่ายเงิน จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม 
เงินเดือน

และ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า                    
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. กิจกรรมจดัซื้อวัสดุใน
ส านักงานและการเรียนการสอน 

    93,100      93,100 

2. กิจกรรมจดัซื้อวัสดฝุึกปฏิบตั ิ            
2.1 สาขารัฐประศาสนศาสตร ์     43,000      43,000 
2.2 สาขาการพัฒนาชุมชน    7,200 6,350      13,550 
3. กิจกรรมเตรียม/                     
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

           

3.1 สาขาการพัฒนาชุมชน    15,600 11,600      27,200 
รวม    22,800 154,050      176,850 
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9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

143434100301 จัดซื้อวัสดุในส านักงานและ
การเรยีนการสอน 

1030000 3202 5702020300 ค่าใช้สอยและวสัด ุ
 

25,000 25,000 30,000 13,100  93,100 

143434100302 จัดซื้อวัสดฝุึกสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร ์

1030000 3202 5702020300 ค่าใช้สอยและวสัด ุ
 

4,200 15,400 8,000 15,400  43,000 

143434100303 จัดซื้อวัสดฝุึกสาขาการ
พัฒนาชุมชน 

1030000 3202 5702020300 ค่าตอบแทน   7,200  7,200 

    5702020300 ค่าใช้สอยและวสัด ุ   6,350  6,350 
143434100304 

 
เตรียมฝึกสาขาการพัฒนา
ชุมชน 

1030000 3202 5702020300 ค่าตอบแทน 4,800  10,800  15,600 

    5702020300 ค่าใช้สอยและวสัด ุ 200 3,000 3,400 5,000 11,600 
รวมท้ังสิ้น 34,200 43,400 65,750 33,500 176,850 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์มีวสัดใุช้ในการบริหารจดัการและการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อให้อาจารย์สามารถจดัหาวสัดุและจัดการเรียนการสอนรายวชิาภาคปฏิบัตไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพียงพอและ

เหมาะสม 
3. เพื่อเพ่ิมทักษะให้กับนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเพิ่มความรู้ในการฝึกประสบการณจ์ริงในการฝึกอบรม

เพิ่มมากข้ึน 
 

11.  การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

1.1 จ านวนวัสดุที่ใช้ในสานักงานและการเรียนการสอนร้อยละ 80  
1.2 จ านวนรายวิชาทีเ่ชิญวิทยากรและอาจารย์พเิศษมาบรรยายใหค้วามรู้แก่นักศึกษาร้อยละ 80  
1.3 จ านวนสาขาวิชาที่มีวสัดฝุึกปฏิบัติร้อยละ 80  
1.4 จ านวนสาขาวิชาที่มีวสัดฝุึกประสบการณ์วิชาชีพร้อยละ 80  

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี  
2.1. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงปรมิาณทุกรายการ  
2.2. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
2.3. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน  
3.1. การส ารวจข้อมลู โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจ านวนวัสด ุอุปกรณ ์ค่าใช้สอย ในการปฏิบัติงานของคณะ  
3.2. การส ารวจข้อมลูโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจานวนนักศึกษาท่ีเรยีนวิชาภาคปฏิบัติ  
3.3. การส ารวจข้อมลูโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจานวนนักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

12.  การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ:  

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554)  
                                 ยุทธศาสตร์ที ่3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์ 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552–2554):  

2.1.1 นโยบายที ่3 สังคมและคณุภาพชีวิต  
นโยบายย่อยท่ี 3.1 นโยบายการศกึษา  

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555–2559 
นโยบายที ่1: สง่เสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และ
ประเทศชาต ิ:  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑติให้บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาต ิ:  

กลยุทธ์  - จัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกบับรรยากาศ การเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

 - ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการให้สอดคล้องกับกระบวนการเรยีนการสอน และการใช้
ทรัพยากรร่วมกันในมหาวิทยาลัย  

2.3  ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)  
       มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิต  

                                  ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
2.4  ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) คารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

                                  มิติที ่1 มิติดา้นประสิทธิผล  
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                                  ตัวช้ีวัดที่ 4 ข้อ 4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑติ  
                                  4.1.1 รอ้ยละของบณัฑติระดับปรญิญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

2.5  ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต  
ตัวช้ีวัดที ่2.5 ห้องสมุด อุปกรณ ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ 
ตัวช้ีวัดที ่2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  
ตัวช้ีวัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

 
13.  ความพร้อมของโครงการ 

ด าเนินการได้ทันที  
 

1040000  คณะวิทยาการจดัการ 
 
143434100400  งานจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ 
 

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

  โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยู่ตามภารกิจประจ า 
  โครงการต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมส่ามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดยีว 
  โครงการใหม่ คือ โครงการทีจ่ัดท าขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถด าเนินการได้เสรจ็ภายในปี
เดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:     1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

    2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
    3. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
    5. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
    6. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:       377,690 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:     คณะวิทยาการจดัการ   
  

 
1.  หลักการและเหตุผล  
 ในปีงบประมาณ 2557 คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) จ านวน 4 
หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้วัสดุในการเรียนการสอน รวมทั้งต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัด การ
เรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติรวมทั้งรายวิชาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพแก่นักศึกษาทั้งหมดใน จ านวน 4 หลักสูตร 
 ดังนั้นการที่จะด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ ต้องมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพื่อจะได้น าไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงขอ งสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 
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 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ จึงต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อต่างๆ รวมทั้งครุภัณฑ์มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุนทุกๆ ด้านของคณะวิทยาการจัดการ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน ฝึก
ปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา 

2. เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ส าหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 

3.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 มีนักศึกษาการจดัการศึกษาส าหรบับุคลากรประจ าการ (ภาค กศ.บป.) ที่คงอยู ่ 1,061 คน 
1.2 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ตามแผนการรับนักศึกษาการจัดการศึกษา 480 คน 

 ส าหรับบคุลากรประจ าการ (ภาค กศ.บป. จันทร-์พุธ-ศุกร์,เสาร-์อาทิตย ์   
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สามารถน าความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

3.  เป้าหมายเชิงเวลา 
การด าเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

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

 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 การจัดการเรยีนการสอน             
 - จัดซื้อวัสดุการเรยีนการสอน             
 - จัดซื้อวัสดุโครงการเตรยีมและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ             
2 กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัต ิ             
 - จัดซื้อวัดสุรายวิชาฝึกปฏิบัต ิ             
3 กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             
 - ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา             
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6.  แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 การจัดการเรียนการสอน           
 - จัดซื้อวัสดุการเรยีนการสอน 4 ครั้ง 105,290 1 ครั้ง 26,000 1 ครั้ง 26,000 1 ครั้ง 27,290 1 ครั้ง 26,000 
 - จัดซื้อวัสดุโครงการเตรยีมและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 11 วิชา 40,950 - - 6 วิชา 29,250 - - 5 วิชา 11,700 
2 กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัติ           
 - ค่าจัดซื้อวัดสรุายวิชาฝึกปฏิบัต ิ 47 วิชา 176,850 19 วิชา 85,650 - - 16 วิชา 36,150 12 วิชา 55,050 
3 กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           
 - ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา 11 วิชา 54,600 - - 6 วิชา 39,000 - - 5 วิชา  15,600 

            
รวมท้ังสิ้น  377,690  111,650  94,250  63,440  108,350 

หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ยเหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 การจัดการเรียนการสอน         
 ค่าวัสด ุ         
 - ค่าวัสดุการเรียนการสอน 4 ครั้งๆ ละ - - - - 105,290  
 - ค่าวัสดุการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
11 ครั้งๆ ละ - - - - 40,950  

2 กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัติ         
 ค่าวัสด ุ         
 - ค่าวัดสุฝึกปฏิบัตริายวิชา 1,179 คนๆ ละ 3 หน่วยกิตๆ

ละ 
50 บาท 176,850  

3 กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึก         
 ประสบการณ์วิชาชีพ         
 ค่าตอบแทน         
 - ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา 273 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาท 54,600  
          

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 377,690 - 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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8.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง

ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน 
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. การจัดการเรียนการสอน            
- ค่าวัสดุการเรียนการสอน     105,290      105,290 
- ค่าวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     40,950      40,950 
2. กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัติ            
- ค่าวัดสุฝึกปฏิบัตริายวิชา     176,850      176,850 
3. กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
           

- ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา    54,600       54,600 
รวม    54,600 323,090      377,690 

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

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

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

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

143434100401 การจัดการเรยีนการสอน 1040000 3202 5702020300 ค่าใช้สอยและวสัด ุ     26,000      26,000      27,290      26,000  105,290 
   1040000 3202 5702020300 ค่าใช้สอยและวสัด ุ       29,250        11,700  40,950 
143434100402 กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัต ิ 1040000 3202 5702020300 ค่าใช้สอยและวสัด ุ     85,650        36,150      55,050  176,850 
143434100403 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา 1040000 3202 5702010300 ตอบแทน       39,000        15,600  54,600 

รวมท้ังสิ้น 111,650 94,250 63,440 108,350 377,690 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาการจัดการส าหรับบุคลากรประจ าการ (ภาคกศ.บป.) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1,061 คน และคณาจารย์

ผู้สอน ได้มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการจัดการเรยีนการสอน ฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณว์ิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. การจัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ส าหรับ กศ.บป. มีคุณภาพและมปีระสิทธิภาพ 

11.  การประเมินผลการด าเนินงาน 
11.1  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 

  11.1.1 บรรลุผลตามเปา้หมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80  
  11.1.2 บรรลุผลตามเปา้หมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80  
  11.1.3 บรรลุผลตามเปา้หมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
  11.2.1 เอกสารเบิกจ่ายถูกต้องตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

12.  การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1  ความสอดคล้องกับแผนบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
         12.1.1  นโยบายที่ 4: สังคมและคณุภาพชีวิต 

        นโยบายย่อยท่ี 4.1 : การศึกษา 
12.2  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่
ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข็มแข็งด้านวิชาการ  
กลยุทธ์ที่ 1 :   เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับ 

สู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 12.3  ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
  องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑติ 
  ตัวบ่งช้ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสตูร 
  ตัวบ่งช้ี 2.6  ระบบกลไกการจดัการเรยีนการสอน 
  ตัวบ่งช้ี 2.7  ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 

12.4  ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 มาตรฐานที่  1 :  ผลการจัดการศกึษาและการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งช้ี  1  :  บัณฑติปรญิาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 ตัวบ่งช้ี  2  :  คุณภาพของบัณฑิตปริญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา  

12.5  ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 
(ก.พ.ร.) 

   มิติภายนอก  : ด้านคุณภาพ 
   ตัวช้ีวัดที่  5  : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 

13.  ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได้ทันที 
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143434101000  โครงการจัดซ้ือชุดครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียน อาคาร 41 
 

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

 โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยู่ตามภารกจิประจ า 
  โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมส่ามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดยีว 
  โครงการใหม่ คือ โครงการทีจ่ัดท าขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถด าเนินการได้เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่
5. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่

งบประมาณหมวดรายจ่าย:  งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 160,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ                   ผู้รับผิดชอบ คณบดีคณะวิทยาการจดัการ   
  

 
1. หลักการและเหตุผล  
 ในปีงบประมาณ 2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) จ านวน 4 หลักสูตร มีนักศึกษาที่คงอยู่และนักศึกษาที่เข้าใหม่ ตามแผนการรับนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 
1,281 คน และใช้อาคาร 41 ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ซึ่งอาคาร 41 มีห้องที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
จ านวน 14 ห้อง ซึ่งยังขาดแคลนชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยู่ 5 ห้อง  
 ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ  คณะวิทยาการจัดการจึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ชุด มาติดตั้งในห้องเรียนที่ยังไม่มีชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  
จ านวน 3 เครื่อง มาติดตั้งในห้องเรียนที่ยังไม่มีชุดครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา  

 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อสนับสนุนจัดการเรียนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 นักศึกษาและบุคลากรของคณะวทิยาการจัดการ ได้ใช้ครุภณัฑ ์ 90 ร้อยละ 
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1   คณะวิทยาการจัดการ มีห้องเรียนที่มีชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
2.2   คณะวิทยาการจัดการ  มีเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ใช่ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมของนักศึกษาภาค กศ.บป  

 3.   เป้าหมายเชิงเวลา 
การด าเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา  3  เดือน  วันเริ่มต้น  1  ตุลาคม  2556   วันสิ้นสุด  31  มีนาคม  2557 

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อชุดครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าห้องเรียน อาคาร 41             
2 จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซื้อชุดครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าห้องเรียน 

อาคาร 41 
1 ครั้ง 100,000   1 ครั้ง 100,000 - - - - 

2 จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ 1 ครั้ง 60,000   1 ครั้ง 60,000 - - - - 
รวมท้ังสิ้น 2 คร้ัง 160,000   2 คร้ัง 160,000     

หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 



งบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบคุลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

29 

 

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดซื้อชุดครภุัณฑ์คอมพิวเตอร ์         
 ประจ าห้องเรียน อาคาร 41         
 งบลงทุน         
 - ชุดครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์ 5 ชุด ๆ ละ   20,000 บาท 100,000  
2 จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องมลัติมเีดีย         
 โปรเจคเตอร ์         
 งบลงทุน         
 - เครื่องมัลตเิมียโปรเจคเตอร ์ 3 เครื่อง ๆ ละ   20,000 บาท 60,000  
          

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 160,000 - 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. จัดซื้อชุดครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าห้องเรียน อาคาร 41 

      100,000    100,000 

2. จัดซื้อครุภณัฑ์เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ์

      60,000    60,000 

รวม       160,000    160,000 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

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

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

143434101000 1. จัดซื้อชุดครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ า
ห้องเรียน อาคาร 41 

1040000 3202 8329001O00 
โอ 

ชุดครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

 100,000    100,000 

143434101000 2. จัดซื้อครุภณัฑ์
เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ์

1040000 3202 8323039600 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ์

 60,000    60,000 

รวมท้ังสิ้น  160,000   160,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณะวิทยาการจัดการ มีห้องเรียนที่มีชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
2. คณะวิทยาการจัดการมีเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมของ

นักศึกษา 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจในห้องเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1 เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80  
11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80  

11.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 เอกสารเบิกจ่ายถูกต้องตามระยะเวลาที่ก าหนด 
11.2.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือนและไตรมาส 
 

12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
        12.1.1  นโยบายที่ 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 

       นโยบายย่อยท่ี 4.1 : การศึกษา 
 12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
 นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความ
เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข็มแข็งด้านวิชาการ  
 กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
 ตัวบ่งช้ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสตูร 
 ตัวบ่งช้ี 2.6  ระบบกลไกการจดัการเรยีนการสอน 
 ตัวบ่งช้ี 2.7  ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤทธ์ิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 
 12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 มาตรฐานที่  1 :  ผลการจัดการศกึษาและการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งช้ี  1  :  บัณฑติปรญิาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
 ตัวบ่งช้ี  2  :  คุณภาพของบัณฑิตปริญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 12.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 
   มิติภายนอก  : ด้านคุณภาพ 
   ตัวช้ีวัดที่  5  : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได้ทันที 

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
จ านวน/ 
หน่วยนับ 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

คุณลักษณะ/ค าชี้แจง 

1. ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าห้องเรียน อาคาร 41 

5 ชุด 
 

20,000 
 

100,000 
 

คุณลักษณะชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 
1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
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Pro 6300 MicroTower PC QV983AV  
Monitor LV1911 18.5" 
Intel Core i3-3220 Processor (3.30 GHz, 3M 
Cache) 
4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM  
1TB 7200 RPM 3.5 Hard Disk  
DVD-RW SuperMulti Drive  
22-in-1 Media Card Reader  
Parallel Port Adapter  
Free DOS 2.0  
USB Standard Keyboard  
USB Optical BLK Mouse  
2 Year Warranty Onsite Next Business Day 
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์  CPU ขนาด 120 ซม. 

 หน้าโต๊ะไม้ปาติเกลิบอร์ด เสรมิหนา 30 มม 
ปิดผิว PVC  

 กันน้ า และรอยขูดขีด 
 ข้างหนา 15 มม. ปิดขอบ PVC 
 มีช่องวาง CPU 
 ขนาด 120x60x75 ซม. (กว้างxลกึxสูง) 
 สีเชอรี-่ด า / สีบีช-ด า 

2. ครุภัณฑ์เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 

3 เครื่อง 
 
 
 
 
 
 

 

20,000 
 
 
 
 
 
 

 

60,000 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ประกอบด้วย 

 ความสว่าง (ANSIL Lumens) 2700 
 ความละเอียด(พิกเชล) 1024x768(XGA) 
 ค่า Contrast เท่ากับ 3000 
 ขนาดภาพ (น้ิว) 40-300 
 ขนาดเครื่อง (มม.)H/W/D:70x284x235 
 น้ าหนัก 2.17 kg 
 การรับประกัน ตัวเครื่อง 5 ปี หลอดภาพ          
6 เดือน จอรับภาพแบบแขวน มือดึง ขนาด  
70”        
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1010100 ส านกังานอธกิารบดี กองกลาง 
 

143434200500  งานสนับสนนุการจัดการศึกษา กศ.บป 
 

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

  โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยู่ตามภารกิจประจ า 
  โครงการต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมส่ามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดยีว 
  โครงการใหม่ คือ โครงการทีจ่ัดท าขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถด าเนินการได้เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4. การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกนัในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติก าลังคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา   

2.  จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ 
3.  จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ่
4.  ผู้ส าเรจ็การศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 

  5.  ร้อยละผูส้ าเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.  ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร,งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 12,623,086  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : กองกลาง                ผู้รับผดิชอบ : นางสุนทรี  โพธิกุล 
  

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยคือ 

 1.  สนับสนุนการให้การศึกษาและผลิตบัณฑติ 
 2.  สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสูค่วามเป็นเลิศทางวชิาการ 
 3.  สนับสนุน ร่วมมือและให้บริการทางวิชาการ 
 4.  สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 5.  สนับสนุนการเสรมิสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน 
 6.  สนับสนุนการผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.  สนับสนุนการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 8.  สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 9.  สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

 
 
 
 
 



งบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบคุลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

34 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2.  เพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งให้มีศักยภาพสูงสุด 
 

3.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนลูกจ้างช่ัวคราว 2 อัตรา 
1.2 จ านวนวัสดุ อุปกรณ์ และงานจ้างเหมา 12 เดือน 
1.3 จ านวนนักศึกษาภาค กศ.บป. 1,600 คน 
1.4 จ านวนวัสดุอุปกรณ์และการเรียนการสอนส าหรับบุคลากร 250 คน 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรและผู้รับบริการมีความพงึพอใจต่อการให้บริการเพิม่ขึ้น 

3.  เป้าหมายเชิงเวลา 
ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณทันตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

4.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา.....12......เดือน วันท่ี...1...เดือน..ตลุาคม....ปี.2556    ถึง วันท่ี..30..เดือน..กันยายน..ปี..2557.  

 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป             
2 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับชุมชน 

(ศูนย์อ่างทอง) 
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6.  แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานสนับสนนุการจัดการศึกษา กศ.บป  11,896,766         
   งบด าเนินงาน           
      - ค่าตอบแทน  7,114,415  1,778,604  1,778,604  1,778,604  1,778,603 
      - ค่าใช้สอยและวัสด ุ  2,710,281  677,570  677,570  677,570  677,571 
      - ค่าสาธารณูปโภค  2,072,070  518,018  518,017  518,018  518,017 
2 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับชุมชน 

(ศูนย์อ่างทอง) 
 726,320         

   งบบุคลากร           
      - ค่าจ้างช่ัวคราว  158,400  39,600  39,600  39,600  39,600 
   งบด าเนินงาน           
      - ค่าใช้สอยและวัสด ุ  507,920  126,980  126,980  126,980  126,980 
      - ค่าสาธารณูปโภค  60,000  15,000  15,000  15,000  15,000 

รวมท้ังสิ้น  12,623,086  3,155,772  3,155,771  3,155,772  3,155,771 
หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
   งานสนับสนนุการจัดการศึกษา กศ.บป. 11,896,766.-  
1 งบด าเนินงาน       11,896,766.-  
 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ       9,824,696.-  
 1.1.1 ค่าตอบแทน       7,114,415.-  

 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรยีน 
การสอนนักศึกษา (กศ.บป.) 

  12 เดือน   7,114,415 
 

 1.1.2 ค่าใช้สอย       1,710,281.-  
   (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 8 งาน   125,000 บาท 1,000,000.-  
   (2) เงินคืนค่าหน่วยกิต       100,000.-  
   (3) ค่าเช่าท่ี ต.สามบัณฑติ       158,700.-  
   (4) ค่าใช้สอย   12 เดือน   451,581.-  
 1.1.3 ค่าวัสดุ       1,000,000.-  
   (1) ค่าวัสด ุ   12 เดือน   1,000,000.-  

 
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า  
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอากร
ไปรษณีย์) 

      2,072,070.- 
 

 
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค  
(ศูนย์อยุธยา) 

  12 เดือน   2,072,070.- 
 

  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับชุมชน (ศูนย์อ่างทอง) 726,320.-  
1  งบบุคลากร 158,400.-  
 1.1 ค่าจ้างช่ัวคราว       158,400.-  

 
  (1) ลูกจ้างช่ัวคราวสาย
สนับสนุน (คนงาน) 

2 อัตรา 12 เดือน 6,600 บาท 158,400.- 
 

2 งบด าเนินงาน       567,920.-  
 2.1 ค่าใช้สอย       257,920.-  
   (1) ค่าเบี้ยประกันสังคม   12 เดือน 660 บาท 7,920.-  
   (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 4 งาน   37,500 บาท 150,000.-  
   (3) เงินคืนค่าหน่วยกิต       100,000.-  
 2.2 ค่าวัสด ุ       250,000.-  
   (1) ค่าวัสด ุ   12 เดือน   250,000.-  

 
2.3 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่า
ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอากร
ไปรษณีย์) 

      60,000.- 
 

   (1) ค่าสาธารณูปโภค   12 เดือน 5,000 บาท 60,000.-  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,623,086.-  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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8.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1. งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา กศ.บป 

   7,114,415 2,710,281 2,072,070     11,896,766 

2. การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาส าหรับ
ชุมชน (ศนูย์อ่างทอง) 

 158,400   507,920 60,000     726,320 

            
รวม  158,400  7,114,415 3,218,201 2,132,070     12,623,086 

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

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

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

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

143434200501 งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

1010100 3202 5702010300 ค่าตอบแทน 1,778,604 1,778,604 1,778,604 1,778,603 7,114,415 

     5702020300 ค่าใช้สอยและวสัด ุ      677,570      677,570      677,570      677,571  2,710,281 
     5702030300 ค่าสาธารณูปโภค      518,018      518,017      518,018      518,017  2,072,070 
143434200502 การจัดการศึกษาส าหรับ

ชุมชน (อ่างทอง) 
1010100 3102 5701010300 เงินเดือนและค่าจ้าง       39,600        39,600        39,600        39,600  158,400 

    1010100 3202 5702020300 ค่าใช้สอยและวสัด ุ      126,980      126,980      126,980      126,980  519,920 
        5702030300 ค่าสาธารณูปโภค       15,000        15,000        15,000        15,000  60,000 

รวมท้ังสิ้น 3,155,772 3,155,771 3,155,772 3,155,771 12,623,086 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  การปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ 
2.  กระบวนการปฏิบตัิงานสอดคล้องกับกฎ ระเบยีบ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิราชการ. 
3.  บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานก าหนดต าแห่งทีสู่งสุด  

 
11.  การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1   เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
  11.1.1  บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
  11.1.2  บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
  11.1.3  บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

11.2   วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
  11.2.1  แบบประเมินผู้เข้ารับการอบรม 
  11.2.2  คู่มือการสร้างแนวปฏิบตัิที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
  11.2.3   การบันทึกข้อมูล โดยการใช้แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
 

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

นโยบายที่ 4 :  สังคมและคุณภาพชีวิต 
 นโยบายย่อยท่ี 4.1 : การศึกษา 

 12.2  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
นโยบายที่ 1 :  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับความ

เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 :  เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความ

เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

  12.3.1   องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
             ตัวบ่งช้ี 1.1        กระบวนการพัฒนาแผน 
  12.3.2 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ. 
             ตวับ่งช้ี 7.1        ภาวะผู้น าสภาสถาบันและผูบ้ริหารทุกระดับของสถาบัน 
             ตัวบ่งช้ี 7.2        การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้
             ตัวบ่งช้ี 7.3        ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ 
             ตัวบ่งช้ี 7.4        ระบบบริหารความเสี่ยง 
  12.3.3 องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
             ตัวบ่งช้ี 8.1        ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  12.3.4 องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
             ตัวบ่งช้ี 9.1        ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

12.4  ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปี   พ.ศ. 2556 
(ก.พ.ร) 

 12.4.1 มิติที่ 3   :  มิติด้านประสิทธิภาพการปฏบิัตริาชการ 
  ตัวช้ีวัดที่ 6 :  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 

  ตัวช้ีวัดที่ 7 :  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
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12.5  ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 12.5.1 มาตรฐานท่ี 5 :  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 12 :  การปฏิบัตติามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 13 :  การปฏิบัตติามบทบาทหน้าท่ีสถาบัน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 14 :  การพัฒนาคณาจารย ์
 
13.  ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได้ทันที 
 
1010200  ส านกังานอธกิารบดี (กองนโยบายและแผน) 
 
143434201100  โครงการบริหารจดัการงานกองนโยบายและแผน 
 

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

  โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยู่ตามภารกิจประจ า 
  โครงการต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมส่ามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดยีว 
  โครงการใหม่ คือ โครงการทีจ่ัดท าขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถด าเนินการได้เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่
5. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:       200,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:      หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน            ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเพลินตา  โมสกุล 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 

 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่ง พรบ. ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีภาระหน้าที่ประกอบด้วยการด าเนินงานบริหารงานท่ัวไป งานแผนงาน
และงบประมาณ งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ งานประกันคุณภาพ และงานวิเทศสัมพันธ์ 

กองนโยบายและแผน จ าเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตลอดจนการบริการด้านต่างๆ ของ
กองนโยบายและแผน ตามภาระหน้าที่ เพื่อให้บรรลุพันธกิจ และเพื่อให้การด าเนินงานของ กองนโยบายและแผน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ตลอดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
2. เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามพันธกิจของกองนโยบายและแผน 
3. เพื่อให้บุคลากรภายในกองนโยบายและแผน ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 1 ปี งปม. 

    
    

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  ระดับความส าเรจ็ในการบรหิารจัดการกองนโยบายและแผน 
2.2  สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหน้าท่ีใหส้อดคล้องเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดของเกณฑ์การประเมินต่างๆ 

3.  เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1. การด าเนินงานของกองนโยบายและแผน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

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

 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 วางแผนการด าเนินงาน/เสนอโครงการ        

เพ่ือขออนุมัต ิ
            

2 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน             
2.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก             
2.2 ซ่อมแซมครภุณัฑ ์             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานบริหารจดัการกองนโยบายและแผน 1 ครั้ง 200,000   1 ครั้ง 85,800 1 ครั้ง 69,200 1 ครั้ง 45,000 

รวมท้ังสิ้น  200,000    85,800  69,200  45,000 
หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 งานบริหารจัดการกอง

นโยบายและแผน 
        

1.1 ค่าวัสดุ       159,200  
 - ค่าวัสดุส านักงาน 3 ครั้งๆ ละ   15,000 บาท 45,000  
 - ค่าหมึกเครื่องพิมพ ์ 3 ครั้งๆ ละ   30,000 บาท 90,000  
 - ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 1 ครั้งๆ ละ   24,200 บาท 24,200  

1.2 ค่าใช้สอย       40,800  
 - ค่าซ่อมแซมครภุัณฑ ์ 2  ครั้งๆ ละ   20,400 บาท 40,800  
          
          
          
          
          
          
          
          
          

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 200,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

งานบริหารจดัการ        
กองนโยบายและแผน 

    200,000      200,000 

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

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

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

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

143434201101 งานบริหารจดัการกอง
นโยบายและแผน 

1010200 3102 5702020100 ค่าใช้สอยและวสัด ุ  85,800 69,200 45,000 200,000 

            
รวมท้ังสิ้น  85,800 69,200 45,000 200,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น 
2. สามรถด าเนินงานได้ครบทุกพันธกิจของกองนโยบายและแผน 
3. บุคลการภายในกองนโยบายและแผน มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1   เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถอืว่าดี 
 11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
 11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
 11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.2.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการด าเนินงานของกองนโยบายและแผน 
 11.2.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของกองนโยบายและแผน 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
  นโยบายที่ 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต  
 นโยบายย่อยท่ี 4.1 : การศึกษา 
 12.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2569 
 นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่
ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ 
เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 12.3 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)- 
 12.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 12.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร.) 

 มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 7 : ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
12.6  ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 

 12.7 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ) 
 
13. ความพร้อมของโครงการ 

ด าเนินการได้ทันที 
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143434201200  โครงการพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
 

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

  โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยู่ตามภารกิจประจ า 
  โครงการต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมส่ามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดยีว 
  โครงการใหม่ คือ โครงการทีจ่ัดท าขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถด าเนินการได้เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่
5. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบรายจ่ายอื่นๆ 
วงเงินงบประมาณ: 960,359 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองนโยบายและแผน    ผู้รับผิดชอบ น.ส.เพลินตา โมสกุล                 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 ที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และเพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคล้องกับการ
พัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งได้กล่าวถึงภาพอนาคตที่มี
ผลกระทบต่ออุดมศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงประชากร การกระจายอ านาจการปกครอง หรือความเปลี่ยนแปล งด้านเยาวชน 
นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต เป็นต้น โดยมีเป้าหมายในระยะยาวในการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่
มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในโลกาภิวัฒน์รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐานและ
เครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดยหากวัดการพัฒนาในมุมมองทั้ง 
4 ด้าน ตามแนวคิด BSC (Balance Scored Card) จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินพันธกิจเพื่อเป้าหมายการพัฒนาไปพร้อมๆกันพิจารณา
ทั้ง 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองมิติด้านการเงิน มุมมองมิติด้านลูกค้า มุมมองมิติด้านกระบวนการภายใน มุมมองมิติด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา 

และเพื่อให้การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงค์และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ดังที่ได้กล่าวในข้างต้น และเพื่อให้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ รวมไปถึงได้บรรลุเป้าหมายต่างๆของมหาวิทยาลัยตาม
กรอบของ BSC โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่การผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามความต้องการสังคมและสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อเป็นหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ส าเร็จตามที่ได้กล่าวในข้างต้นต่อไป 
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2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านของมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อสนับสนุนการผลิตบณัฑิตทางสังคมศาสตร์ทีต่รงตามความต้องการของสังคม 
3. เพื่อเป็นโครงการหลักในกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ 
 

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1 จ านวนนักศึกษาด้านสังคมเข้าร่วมกิจกรรม 400 คน 
3 จ านวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.2 ขีดความสามารถที่เพียงพอตอ่การผลติบณัฑิตให้มคีุณภาพตรงตามความต้องการของสังคมและสามารถแข่งขันได้ 

3.  เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1 กิจกรรมและการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จตามระยะเวลาของแผน 

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา 9 เดือน วันเร่ิมต้น: 1 มกราคม 2557  วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เตรียมการและเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 
 1.1 ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการเขียนโครงการ             
 1.2 ก าหนดแนวทางและกิจกรรมย่อยในโครงการ             
 1.3 น าเสนอเพื่ออนุมัติโครงการ             

2. น าโครงการสู่การปฏิบัติ 
 2.1ด าเนินกิจกรรมสนับสนุนการพฒันา

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
            

 2.5ควบคุม ติดตาม ในแต่ละกจิกรรม             
3 ประเมินผลโครงการ 
 3.1รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม             
 3.2ประเมินผลการด าเนินโครงการ             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1. สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 960,359    384,144  384,144  192,071 

รวมท้ังสิ้น  960,359    384,144  384,144  192,071 
หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 สนับสนุนการพัฒนา

มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

     
 
 
 

 960,359 
 
 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 960,359  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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8. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

สนับสนุนการพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

         960,359 960,359 

            
            

รวม          960,359 960,359 
 
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

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

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

143434201201 สนับสนุนการพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

1010200 3105 5705020100 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  384,144 384,144 192,071 960,359 

รวมท้ังสิ้น  384,144 384,144 192,071 960,359 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 มหาวิทยาลัยพัฒนาตามยุทธศาสตร์ภายใต้ขอบเขตของพันธกิจเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์อย่าง
มีคุณภาพ 

10.2 บัณฑิ ตทางสั งคมศาสตร์ มี คุณลั กษณะตรงตามความต้ อ งการของสั งคมและสามารถแข่ งขั น ได้  
ในทุกระดับ 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
11.2.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม 
11.2.3 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม 

 
12. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
นโยบายที่ 4 สังคมและคณุภาพชีวิต ประเด็นนโยบายย่อยที่ 4.1 การศึกษา 
  
 12.2 ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 

 12.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ 1 เสรมิสร้างศักยภาพการจดัการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้าน
วิชาการ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นสากล  
 
13. ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได้ทันที 
 
หมายเหตุ 
 โครงการ/กิจกรรม/งาน ที่สนบัสนนุการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลยัจึงจะสามารถด าเนินการได ้
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1010300  ส านักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา) 
 
143434200600  งานบริการจัดการการเรียนการสอน  ภาค กศ.บป. 
 

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

  โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยู่ตามภารกิจประจ า 
  โครงการต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมส่ามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดยีว 
  โครงการใหม่ คือ โครงการทีจ่ัดท าขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถด าเนินการได้เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

2.  ผูส้ าเรจ็การศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3.  ผูส้ าเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4.  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่
5.  ผูส้ าเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6.  จ านวนนักศึกษาคงอยู ่

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 200,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา    ผู้รับผิดชอบ : นางลักขณา  เตชวงษ ์
  

 
1.  หลักการและเหตุผล 

กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
งานประมวลผล การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกล่าว เป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดท าเอกสาร  สื่อการเรียนการสอนการเก็บข้อมูลการจัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยี อุปกรณ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในการไปติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานของกองบริการการศึกษาเป็นไปด้วยความเ รียบร้อย จึงจ าเป็นต้อง
จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช้ปฏิบัติ ให้เหมาะสมและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ท่ีคงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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3.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 มีวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ  ในการด าเนินการ 3 ภาคเรยีน 
1.2 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารับบริการ 1,500 คน 
    

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน  การให้บริการของกองบริการการศึกษา 
3.  เป้าหมายเชิงเวลา 

3.1  ให้บริการแนะน าตอบค าถามนักศึกษาคนละไม่เกิน 20 นาที 
3.2  การออกเอกสารต่างๆ ได้อยา่งรวดเร็วภายในเวลาที่ก าหนด  เช่น 15 นาที หรือ 7 ช่ัวโมง ตามลกัษณะเอกสาร 
3.3  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 

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

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดตารางเรียนตารางสอน ตารางสอบ ส าหรับ

นักศึกษา 
            

2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณส์ านักงาน             
3 ให้บริการนักศึกษา เช่น การลงทะเบียน/การโอน/

ยกเว้นอธิบายหลักสูตรและแผนการเรยีน/ 
การประมวลการศึกษา 

            

4 การอนุมัตผิลการส าเร็จการศึกษา             
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6.  แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

1 จัดตารางเรียนตารางสอน รางสอบ ส าหรับนักศึกษา 3 ภาคเรียน    1  1  1  
2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณส์ านักงาน 5 ครั้ง 200,000   1 30,000 2 100,000 2 70,000 
3 ให้บริการนักศึกษา เช่น การลงทะเบียน/การโอน/ 

ยกเว้นอธิบายหลักสูตรและแผนการเรยีน/การ
ประมวลการศึกษา 

3 ภาคเรียน  0.5  0.5  1  1  

4 การอนุมัตผิลการส าเร็จการศึกษา 3 ภาคเรียน  1  1    1  
รวมท้ังสิ้น      30,000  100,000  70,000 

หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 งบด าเนินงาน         
 ค่าวัสดุ         
1 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 5 ครั้งๆละ   40,000 บาท 200,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 200,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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8.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ            

- จัดซื้อวัสดสุ านักงาน     200,000      200,000 
            

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

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุ

น 
รหัสการควบคุม รายการ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
รวม ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

143434200601 งานบริการจัดการเรียนการสอน 1010300 3102 5702020300 ค่าใช้สอยและวสัด ุ       30,000    100,000      70,000  200,000 
           

รวมท้ังสิ้น  30,000 100,000 70,000 200,000 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการให้บริการ  ร้อยละ 65 
2.  ความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษา  ตามหลักมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 65 

 
11. การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
 11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80  
 11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80   
 11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80   

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
 11.2.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
 11.2.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 11.2.3 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม 

 
12.  การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1  ความสอดคล้องกับแผนบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
 12.1.1  นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายย่อยท่ี 4.1 : การศึกษา 
 
 12.2  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 

12.2.1  นโยบายที่ 1 :  ส่งเสรมิสนับสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานและ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคมท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา  เพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ 
  กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน             
                             และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 

           12.3  ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 12.3.1  องค์ประกอบท่ี 2 :  การผลิตบัณฑติ 
             ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 :  ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
  

13.  ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได้ทันที 
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143434200700  งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป กศ.บป. 
 

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

  โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยู่ตามภารกิจประจ า 
  โครงการต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมส่ามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดยีว 
  โครงการใหม่ คือ โครงการทีจ่ัดท าขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถด าเนินการได้เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2.  ผู้ส าเรจ็การศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
3.  ผู้ส าเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4.  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
5.  ผู้ส าเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6.  จ านวนนักศึกษาคงอยู ่

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 253,500 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา    ผู้รับผิดชอบ : นางลักขณา  เตชวงษ ์
  

 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2552 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งต้องมีการด าเนินการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ วิธีการสอน การวัดผลอย่างต่อเนื่อง จัด
ให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาการประเมินหลักสุตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปี
นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการ การเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การจัดท าสื่อการสอนเอกสารค าสอน ตลอดจนเอกสารการประเมินผลการศึกษาให้ครบถ้วน
เพียงพอและเหมาะสมกับนักศึกษา อันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องมีการ
ด าเนินการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และด้าน
สังคมศาสตร์ 
 
3.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 1,500 คน 
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมารับบริการ  ร้อยละ 65 
3.  เป้าหมายเชิงเวลา 

การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

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

 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าวัสด/ุในการจัดท าสื่อการสอน   

การสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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6.  แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ค่าวัสด/ุในการจัดท าสื่อการสอน 

การสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
3 ภาคเรียน 233,500   1 55,000 1 55,000 1 123,500 

2 ค่าถ่ายเอกสาร 3 ภาคเรียน 20,000   1 5,000 1 5,000 1 10,000 
รวมท้ังสิ้น  253,500    60,000  60,000  133,500 

หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 งบด าเนินงาน         
 ค่าวัสดุ         
1 ค่าวัสด/ุในการจัดท าสื่อ

การสอน การสอบหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 

10 ครั้งๆละ   23,350 บาท 233,500  

2 ถ่ายเอกสาร 10 ครั้งๆละ   2,000 บาท 20,000  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 253,500  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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8.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ            
- จัดซื้อวัสดสุ านักงาน     233,500      233,500 

- ถ่ายเอกสาร     20,000      20,000 
รวม     253,500      253,500 

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

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

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

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

143434200701 จัดการศึกษารายวิชาศึกษา
ทั่วไป 

1010300 3202 5702020300 ค่าใช้สอยและวสัด ุ       55,000      55,000    123,500  233,500 

    1010300 3202 5702020300 ค่าใช้สอยและวสัด ุ         5,000        5,000      10,000  20,000 
รวมท้ังสิ้น  60,000 60,000 133,500 253,500 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
วัสดุ เอกสารการสอน/ต ารา อุปกรณ์การสอน รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพียงพอส าหรบันักศึกษา   
 

11.  การประเมินผลการด าเนินงาน 
11.1  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 

11.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  ร้อยละ 80 
11.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  ร้อยละ 80  
11.1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  ร้อยละ 80  

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
11.2.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
11.2.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม 
11.2.3 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม 
11.2.4 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
12.  การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1  ความสอดคล้องกับแผนบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
 12.1.1  นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายย่อยท่ี 4.1 : การศึกษา 

12.2  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555-2569 

12.2.1  นโยบายที่ 1 :  ส่งเสรมิสนับสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานและ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ  รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา  เพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ 
  กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน             
                             และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

           12.3  ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 12.3.1  องค์ประกอบท่ี 2 :  การผลิตบัณฑติ 
             ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 :  ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

  
13.  ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได้ทันที 
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 1010400  ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศกึษา) 
 
143434200800  งานสนับสนนุสวัสดิการนักศึกษา ภาค กศ.บป 

 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผ่นดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยู่ตามภารกิจประจ า 
  โครงการต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมส่ามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดยีว 
  โครงการใหม่ คือ โครงการทีจ่ัดท าขึ้นใหม่ ในปีน้ัน และสามารถด าเนินการได้เสรจ็ภายในปี
เดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต:   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ 

2.  จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:   งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:   137,445 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:   หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา  ผู้รับผดิชอบ : นางอรนุช  เจียมพงษ์ 
  

 
1.  หลักการและเหตุผล 

กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ท าหน้าท่ีในการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในด้านของการให้บริการแก่นักศึกษา
ทั้ง ภาคปกติ และภาค กศ.บป และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมทางด้าน
การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนั้นสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาและร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่นักศึกษาท า
กิจกรรมอยู่ภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ    

ดังนั้นมหาลัยจึงควรจัดให้มีแพทย์และพยาบาลมาให้บริการให้ค าปรึกษา ตรวจรักษาเบื้องต้น มีบุคลากรอยู่ประจ าในการ
อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่นักศึกษา ภาค กศ.บป และจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้
เข้ามาใช้บริการ ท้ังนี้ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการด้านสุขภาพแก่คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมการให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจสุขภาพ อนามัยให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย 
 
3.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 นักศึกษาภาค กศ.บป อาจารย์ เจา้หน้าท่ี เข้ารับบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ด้านสุขภาพและอนามัย 
500 คน 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที ่มีความพึงพอใจในการให้บริการมากกว่าร้อยละ 80 
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3.  เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1  โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสรจ็ตามระยะเวลา ร้อยละ 85 

 
4.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 11 เดือน วันเริ่มต้น: 1 พฤศจิกายน 2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2557 
   
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จ้างแพทย์และพยาบาล             
 -ด าเนินการจ้างแพทย์และพยาบาล             
2 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ ์             
 -ด าเนินการจดัซื้อยาและเวชภณัฑ ์             

3. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์             
 -ด าเนินการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ ์             
 -ด าเนินการติดตามประเมินผล             

 
 



งบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบคุลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

65 

 

6.  แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จ้างแพทย์และพยาบาล           
 -ด าเนินการจ้างแพทย์และพยาบาล 11 ครั้ง 65,000 2 ครั้ง 12,500 3 ครั้ง 18,000 3 ครั้ง 18,000 3 ครั้ง 16,500 
2 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ ์           
 -ด าเนินการจดัซื้อยาและเวชภณัฑ ์ 15 

รายการ 
25,000   15 

รายการ 
25,000     

3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์           
 -ด าเนินการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ ์ 30 

รายการ 
46,445     30 

รายการ 
46,445   

 -ค่าติดตามประเมินผล 1 ครั้ง 1,000     1 ครั้ง 1,000   
รวมท้ังสิ้น  137,445  12,500  43,000  65,445  16,500 

หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมหลกัที่ 1  

จ้างแพทย์และพยาบาล  
      65,000  

 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล       65,000  
2 กิจกรรมหลกัที่ 2  

จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ ์
      25,000  

 ค่าวัสดุ         
 -ยาและเวชภณัฑ ์       25,000  
3 กิจกรรมหลกัที่ 3  

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
      47,445  

 ค่าใช้สอย         
 -ค่าติดตามประเมินผล       1,000  
 ค่าวัสดุ         
 -วัสดุอุปกรณ ์       46,445  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 137,445  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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8.  แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมหลกัที่ 1  
จ้างแพทย์และพยาบาล  

           

-ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล    65,000       65,000 
กิจกรรมหลกัที่ 2  
จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ ์

           

-ยาและเวชภณัฑ ์     25,000      25,000 
กิจกรรมหลกัที่ 3  
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 

           

-วัสดุอุปกรณ ์     46,445      46,445 
-ค่าติดตามประเมินผล     1,000      1,000 

รวม    65,000 72,445      137,445 
 
9.  แผนการใช้จ่าย (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหสัศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

รหัสการ
ควบคุม 

รายการ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

143434200801 ด าเนินการจ้างแพทย์และพยาบาล 1010400 3502 5702010300 ตอบแทน     12,500      18,000      18,000      16,500  65,000 
143434200802 ด าเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ ์ 1010400 3502 5702020300 ค่าใช้สอยและวสัด ุ       25,000      25,000 
143434200803 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์ 1010400 3502 5702020300 ค่าใช้สอยและวสัด ุ         46,445    46,445 
  ค่าติดตามประเมินผล 1010400 3502 5702020300 ค่าใช้สอยและวสัด ุ           1,000    1,000 

รวมท้ังสิ้น 12,500 43,000 65,445 16,500 137,445 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีการส่งเสริมการให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจสุขภาพ สุขอนามัยให้แก่นักศึกษาภาค กศ.บป  

 
11.  การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1  เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
                     11.1.1  บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการร้อยละ80 
                     11.1.2  บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการร้อยละ80 
                     11.1.3  บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการร้อยละ85 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
                     11.2.1  การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการงานพยาบาล 
 
12.  การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 12.1  ความสอดคล้องกับแผนบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
                     นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 
           นโยบายย่อยท่ี 4.1 การศกึษา 
 12.2  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569 
                      ยุทธศาสตร์ที ่1 :เสรมิสร้างศักยภาพการจัดการศกึษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ 
            กลยุทธ์ที ่1: เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐาน และยกระดับสู่ความ 
 12.3  ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

     องค์ประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
     ตัวบ่งช้ี 3.1 : ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านขอ้มูลข่าวสาร 
     ตัวบ่งช้ี 3.2: ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา 

 
13.  ความพร้อมของโครงการ 
 ด าเนินการได้ทันที 
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 1080000  ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
143434200900  งานบริหารจัดการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบแผ่นดิน  
  งบ บ.กศ.  
  งบ กศ. บป.  
  งบบัณฑิตศึกษา  
  งบอ่ืนๆ.................... 

  โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยู่ตามภารกิจประจ า 
  โครงการต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมส่ามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดยีว 
  โครงการใหม่ คือ โครงการทีจ่ัดท าขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถด าเนินการได้เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกนัในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่
3. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู ่
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน 

หลังจากจบ 
5. ร้อยละผูส้ าเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ กศ.บป.  หมวดรายจา่ย : งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 510,850  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หนว่ยงาน :  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ :  ผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 
1.  หลักการและเหตุผล 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
นักศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ให้มีความทันสมัยและหลากหลายทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง จัดหาวัสดุและซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์อาคารสถานท่ีให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมทั้งสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่ อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริการวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนโดยมีหนังสือต าราวิชาการที่ดีและทนัสมัย 
2. เพื่อสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้มาตรฐานและมีคณุภาพ 
3. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน 
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3.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
 จ านวนผู้เข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจ าแนกตาม

ประเภทผู้ใช้บริการ (ประมาณต่อเดือน) 
  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 6,400 คน 
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 120 คน 
1.3 บุคคลทั่วไป 350 คน 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85 
2.2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายระดับ 3 
2.3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3 
2.4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมายระดับ 3 
2.5. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  เป้าหมายระดับ 3 
2.6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เป้าหมายระดับ 3 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  

 
4.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1  ตุลาคม  2556 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน  2557 
 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ซ่อมบ ารุงครภุัณฑ์และอาคารสถานท่ี             
2 จัดหาหนังสือ ต าราวิชาการ             
3 จัดหาวัสด ุ(IT, ส านักงาน, การเกษตร, งานบ้านงานครัว, 

ไฟฟ้า-ประปา, ฯลฯ) 
            

4 สาธารณูปโภค             
5 ก ากับติดตามและประเมินผล             
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6.  แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

 งานบริหารจัดการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

 งบด าเนินงาน           
1 ค่าใช้สอย  80,000         
 - ซ่อมบ ารุงครภุัณฑ์และอาคารสถานท่ี 4 รายการ 80,000 4 รายการ 20,000 1 รายการ 20,000 1 รายการ 20,000 1 รายการ 20,000 
2 ค่าวัสดุ  410,850         
 - หนังสือ ต าราวิชาการ 1,000 เล่ม 300,000 150 เล่ม 50,000 350 เล่ม 100,000 350 เล่ม 100,000 150 เล่ม 50,000 
 - วัสดุส านักงาน  70,850    30,000  40,850   
 - วัสด ุIT  40,000    20,000  20,000   
3 ค่าสาธารณูปโภค  20,000         
 - สาธารณูปโภค 12 เดือน 20,000 3 เดือน 5,000 3 เดือน 5,000 3 เดือน 5,000 3 เดือน 5,000 

รวมท้ังสิ้น  510,850  75,000  175,000  185,850  75,000 
หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง
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7.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมายเหตุ 
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 งานบริหารจัดการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

        

 งบด าเนินงาน         
1 ค่าใช้สอย       80,000  
 - ซ่อมบ ารุงครภุัณฑ์และอาคาร

สถานท่ี 
4 รายการ     80,000  

2 ค่าวัสดุ       410,850  
 - หนังสือ ต าราวิชาการ 1,000 เล่ม     300,000  
 - วัสดุส านักงาน       70,850  
 - วัสด ุIT       40,000  
3 ค่าสาธารณูปโภค       20,000  
 - สาธารณูปโภค 12 เดือน     20,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       510,850  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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8.  แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอ
บแทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภ

ค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้า

ง 
1. ซ่อมบ ารุงครภุัณฑ์และอาคาร

สถานท่ี 
    80,000      80,000 

2. หนังสือ ต าราวิชาการ     300,000      300,000 
3. วัสดุส านักงาน     70,850      70,850 
4. วัสดุ IT     40,000      40,000 
5. สาธารณูปโภค      20,000     20,000 

รวม     490,850 20,000     510,850 
 
9.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

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

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

143434200901 ซ่อมบ ารุงครภุัณฑ์และ
อาคารสถานท่ี 

1080000 3102 5702020300 ค่าใช้สอยและวสัด ุ     20,000      20,000      20,000      20,000  80,000 

143434200902 จัดหาหนังสือ ต ารา
วิชาการ 

1080000 3102 5702020300 ค่าใช้สอยและวสัด ุ     50,000    100,000    100,000      50,000  300,000 

143434200903 วัสดุส านักงาน 1080000 3102 5702020300 ค่าใช้สอยและวสัด ุ       30,000      40,850    70,850 
143434200904 วัสดุ IT 1080000 3102 5702020300 ค่าใช้สอยและวสัด ุ       20,000      20,000    40,000 
143434200905 สาธารณูปโภค 1080000 3102 5702030300 ค่าสาธารณูปโภค       5,000        5,000        5,000        5,000  20,000 

รวมท้ังสิ้น 75,000 175,000 185,850 75,000 510,850 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  มีหนังสือต าราวิชาการที่ดีและทันสมัยเพิ่มมากขึ้น 
2.  จัดการบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
3.  การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิม่มากข้ึน 

 
11.  การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
1.1. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  ร้อยละ 80 
1.2. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  ร้อยละ 80 
1.3. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  ร้อยละ 80 

2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
2.1. สถิติการเข้ามาใช้บริการในส านักทุกประเภทของผู้ใช้บริการ 
2.2. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ 

 
12.  การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ยุทธศาสตร์ที่  4  :  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1  ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1   นโยบายที่  4  :  สังคมและคณุภาพชีวิต   
           นโยบายย่อยท่ี  4.1  :  การศึกษา 

2.2  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ.2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
2.2.1  นโยบายที่  1  :  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่ความ

เป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม  ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ที่  1  :  เสรมิสร้างศักยภาพการจดัการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ที่  1  :  เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความ

เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
2.3  ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  

  2.3.1  องค์ประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 ตัวบ่งช้ี  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
  2.3.2   องค์ประกอบท่ี 2  :  การผลิตบณัฑิต 
           ตัวบ่งช้ี  2.5  :  ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ 
  2.3.3   องค์ประกอบท่ี 7  :  การบริหารและการจดัการ 
 ตัวบ่งช้ี  7.4  :  ระบบบริหารความเสี่ยง 
  2.3.4   องค์ประกอบท่ี 8  :  การเงินและงบประมาณ 
           ตัวบ่งช้ี  8.1  :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  2.3.5   องค์ประกอบท่ี 9  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
           ตัวบ่งช้ี  9.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.4  ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร) 
2.4.1 มิติที่  2  :  มิติด้านคุณภาพ 
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  ตัวช้ีวัดที่  5  :  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 
2.4.2  มิติที่  4  :  มิติด้านการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ตัวช้ีวัดที่  8  :  ระดับความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 
13.  ความพร้อมของโครงการ 

ด าเนินการได้ทันที 
 

143434201300  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

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

  โครงการประจ า คือ งานท่ีด าเนินการอยู่ตามภารกิจประจ า 
  โครงการต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา  
      อาจเป็นโครงการที่ไมส่ามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดยีว 
  โครงการใหม่ คือ โครงการทีจ่ัดท าข้ึนใหม่ ในปีนั้น และสามารถด าเนินการได้เสรจ็ 
      ภายในปีเดียว 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: 4.  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกนัในสังคม 
แผนงบประมาณ: 4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่
3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู ่
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ร้อยละผูส้ าเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบ กศ.บป.  หมวดรายจา่ย : งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 378,500  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ :  ผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
 
1. หลักการและเหตุผล 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ าเป็นต้องจัดหาวัสดุอุปกรณท์างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบัน

ในห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์มีเครื่องไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา และคอมพิวเตอร์บางเครื่องมีอายุการใช้งานมานาน ท าให้
สมรรถนะของเครื่องไม่เหมาะกับซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และการท างานในปัจจุบัน จึ งจ าเป็นต้องหาคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นให้
เพียงพอกับจ านวนผู้ใช้งาน และทดแทนเครื่องที่มีประสิทธิภาพต่ า ทั้งในห้องเรียนและส านักงาน อีกทั้งจัดหาโปรแกรมส าเร็จรูปที่ถูกลิขสิทธิ์ 
เพื่อใช้ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษา ส าหรับท างานวิจัยและการเรียนรู้ และจัดหาครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารประจ าส านักงาน
ทดแทนของเดิมที่มีอยู่ในสภาพใช้งานไม่ได้และไม่คุ้มกับการซ่อมบ ารุง เพื่อสนันสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหาร
วิชาการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
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2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านซอฟท์แวร ์
2.  เพื่อจัดหาโปรแกรมส าเรจ็รูปท่ีถูกลิขสิทธิ์ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูของนักศึกษา ส าหรับท างานวิจัยและการเรียนรู้ 
3.  เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ประจ าส านกังานท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้งาน 

 
3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

 จ านวนผู้เข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจ าแนก
ตามประเภทผู้ใช้บริการ (ประมาณต่อเดือน) 

  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 6,400 คน 
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 120 คน 
1.3 บุคคลทั่วไป 350 คน 

 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2.1  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85 
2.2  ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายระดับ 3 
2.3  ระดับความส าเรจ็ของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3 
2.4  ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมายระดับ 3 
2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  เปา้หมายระดับ 3 
2.6  ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ เป้าหมายระดับ 3 

3.  เป้าหมายเชิงเวลา 
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1  ตุลาคม  2556 วันสิ้นสุด: 31 กันยายน  2557 
 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับการเรยีนการสอน             
2 จัดหา Statistical Package for the Social Science 

(SPSS) 
            

3 จัดหาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติอล             
4 ก ากับติดตามและประเมินผล             
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

 งานจัดหาครุภัณฑ ์           
1 ค่าครุภัณฑ์           
 1.1  เครื่องคอมพิวเตอร์  

(ส าหรับการเรยีนการสอน) 
10 เครื่อง 180,000   10 เครื่อง 180,000     

 1.2   Statistical Package for 
the Social Science (SPSS) 

1 งาน 99,000   1 งาน 99,000     

 1.3  เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล 

1 เครื่อง 99,500   1 เครื่อง 99,500     

รวมท้ังสิ้น  378,500    378,500     
หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 งานจัดหาครุภัณฑ ์         
1 ค่าครุภัณฑ์         
 1.1  เครื่องคอมพิวเตอร์  

(ส าหรับการเรยีนการสอน) 
10 เครื่อง 1 เครื่องละ 18,000 บาท 180,000  

 1.2   Statistical Package for 
the Social Science (SPSS) 

1 งาน 1 งานละ 99,000 บาท 99,000  

 1.3  เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล 

1 เครื่อง 1 เครื่องละ 99,500 บาท 99,500  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       378,500  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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8. แผนการใช้จ่ายเงิน  (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์  
(ส าหรับการเรยีนการสอน) 

      180,000    180,000 

2.  Statistical Package for the 
Social Science (SPSS) 

      99,000    99,000 

3.  เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล       99,500    99,500 
รวม       378,500    378,500 

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

รหัสเขตตาม
หน้าท่ี/กิจกรรม 

ชื่อ
กิจกรรม 

รหัสศูนย์
ต้นทุน 

รหัส
เงินทุน 

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

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

143434201301 งานจัดหา
ครุภณัฑ ์

1080000 3203 8329001P00 เครื่องคอมพิวเตอร์  
(ส าหรับการเรยีนการสอน) 

 180,000    180,000 

  1080000 3203 8329013100 Statistical Package for the 
Social Science (SPSS) 

 99,000   99,000 

  1080000 3203 8320019300 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติอล  99,500   99,500 
รวมท้ังสิ้น  378,500   378,500 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างเพียงพอ 
2. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านซอฟท์แวร์ 
3. มีโปรแกรมส าเรจ็รูปท่ีถูกลิขสิทธ์ิ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษา ส าหรับท างานวิจัยและการเรียนรู้ 
4. ส านักฯ มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช้งาน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 

 
11.  การประเมินผลการด าเนินงาน 

11.1  เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
  11.1.1  บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  ร้อยละ 80 
  11.1.2  บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  ร้อยละ 80 
  11.1.3  บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  ร้อยละ 80 

11.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
  11.2.1  สถิติการเข้ามาใช้บริการในส านักทุกประเภทของผู้ใช้บริการ 
  11.2.2  การส ารวจข้อมลู โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ 

 
12. การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

12.1  ประเภทโครงการ: 
  12.1.1  โครงการตามประเด็นยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ยุทธศาสตร์ที่  4  :  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

12.2  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
  12.2.1  ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

  นโยบายที่  4  :  สังคมและคณุภาพชีวิต   
           นโยบายย่อยท่ี  4.1  :  การศึกษา 

  12.2.2  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ.2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
      นโยบายที่  1  :  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่
ความเป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม  ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  :  เสรมิสร้างศักยภาพการจดัการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ 
  กลยุทธ์ที่  1  :  เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่
ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ

  12.2.3  ความสอดคล้องกับตัวบง่ช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
   - องค์ประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 
 ตัวบ่งช้ี  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 - องค์ประกอบท่ี 2  :  การผลติบณัฑิต 
           ตัวบ่งช้ี  2.5  :  ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู ้
 - องค์ประกอบท่ี 7  :  การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งช้ี  7.4  :  ระบบบริหารความเสี่ยง 
 - องค์ประกอบท่ี 8  :  การเงินและงบประมาณ 
           ตัวบ่งช้ี  8.1  :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 - องค์ประกอบท่ี 9  :  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
           ตัวบ่งช้ี  9.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  12.2.3  ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปี  
พ.ศ. 2557 (ก.พ.ร) 

  - มิติที่  2  :  มิติด้านคณุภาพ 
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  ตัวช้ีวัดที่  5  :  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอ่สถาบันอุดมศึกษา 
  - มิติที่  4  :  มิติด้านการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ตัวช้ีวัดที่  8  :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 

 
13.  ความพร้อมของโครงการ 

ด าเนินการได้ทันที 
 

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ล าดับที ่ รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (ส าหรับ
การเรยีนการสอน) 

10 เครื่อง 18,000 180,000 มาตรฐานฯ 

     1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Core i3 
หรือ หรือดีกว่า มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

     2. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

     3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB 
จ านวน 1 หน่วย 

     4. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/100 
Mbps จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

      
     5. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่าและมีขนาดไม่

น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
     ค าชี้แจงฯ 
     ทดแทนของเดิมซึ่งเสื่อมสภาพการใช้งาน 
      

2 Statistical Package for 
the Social Science 
(SPSS) 

1 งาน 99,000 99,000 มาตรฐานฯ 

     1. เป็นซอฟต์แวรส์ าเรจ็รูป (Software Package) 
ที่มีลิขสิทธ์ิการใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย 

     2. ลิขสิทธิ์แบบสามารถใช้งานได้ตลอดไป 
(Perpetual License) สามารใช้งานบน
ระบบปฏิบตัิการ Windows 

     3. ซอฟต์แวร์มลีักษณะการใช้งานแบบ Point-
and click 

     4. ข้อมูลหลายชุด สามารถประมวลผลใน 
session เดียวกันได ้

     5. สามารถสรา้ง Chart แบบต่างๆ เช่น Graph 
ขั้นพื้นฐาน ส าหรับข้อมลู Multiple 
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ล าดับที ่ รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

Response, กราฟ ROC, Overlay และ Y-
axis, Time-series Charts รวมทั้งการ
ปรับแต่ง Chart Looks เป็นต้น 

     6. มีตารางแจกแจงความถี ่(Frequencies) ของ
ค่า Count ค่า Percentage ค่า valid of 
cumulative percentages 

     7. สามารถหาค่าความน่าเชื่อถือของข้อมูล (ค่า 
Reliability) ได ้

      
     ค าชี้แจงฯ 
     ใช้ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมลูของนักศึกษา ส าหรับ

ท างานวิจัยและการเรยีนรู ้
      

3 เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล 

1 เครื่อง 99,500 99,500 มาตรฐานฯ 

     1. ระบบกระดาษธรรมดา 
     2. ความเร็วในการถา่ยและการพิมพ์เอกสาร 

ขาว-ด า ไม่น้อยกว่า 30 หน้า ต่อนาที 
     3. มีชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัต ิ
     4. หน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 512 MB 
     5. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ป ี
      
     ค าชี้แจงฯ 
     ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน 

รวม 378,500  
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