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คํานํา 
 
 แผนการใชจายงบประมาณ (งบ กศ.บป.)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ . 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จัดทําข้ึนภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยเปนแผนที่ระบุ
ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลักของแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552– 2554  ประเด็น
ยุทธศาสตรกระทรวง  เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับ เปาหมายการใหบริการหนวยงาน กลยุทธหนวยงาน  ผลผลิต  
ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบดวย 2 ผลผลิต งบประมาณรายจายประจําปรวมทั้งสิ้น 20,640,960 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายงบประมาณ (งบ กศ.บป.) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ฉบับน้ี จะเปนประโยชน   ตอผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของ และผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป 
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจาย(งบ กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยทุธศาสตรการจดัสรรงบประมาณ แผนงาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการ

ใหบริการหนวยงาน ผลผลติ/โครงการและงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2553 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

งบ กศ.บป. งบประมาณรวมทัง้สิ้น 20,640,960 บาท 
 
นโยบาย
ตาม

แผนการ
บริหาร
ราชการ
แผนดิน 

 
นโยบายท่ี 1 
เรงดวนท่ีจะ
เร่ิมดําเนินการ
ในปแรก 

 นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต 

ประเด็น  
นโยบาย
ยอย 

 

นโยบายยอย
ท่ี 1.3 การลด
ภาระคาครอง
ชีพของ
ประชาชน 

 ประเด็นนโยบายท่ี 3.1 นโยบายการศึกษา 
ประเด็นนโยบายท่ี 

3.4 นโยบายศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม

         

ยุทธศาสตร 
การจัดสรร
งบประมาณ 

 ยุทธศาสตรท่ี 
1: การสราง
ความเช่ือมั่น
และการ
กระตุน 

เศรษฐกิจของ
ประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3:  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงาน  

แผนงาน: 
เสริมสราง
รายไดพัฒนา
คุณภาพชีวิต

และ 
ความมั่นคง
ดานสังคม 

 แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
แผนงาน: สงเสริม
และพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

         

เปาหมาย 
การ

ใหบริการ
กระทรวง 

 

ประชาชน
ไดรับโอกาส
ทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน
ตามสิทธิท่ี
กําหนด 

 

ประชาชนไดรับ
การศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิตท่ีมี
มาตรฐานคุณภาพ 

 

คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการ
ดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและ 

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ 

ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีไดรับ 
การเผยแพรนําไปใช
ประโยชนเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนไดรับ
ความรูความเขาใจ

และเห็น
ความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย

เปาหมาย 
การ

ใหบริการ
หนวยงาน 

 นักเรียนใน
สังกัด

มหาวิทยาลัย
ไดรับโอกาส
ทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน
ตามสิทธิท่ี
กําหนดไว 

 

เพ่ือบริการวิชาการ
แกหนวยงาน/ 

ประชาชนในชุมชน
และสังคมใหมีความรู
ความสามารถในการ
พัฒนาตนเองเพื่อ
เพ่ิมศักยภาพ 

ในการแขงขันของ
ประเทศ 

เพ่ือขยายการผลิต
กําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

และสาขาท่ีขาดแคลน
เพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการในการ
พัฒนาประเทศ 

เพ่ือผลติกําลังคนท่ีมี
คุณภาพตามความตอง 

ของประเทศ 

เพ่ือวิจัยและพัฒนา
รวมท้ัง 

ถายทอดองคความรู
และสราง 

นวัตกรรมท่ีนําไปสู
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของ

ทองถิ่นและประเทศ

ปลูกฝงคานิยมให
นิสิตนักศึกษาและ
ชุมชนในการพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่น 
และอนุรักษ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

กลยุทธ
หนวยงาน  

สงเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการเรียน
การสอนขั้น
พ้ืนฐาน 
ท่ีมุงเนน
คุณภาพ มี
มาตรฐาน 

 

พัฒนาการบริการดาน
สุขภาพและการ
บริการวิชาการดาน
อ่ืนๆ ในเชิงรุกและ

ครบวงจร 
ใหครอบคลุมทุกกลุม

ประชากรและ 
ภาคสวนตางๆ 

พัฒนาและจัด
การศึกษาโดยมุงเนน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

ท่ีเปนความตองการ
ของประเทศและ 

ใหเกิดความเสมอภาค
ในโอกาส 

ทางการศึกษา 

พัฒนาและจัดการศึกษา
โดยมุงเนนสาขาท่ีเปน 
ความตองการของ 
ประเทศและใหเกิด
ความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษา 

สงเสริมการวิจัยท่ีเปน
ความตองการของ
ประเทศในลักษณะ
มุงเปาหมายและ 
งานวิจัยท่ี
มหาวิทยาลัย 
มีศักยภาพและ
นําไปใชประโยชน 

มุงเนนการผลิต
บัณฑิตภูมิปญญา
ไทยสูสากล 

ผลผลิต  

การสนับสนุน
การจัด

การศึกษาโดย
ไมเสีย 
คาใชจาย 

 ผลงานการใหบริการ
วิชาการ 

ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ผูสําเร็จการศึกษาดาน 
สังคมศาสตร 

ผลงานวิจัยเพ่ือสราง
องคความรู 

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

งบประมาณ  - บาท  - บาท 352,200 บาท 20,288,760 บาท - บาท - บาท 
 



 

 

ง

ตัวชี้วัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของ
งบประมาณรายจาย(งบ กศ.บป.) ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ.2553 
 

ผลผลิต/
งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 
ตัวชี้วัด เปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมาย

โครงการการจัด
การศึกษา 15 ป 
งบประมาณ - บาท 

1. จํานวนนักเรียนท่ี
ไดรับการสนับสนุน
ตามโครงการ 

- คน 1. คาใชจายท่ีผูปกครอง
สามารถลดคาใชจาย
ตามรายการท่ีไดรับการ
สนับสนุน 

รอยละ -  

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
งบประมาณ  
352,200 บาท 

1. จํานวนนักศึกษาคง
อยู 

1,069 
คน 

1. ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําหรือศึกษาตอ
ภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจากจบ 

รอยละ 
80 

1. ผูสําเร็จการศึกษาท่ี
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

รอยละ 
82 

2. จํานวนนักศึกษาท่ี
เขาใหม 

535 คน 2. ความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละ 
75 

3. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

282 คน 3. ผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 
82 

ผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร
งบประมาณ  
17,708,640 บาท 

1. จํานวนนักศึกษาท่ี
เขาใหม 

1,376 
คน 

1. ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําหรือศึกษาตอ
ภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจบ 

รอยละ 
80 

1. ผูสําเร็จการศึกษาท่ี
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

รอยละ 
72 

2. จํานวนนักศึกษาท่ี
คงอยู 

2,803 
คน 

2. ความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละ 
75 

3. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

1,055 
คน 

3. ผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 
72 

ผลงานการใหบริการ
วิชาการงบประมาณ 
- บาท 

1. จํานวนครูผูไมมีวุฒิ
ทางการศึกษาท่ี
เขารับการพัฒนา 

- คน 1. ความพึงพอใจของผูเขา
รับการพัฒนาและ
หนวยงานผูท่ีใชครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

รอยละ - 1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

รอยละ 
- 

2. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคม 

-โครงการ 2. ความพึงพอใจของผูเขา
รับบริการในกระบวนการ
ใหบริการ 

รอยละ - 2. งานบริการวิชาการ
แลวเสร็จตาม
ระยะเวลา 

รอยละ 
- 

3. จํานวนผูเขารับ
บริการ 

- คน 

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณ - บาท 

1. จํานวนโครงการ/ 
กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

37 
โครงการ 

1. โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของ
โครงการ 

รอยละ 
85 

1. งานโครงการ/
กิจกรรมท่ีแลวเสร็จ
ตามเวลา 

รอยละ 
85 

2.จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

4,400 
คน 

ผลงานวิจัยเพ่ือ
ถายทอดองคความรู 
งบประมาณ - บาท 

1. จํานวนโครงการวิจัย -โครงการ 1. จํานวน/จํานวนของ
งานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีตีพิมพ
เผยแพรในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

รอยละ - 1. จํานวนโครงการวิจัย
ท่ีแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 

รอยละ 
- 

2. จํานวน
โครงการวิจัยท่ีแลว
เสร็จ 

- 
โครงการ 

2. จํานวนผลงานวิจัย
เปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนด 

-ผลงาน 
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สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบ กศ.บป.)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบ กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
งบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 20,640,960 บาท 

สรุปงบประมาณรายจาย(งบ กศ.บป.) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน 

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

ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ   
แผนงาน : เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม   
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 20,640,960 100.00 
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 20,640,960 100.00 
แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   

รวมทั้งสิ้น 20,640,960  
สรุปงบประมาณรายจาย(งบ กศ.บป.) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย 

ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจาย 

งบบุคลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ
งบเงนิ
อุดหนนุ 

งบรายจาย
อื่น รวมทัง้สิ้น รอยละ 

เงินเดอืน คาจาง
ประจํา 

คาจาง
ชั่วคราว 

พนกังาน
ราชการ 

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสด ุ

สาธารณปูโภค คาครุภณัฑ คาที่ดนิและ
สิ่งกอสราง 

ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ   
แผนงาน: เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม   
โครงการ: สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป   
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 242,330 17,479,020 2,580,120 339,490 20,640,960 100.00 
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 242,330 2,580,120 339,490 20,640,960 100.00 
ผลผลิตที่ 1: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 352,200  352,200 1.70 
ผลผลิตที่ 2: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 242,330 17,126,820 2,580,120 339,490 20,288,760 98.29 
ผลผลิตที่ 3: ผลงานการใหบริการวิชาการ   
ผลผลิตที่ 4: ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู   
แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   
ผลผลิตที่ 1: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

รวมทั้งสิ้น 242,330 17,479,020 2,580,120 339,490 20,640,960 100.00 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย(กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย 
งบรายจาย/หมวดรายจาย งบประมาณ (บาท) รอยละ 

งบบุคลากร 242,330 1.17 
เงินเดือนและคาจางประจํา   
คาตอบแทนพนักงานราชการ   
คาจางชั่วคราว 242,330 1.17 
งบดําเนินงาน 20,059,140 97.18 
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 17,479,020 84.68 
คาสาธารณูปโภค 2,580,120 12.50 
งบลงทุน 339,490 1.64 
คาครุภัณฑ 339,490 1.64 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง   
งบเงินอุดหนุน   
งบรายจายอื่น   

รวม 20,640,960 100.00 
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แผนการใชจายงบประมาณตามยุทธศาสตร แผนงาน และผลผลิต  
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน
ใชสอยวสัด ุ

คาสาธารณู- 
ปโภค 

คา
ครุภัณฑ 

คาทีด่ิน
และ

สิ่งกอสราง

เงิน
อุดหนุน 

รายจาย
อื่น 

รวม รอยละ 

ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 242,330 17,479,020 2,580,120 339,490 20,640,960 100.00 
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 242,330 17,479,020 2,580,120 339,490 20,640,960 100.00 
ผลผลิตที่ 1: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

352,200 352,200 1.57 

1. งานจัดการศกึษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 352,200 352,200 1.57 
    1.1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 352,200 352,200 1.57 
       1.งานพัฒนาการเรยีนการสอน  352,200 352,200 1.57 
ผลผลิตที่ 2: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 242,330 17,126,820 2,580,120 339,490 20,288,760 98.92 
1. งานจัดการศกึษาคณะครุศาสตร 45,500 28,490 73,990 0.35 
       1. งานจัดการศึกษาและปรับปรุงการดําเนินงานและ
การพัฒนานักศกึษา กศ.บป. 

45,500 28,490 73,990 0.35 

2. งานจัดการศกึษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 231,930 80,000 311,930 1.51 
       1.งานจัดการการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร 

231,930 80,000 311,930 1.51 

3. งานจัดการศกึษาคณะวิทยาการจัดการ 898,180 99,000 997,180 4.83 
       1.งานจัดการศึกษาคณะวิทยาการจดัการ 898,180 99,000 997,180 4.83 
4. งานบรหิารจดัการการศึกษา 242,330 15,951,210 2,580,120 132,000 18,905,660 91.59 
    4.1 สํานักงานอธิการบด ี 242,330 15,951,210 2,580,120 132,000 18,905,660 91.59 
    4.1.1 กองกลาง 242,330 14,950,710 2,580,120 132,000 17,905,160 86.74 
       1.งานสนับสนุนการเรยีนการสอนการศึกษาบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) 

242,330 14,950,710 2,580,120 132,000 17,905,160 86.74 

    4.1.2 กองบริการการศึกษา 100,000 100,000 0.48 
       1.งานการบริหารจัดการการศึกษา กศ.บป. 100,000 100,000 0.48 
    4.1.3 กองพัฒนานักศึกษา 50,000 50,000 0.24 
       1.งานบรกิารนักศึกษาดานการรักษาพยาบาล 50,000 50,000 0.24 
    4.1.4 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 850,500 850,500 4.12 
       1.งานบรกิารงานวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

850,500 850,500 4.12 

รวม 242,330 17,479,020 2,580,120 339,490 20,640,960 100.00 
รอยละ 1.17 84.68 12.50 1.64  
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ยุทธศาสตรท่ี 3: การพฒันาสังคมและคณุภาพชวีิต 
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิตที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1.1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1.1.1 งานพฒันาการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 
7. สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน  
วงเงินงบประมาณ: 352,200 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : รศ.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 

 การเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ ในความรับผดิชอบของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีน้ัน  ลักษณะจะเปน
วิชาที่เปนเน้ือหาการเรียนรู  นอกจากจะไดจากการสอนทฤษฎีแลว จําเปนตองฝกปฏิบัตจิากเครื่องมือ อุปกรณและวสัดุ
ตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความคิด วิเคราะหอยางเปนระบบ และเกิดทักษะในการเรียนรู  จนสามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวติประจําวันและในการทํางานได  นอกจากน้ีนักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพเพ่ือเปนการฝกทักษะในการ
ทํางานกอนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถจัดการศึกษาและมีระบบการดําเนินงานการจัดการศึกษา

และพัฒนานักศึกษา กศ.บป.ที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
2. เพ่ือใหนักศึกษามีวัสดุ อุปกรณเพียงพอในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือเปนการเพ่ิม

ทักษะในการเรียน 
3. เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมทักษะกอนไปปฏิบัติงานจริง 
4. เพ่ือจัดหาวัสดุในการทําแผนการสอนและอุปกรณประกอบในการเรียนการสอน 
5. เพ่ือใหมีวัสดุในการวัดผล ประเมินผลนักศึกษา การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดการศึกษาสาํหรับนักศึกษา กศ.บป.  346 คน 
1.2 บริการนักศึกษา คณาจารยและผูเก่ียวของ  100 คน 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1  การจัดการศึกษาและการดําเนินงาน กศ.บป. มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
2.2  มีวัสดุสําหรับฝกปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพไดอยางตอเน่ืองตลอดป 
2.3  นักศึกษา คณาจารยและผูเก่ียวของไดมีสวนรวมและมีความพึงพอใจมากข้ึน 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
การดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ  ดําเนินงานไดตามกําหนดรอยละ 80 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 จัดซื้อวสัดการเรียนการสอน             
2 วัสดฝุกปฏิบัต ิ             
3 ฝกประสบการณวิชาชีพ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 จัดซ้ือวัสดุ 3 ภาคเรียน  1 1 1 
2 วัสดฝุกปฏิบัต ิ 46 วิชา 22 8 6 4 
3 ฝกประสบการณวิชาชีพ 11 วิชา  7 4  

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 ซื้อวัสดุการเรยีนการสอน 50,250  10,000 10,000 30,250 
2 จัดซื้อวสัดฝุกปฏิบัต ิ 148,050 65,000 27,000 40,000 16,050 
3 เตรียมฝกและฝกประสบการณวิชาชีพ 153,900 16,420 70,000 52,000 15,480 
 รวม 352,200 81,420 107,000 102,000 61,780 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ซื้อวัสดุ  

ซอมแซม และจางเหมาบริการ        
    50,250

1.1 คาวัสด ุ     
 -วัสดุสาํนักงาน เชน หมึกพิมพ 

กระดาษมีเสน กระดาษไข 
คอมพิวเตอร หมึกถายเอกสาร 
ฯลฯ 

    50,250

2 กิจกรรมหลักที่ 2 วัสดุฝก
ปฏิบัต ิ

   148,050

2.1 คาวัสด ุ      
 - วัสดุสาํหรับการฝกปฏิบัต ิ     148,050

3 กิจกรรมหลักที่ 3 การเตรยีม
ฝกและฝกประสบการณชีวติ 

  153,900

3.1 คาวัสดสุําหรับเตรียมฝก
ประสบการณวชิาชีพ 

   153,900

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน   352,200 

ขอถัวเฉล่ียจายทุกรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถจดัการศึกษาและมีระบบการดําเนินงานการจัดการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา กศ.บป.ที่มีประสทิธิภาพสูงข้ึน 

2. นักศึกษามีวัสด ุอุปกรณเพียงพอในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะใน
การเรียน 

3. นักศึกษาไดฝกประสบการณวชิาชีพเพ่ือเพ่ิมทักษะกอนไปปฏิบัติงานจริง 
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การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1.   นักศึกษา กศ.บป.ไดศึกษาในรายวชิาครบตลอดป 
1.2.   นักศึกษา กศ.บป. สําเร็จการศึกษาตามเวลา 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จการศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียน

การสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายเรงดวนที่ 3: พัฒนา

คุณภาพชวีิต 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี  
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ยุทธศาสตรท่ี 3: การพฒันาสังคมและคณุภาพชวีิต 
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิตที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

1. งานจัดการศึกษาคณะครุศาสตร 
1.1 คณะครุศาสตร 

1.1.1 งานการจัดการศกึษาและปรับปรงุการดาํเนินงานและการพฒันานักศกึษา กศ.บป. 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 
7. สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน , งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 73,990 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร  : ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง 
  

หลักการและเหตุผล 
คณะครุศาสตรมีพันธกิจที่สําคัญ คือ การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 

รวมทั้งการวิจัยและใหบริการทางการศึกษา ใหแกบุคลากรประจําการและบุคลากรในทองถิ่น โดยมีเปาประสงคสําคัญใน
การจัดการศึกษา เชน  

1. พัฒนาการใหการศึกษา การผลิตและการพัฒนาครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพสูงข้ึน
รวมทั้งสงเสริมวิทยฐานะและพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพให
ตอบสนองตอการพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติมากข้ึน 

2. เพ่ิมปริมาณงานวิจัยและการบริการวิชาการทางการศึกษาที่มีคุณภาพใหมากข้ึน 
3. เพ่ิมปริมาณนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพใหมากข้ึน 
4. เพ่ิมปริมาณการจัดรูปแบบและกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาใหหลากหลายและ

สอดคลองกับความตองการมากข้ึน 
5. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดองคกรใหครอบคลุมพันธกิจและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
6. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานใหสูงข้ึน 

 ซึ่งการดําเนินงานใหบรรลุเปาประสงคขางตน จําเปนตองมีการปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษาของ
คณะครุศาสตรใหทุกพันธกิจใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงข้ึน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ(กศ.บป.) 

 ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับปรับปรุงการดําเนินงานการจัดการศึกษา
และการพัฒนานักศึกษา กศ.บป. ในทุกดาน เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคของแผนพัฒนาและตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุงและพัฒนางาน/กระบวนการ/กิจกรรมทั้งในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารทั่วไป 
และดานบุคลากรใหเอ้ือตอการจัดการศึกษาตอไป 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหคณะครุศาสตรสามารถจัดการศึกษาและมีระบบการดําเนินงานการจัดการศึกษา และการพัฒนา

นักศึกษา  กศ.บป. ที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
2. เพ่ือใหนักศึกษา คณาจารย และผูเก่ียวของไดมีสวนรวม ไดรับประโยชน และพึงพอใจในการดําเนินงาน

ของคณะครศุาสตร 
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เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดการศึกษาสาํหรับนักศึกษา กศ.บป.  34 คน 
1.2 มีระบบการดําเนินงานฯและการพัฒนานักศึกษาฯ  1 ระบบ 
1.3 มีวัสดุการจัดการศึกษาและดําเนินงานบรหิาร และ วสัดุการฝกภาคปฏิบัต ิ 20 รายการ 
1.4 มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการดําเนินงานฯ  1 กิจกรรม 
1.5 นักศึกษา คณาจารย และผูเก่ียวของที่มีสวนรวม 50 คน 
    

 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1. การจัดการศึกษา ระบบการดาํเนินงานฯ และการพัฒนานักศกึษาฯ มีประสทิธิภาพสูงข้ึน 
2.2. มีการพัฒนาระบบการดําเนินงานฯ และการพัฒนานักศึกษาฯ อยางตอเน่ือง 

2.3. นักศึกษา คณาจารย และผูเก่ียวของไดมีสวนรวมและมีความพึงพอใจมากข้ึน 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. กิจกรรมการจัดการศึกษาสําหรบันักศึกษา กศ.บป.ไดตอเน่ืองตลอดป 
3.2. มีระบบการดําเนินงานฯและการพัฒนานักศึกษาไดตอเน่ืองตลอดป 
3.3. การจัดซื้อวัสดสุําหรับดําเนินงานฯของคณะครุศาสตรแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
3.4. การจัดซื้อครภุณัฑของคณะครุศาสตรแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 จัดการศึกษาสาํหรับนักศึกษา กศ.บป.             
2 ดําเนินการพัฒนานักศึกษา กศ.บป.             
3 จัดการเรยีนรูและการฝกปฏิบัติ             
4 ปรับปรุงพัฒนาระบบการดําเนินงานจัดการเรยีนการสอน             
5 ดําเนินการจดัซือ้/จัดหาวัสด ุ             
6 ดําเนินการจดัซือ้/จัดหาครภุัณฑ             
7 กํากับ ติดตามและประเมินผล             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 จัดการศึกษาสาํหรับนักศึกษากศ.บป. 3 ครั้ง 1 1 1  
2 ดําเนินการพัฒนานักศึกษา กศ.บป. 34 คน 11 11 11 1 
3 ปรับปรุงพัฒนาระบบการดําเนินงาน

จัดการเรยีนการสอน 
34 คน 11 11 11 1 

4 ดําเนินการจดัซือ้/จัดหาวัสด ุ 20 รายการ 5 5 5 5 
5 ดําเนินการจดัซือ้/จัดหาครภุัณฑ 1 ชุด 1    
6 กํากับ ติดตามและประเมินผล 1 ครั้ง    1 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 คาวัสดุการจัดการศึกษาและดําเนินงาน
บริหารจํานวน 3ภาคๆ  

13,400 3,400 5,000 5,000 

2 คาใชสอยวัสดกุารฝกภาคปฏบัิติ  
จํานวน 3 ภาค 

32,100 10,200 10,200 10,200 1,500 

3 คอมพิวเตอร จาํนวน 1 ชุด 28,490 28,490  
 รวม 73,990 42,090 15,200 15,200 1,500 
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รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1. กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดซื้อวัสดุ

การศึกษาและดําเนินงานบริหาร 
      13,400

1.1 คาวัสดุ        
 -คาถายเอกสาร/กระดาษ A4 ปากกา

ไวทบอรด หมึกพร้ินเตอร ฯลฯ 
      13,400 

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดซื้อวัสดุการ
ฝกภาคปฏิบัติ 

   32,100

2.1 คาวัสดุ    
 -กระดาษสี 2 หนา ฟวเจอรบอรด 

ปากกาสีสะทอนแสง กระดาษกาวสี 
   32,100

3. กิจจรรมหลักท่ี 3 จัดซื้อครภุัณฑ      
3.1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 ชุด ชุดๆละ   28,490 บาท 28,490

         
 รวมงบประมาณท้ังส้ิน   73,990

*ถั่วเฉล่ียจายทุกรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษาคณะครุศาสตรมีวัสดสุําหรับดําเนินการจัดการเรยีนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
เพียงพอ 

2. มีกิจกรรมการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูของนักศึกษา กศ.บป. 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนระบบการดําเนินงานและนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา 
1.2. จํานวนและรายการกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนางานและการพัฒนานักศึกษา 
1.3. จํานวนนักศึกษา คณาจารย และผูเก่ียวของทีมี่สวนรวมและพึงพอใจการดาํเนินงาน 
1.4. จํานวนและรายการกิจกรรมที่มีผลการประเมินในระดับด ี

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จการศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียน

การสอน 
3.3. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักเรียน 
3.5. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศกึษา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.2. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพชวีิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายเรงดวนที่ 3: พัฒนา

คุณภาพชวีิต 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี  
 
 



 

 

7

2. งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2.1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2.1.1 งานจัดการศกึษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 
7. สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน , งบลงทุน ,  
วงเงินงบประมาณ: 311,930 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 
  

หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตรมีพันธกิจที่สําคัญ คือ ผลิตบัณฑิต มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บริการวิชาการดวยและทํา

งบบํารุงศิลปวัฒนธรรม การดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายทั้งหมด ดังกลาว ขางตน จําเปนตองมีการศึกษาที่เปนระบบ  มี
ทรัพยากรเพียงพอ จึงจําเปนตองมีการดําเนินงานโครงการกิจกรรม ทั้งดาน จัดเตรียมเอกสารแผนการสอน และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งการฝกประสบการณวิชาชีพ และการฝกในรายวิชาตาง ๆ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหคณะมนุษยศาสตรจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหอาจารยสามารถจัดหาวัสดุและจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหนักศึกษามีวัสดุฝกปฏิบัติในรายวิชาภาคปฏิบัติไดครบถวนตามหลกัสูตร 
4. เพ่ือเพ่ิมทักษะในการฝกประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษา 

เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดซื้อวสัด ุ 3 ภาคเรยีน 
1.2 ซื้อครภุัณฑ 1 เครื่อง 
1.3 วัสดฝุกปฏิบัต ิ 9 สาขา 
1.4 ฝกประสบการณวิชาชีพ 9 สาขา 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการฝกปฏิบัติตามหลักสตูรทุกสาขา 
2.2. นักศึกษามีประสบการณ ทักษะ ผลสัมฤทธ์ิ การเรียนรู และพึงพอใจในการศกึษาเรียนรูตามหลักสตูร  

                          ทุกสาขา 
2.3. คณาจารยจดักิจกรรมฝกประสบการณวิชาชีพครูไดสะดวกและมีประสทิธิภาพทุกสาขา 
2.4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการบรหิารงานและการจัดการเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1.   นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการฝกปฏิบัติตลอดปการศึกษา 
3.2.   นักศึกษามีประสบการณ ทักษะ ผลสัมฤทธ์ิ การเรียนรู และพึงพอใจในการศึกษาเรียนรูตลอดปการศึกษา 
3.3.   คณาจารยจดักิจกรรมฝกประสบการณวชิาชพีครูไดสะดวกและมีประสิทธิภาพตลอดปการศึกษา 
3.4.   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการบรหิารงานและการจัดการเปนไปอยางมีประสทิธิภาพตลอด

ปการศึกษา 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 จัดซ้ือวัสดุ             
2 ซ้ือครุภัณฑ             
3 วัสดุฝกปฏิบัติ             
4 ฝกประสบการณวิชาชีพ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ 
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 จัดซ้ือวัสดุ 3 ภาคเรยีน 1 1 - 1 
2 ซ้ือครุภัณฑ 1 เครื่อง 1 - - - 
3 วัสดุฝกปฏิบัติ 9 สาขา 1 1 1 1 
4 ฝกประสบการณวิชาชีพ 9 สาขา - 3 3 3 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 จัดซ้ือวัสดุ 111,930 60,000 20,000 20,000 11,930
2 ซ้ือครุภัณฑ 80,000 80,000  
3 วัสดุฝกปฏิบัติ 30,000 7,500 7,500 7,500 7,500
4 ฝกประสบการณวิชาชีพ 90,000 30,000 30,000 30,000
 รวม 311,930 147,500 57,500 57,500 49,430

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ซื้อวัสดุและ

ครุภัณฑเพ่ือการเรียนการสอน       
      191,930

1.2 คาวัสดุ        
 -อุปกรณสํานักงาน   3 ภาคเรียน   111,930 

1.3 คาครุภัณฑ     
 -เคร่ืองถายเอกสารระบบดิจิตอล    1 เคร่ืองๆละ 80,000 บาท 80,000 

2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ฝกปฏิบัติ     30,000
2.1 คาวัสดุ     

 -อุปกรณการเรียนการสอน   9 สาขา   30,000 
3 กิจกรรมหลักท่ี 3 การเตรียมฝก

ประสบการณชีวิต 
    90,000

3.1 คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ       9  สาขาๆละ  90,000
 รวมงบประมาณท้ังส้ิน    311,930

*ถั่วเฉล่ียจายทุกรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการศึกษาและการเรียนรูที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ 
2. นักศึกษามีคุณลักษณะทีส่อดคลองกับความตองการของสังคมและทองถิ่นมากข้ึน 
3. คณาจารยมีอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่มีประสทิธิภาพ 
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการบรหิารงานและการจัดการเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 

 
 
 
 
 

 



 

 

9

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1.  จํานวนนักศึกษาทีฝ่กประสบการณวชิาชีพ 
1.2.  จํานวนและรายการวสัดฝุกปฏิบัติในรายวิชาตาง ๆ  
1.3.  จํานวนวัสดแุละอุปกรณในการปฏิบัติงานของคณะ 
1.4.  จํานวนครภุัณฑในการปฏบัิติงานของคณะ 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนวัสดุ อุปกรณ คาใชสอย และครุภัณฑในการ

ปฏิบัติงานของคณะ 
3.2. การสํารวจขอมลูโดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักศึกษาที่เรียนวิชาภาคปฏิบัต ิ
3.3. การสํารวจขอมลูโดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักศึกษาทีฝ่กประสบการณวิชาชีพ 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายเรงดวนที่ 3: พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี  

3. งานจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
3.1 คณะวิทยาการจัดการ 

3.1.1 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวทิยาการจัดการ งบ กศ.บป. ประจําปงบประมาณ 2553 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 
7. สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 997,180 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  : รศ.ลํายอง  ปล่ังกลาง 
  

หลักการและเหตุผล 
ในปงบประมาณ 2553 คณะวิทยาการจัดการมีภารกิจในการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 

(กศ.บป.)จํานวน 15 หลักสูตร ไดแก นักศึกษาโปรแกรม จ-พ-ศ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป จํานวน 3 หลักสูตร  ไดแก  
บริหารทรัพยากรมนุษย  คอมพิวเตอรธุรกิจ  และการจัดการ  หลักสูตรปริญญาตรี 2 ป จํานวน 5 หลักสูตร ไดแก  การ
จัดการทั่วไป  บริหารทรัพยากรมนุษย  การตลาด  คอมพิวเตอรธุรกิจ  และการบัญชี  นักศึกษาโปรแกรม ส-อา หลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ป จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก บริหารทรัพยากรมนุษย  คอมพิวเตอรธุรกิจ  การจัดการ  หลักสูตรปริญญาตรี 
2 ป จํานวน 4 หลักสูตร  ไดแก  การจัดการทั่วไป  บริหารทรัพยากรมนุษย  การบัญชี  คอมพิวเตอรธุรกิจ   คณะฯ จึงมี
ความจําเปนที่จะตองใชวัสดุในการเรียนการสอน  รวมทั้งตองจัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนใน
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รายวิชาฝกปฏิบัติรวมทั้งรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษาทั้งหมดในจํานวน 15 หลักสูตร (ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยฯ และศูนยตาง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ) 

ดังน้ันการที่จะดําเนินการใหมีประสิทธิภาพและไดคุณภาพ  ตองมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ  เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจและประสบการณ  เพ่ือจะไดนําไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองไดทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  คณะวิทยาการจัดการจึงตองจัดหาวัสดุอุปกรณรวมทั้งสื่อตาง ๆ 
มาสนับสนุนและใชในการจัดการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหนักศึกษาคณะวทิยาการจัดการมีวสัดแุละอุปกรณเพียงพอสําหรับการจัดการเรยีนการสอน  ฝกปฏิบัติ

และฝกประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา 
2. เพ่ือจัดการศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ สําหรับ  กศ.บป.ใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่คงอยู 530 คน 
1.2 มีครภุัณฑของคณะวิทยาการจัดการ 1 รายการ 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. คณะวิทยาการจัดการมแีผนการใชจายงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 

(งบ กศ.บป. ประจําปงบประมาณ 2553) อยางมีประสิทธิภาพ 
2.2. นักศึกษา กศ.บป. ของคณะวทิยาการจดัการ  มีวัสดแุละอุปกรณเพียงพอสําหรับการเรยีนการสอน

รายวิชาฝกปฏบัิติและรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. อาจารย  บุคลากร และนักศึกษา กศ.บป. ของคณะวิทยาการจัดการทุกหลกัสูตรมีวัสดุการเรียนการ
สอนเพียงพอตลอดปงบประมาณ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 จัดการเรยีนการสอน             
 - จัดซื้อวสัดุการเรียนการสอน             
2 กิจกรรมรายวชิาฝกปฏิบัต ิ             
 - จัดซื้อวสัดุรายวิชาฝกปฏิบัต ิ             
3 กิจกรรมโครงการเตรยีมและฝกประสบการณวิชาชีพ             
 - จัดซื้อวสัดุโครงการเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพ             
 - คาวิทยากรโครงการเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพ             
4 กิจกรรมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ              
 - จัดซื้อครภุัณฑคณะวิทยาการจัดการจํานวน 1 รายการ             
              

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 จัดการเรยีนการสอน   
 - จัดซื้อวสัดุการเรียนการสอน 11 ครั้ง 2 3 3 3
2 กิจกรรมรายวชิาฝกปฏิบัต ิ   
 - จัดซื้อวสัดุรายวิชาฝกปฏิบัต ิ 36 ครั้ง 4 11 11 10
3 กิจกรรมโครงการเตรยีมและฝก

ประสบการณวชิาชีพ 
  

 - จัดซื้อวสัดุโครงการเตรียมและ
ฝกประสบการณวิชาชีพ 

4 ไตรมาส 1 1 1 1

 - คาวิทยากรโครงการเตรียมและ
ฝกประสบการณวิชาชีพ 

3 เทอม 1 1 1

4 กิจกรรมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ    
 - จัดซื้อครภุัณฑคณะวิทยาการ

จัดการจํานวน 1 รายการ 
1 รายการ 1  
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แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 จัดการเรยีนการสอน 108,000 19,600 29,400 23,900 35,100
2 กิจกรรมรายวชิาฝกปฏิบัต ิ 270,000 15,000 80,000 90,000 85,000
3 กิจกรรมโครงการเตรยีมและฝก

ประสบการณวชิาชีพ 
520,180  

 - จัดซื้อวสัดุโครงการเตรียมและฝก
ประสบการณวชิาชีพ 

439,180 110,000 101,000 105,180 123,000

 - คาวิทยากรโครงการเตรียมและฝก
ประสบการณวชิาชีพ 

81,000 27,000 27,000 27,000

4 กิจกรรมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ  99,000 99,000  
 รวม 997,180 243,600 237,400 246,080 270,100

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมหลักท่ี 1  จัดการเรียน

การสอน 
    108,000  

1.1 คาวัสดุการเรียนการสอน 11 คร้ังๆละ - - - - 108,000  
2 กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรม

รายวชิาฝกปฏบัิติ 
     270,000  

2.1 คาวัสดุฝกรายวิชาปฏิบัติ 36  คร้ังๆละ - -  - 270,000  
3 กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรม

โครงการเตรียมและฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

     520,180  

3.1 คาวัสดุโครงการ 4 ไตรมาศๆละ - - - - 439,180  
3.2 คาตอบแทนวิทยากรโครงการ 3  เทอมๆละ - - 27,000 บาท 81,000  
4 กิจกรรมหลักท่ี 4 กิจกรรม

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 
     99,000  

4.1 คาครุภัณฑ 1  รายการ     
 - เครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง 1 เครื่องๆละ 99,000 บาท 99,000  
 รวมงบประมาณท้ังส้ิน    997,180

*ถั่วเฉล่ียจายทุกรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. นักศึกษาคณะวทิยาการจดัการมีวัสดแุละอุปกรณเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอน  ฝกปฏิบัติและ
ฝกประสบการณวิชาชีพ 

2. การจัดการศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ สําหรับ  กศ.บป.มีคุณภาพและมีประสทิธิภาพ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1.   จํานวนนักศึกษา กศ.บป. ทีค่งอยู 
1.2.   จํานวนกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน 
1.3.   จํานวนวัสดุและครุภัณฑที่จดัหาในปงบประมาณ พ.ศ.2553 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1.   มีแผนการใชจายงบประมาณรายจายการจดัการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
3.2.   จํานวนครุภัณฑของคณะวิทยาการจดัการ 
3.3.   จํานวนวัสดุการเรียนการสอนที่ทาํการจดัซือ้ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
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2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายเรงดวนที่ 3: 

นโยบายสังคมและคุณภาพชวีติ 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี  

4. งานบริหารจัดการการศึกษา 
4.1 สํานักงานอธิการบดี 

4.1.1 กองกลาง 

4.1.1.1 งานสนับสนุนการเรียนการสอนบุคลากรประจาํการ (กศ.บป.) 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 
7. สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร , งบดําเนินการ , งบลงทุน  
วงเงินงบประมาณ: 17,905,160 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองกลาง  : นางสุนทรี  โพธิกุล 
  

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาทองถิ่น  มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัย  ใหบริการ
วิชาการแกสังคม  เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลางมีหนาที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีหนาที่ใหการสนับสนุนและบริการแกหนวยงานตาง ๆ ใหมหาวิทยาลัย  โดยมี
งานบริหารทั่วไป (สารบรรณ) งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานการประชุม งานหารายได งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ 
และงานประชาสัมพันธ  รวม 8 งาน ทําหนาที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ ตลอดจน
บุคลากรใหเพียงพอเพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและใหบริการกับชุมชน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหการบริหารงานในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนงานของ

หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว 
2. เพ่ือใหประชาสัมพันธงานและภารกิจของมหาวิทยาลัย แกหนวยงานของรัฐและชุมชน 
3. เพ่ือใหมีการดําเนินการระเบียบของราชการที่ถูกตอง 

 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 ขาราชการพลเรือน ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

และอาจารยประจําตามสญัญา 
302 อัตรา 

1.2 การจัดซื้อ จัดจาง อุปกรณและงานจาวเหมาบริการ 12 เดือน 
1.3 เพ่ือใหการสนับสนุนเก่ียวกับวัสดุอุปกรณการเรยีนการสอนสําหรับบุคลากร 477 คน 
1.4 เพ่ือเปนการบริหารงานมหาวิทยาลัย 1 งาน 
1.5 เพ่ือบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน 1 งาน 
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2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. กองกลาง สํานักงานอธิการบด ีมีการบริหารงานดานสนับสนุนการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

3.1. บริหารดานบุคลากร การเงินและงบประมาณภายในระยะเวลา 1 ปงบประมาณ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 คาสอน 3 ภาคเรียน และคานิเทศ             
2 คาดําเนินการคณะทํางานเสาร-อาทติย             
3 ค่ําดําเนินการคณะทํางาน จันทร-พุธ-ศุกร             
4 คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา ส-อ และ จ-พ-ศ             
5 เงินคืนคาหนวยกิต             
6 คาใชสอย             
7 วัสดสุนับสนุนการเรียนการสอน             
8 คาครุภัณฑ             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 คาจางชั่วคราว 12 เดือน 3 3 3 3 
2 เงินคาสอน-คานิเทศ 12 เดือน 3 3 3 3 
3 เงินคาดําเนินงานคณะทํางาน ส-อ 12 เดือน 3 3 3 3 
4 เงินคาดําเนินงานคณะทํางาน จ-พ-ศ 12 เดือน 3 3 3 3 
5 เงินคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา 

ส-อ และ จ-พ-ศ 
12 เดือน 3 3 3 3 

6 จายคาจางเหมาบริการ 12 เดือน 3 3 3 3 
7 จายคาสนับสนุนการเรียน 12 เดือน 3 3 3 3 
8 คาสอน-คาดําเนินการ-คาดําเนินศูนย

อุดมศึกษาอางทอง 
12 เดือน 3 3 3 3 

9 คาวัสดุการศึกษาและวสัดสุนับสนุน
การเรียนการสอนศูนยอุดมศึกษา
อางทอง 

12 เดือน 3 3 3 3 

10 คาวัสดุไฟฟา-ประปา ศูนยอางทอง 12 เดือน 3 3 3 3 
11 คาจางเหมาขนขยะ 12 เดือน 3 3 3 3 
12 คาครุภัณฑ 3 เดือน  3   
 - เครื่องมือวัดแสง 1เครื่อง 1 เครื่อง  1   
 - เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา       

1 เครื่อง 
1 เครื่อง  1   

 - เครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง 1 เครื่อง  1   
13 เงินคืนคาหนวยกิต 9 เดือน  3 3 3 
14 คาไฟฟา-คาประปา-คาโทรศัพท 12 เดือน 3 3 3 3 

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท)

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 คาจางชั่วคราว 242,330 60,583 60,583 60,582 60,582 
2 เงินคาสอน-คานิเทศ 6,400,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 

3 เงินคาดําเนินงานคณะทํางาน ส-อ 3,500,000 875,000 875,000 875,000 875,000 
4 เงินคาดําเนินงานคณะทํางาน จ-พ-ศ 2,100,000 525,000 525,000 525,000 525,000 
5 เงินคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา 

ส-อ และ จ-พ-ศ 
157,350 39,338 39,338 39,337 39,337 
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ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท)

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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. 

6 จายคาจางเหมาบริการ 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
7 จายคาสนับสนุนการเรียน 244,000 61,000 61,000 61,000 61,000 
8 คาสอน-คาดําเนินการ-คาดําเนินศูนย

อุดมศึกษาอางทอง 
2,200,000 550,000 550,000 550,000 550,000 

9 คาวัสดุการศึกษาและวสัดสุนับสนุน
การเรียนการสอนศูนยอุดมศึกษา
อางทอง 

93,750 23,438 23,438 23,437 23,437 

10 คาวัสดุไฟฟา-ประปา ศูนยอางทอง 31,610 7,910 7,900 7,900 7,900 
11 คาจางเหมาขนขยะ 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
12 คาครุภัณฑ 132,000  132,000   
 - เครื่องมือวัดแสง 1เครื่อง      
 - เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา       

1 เครื่อง 
     

 - เครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง      
13 เงินคืนคาหนวยกิต 100,000  30,000 40,000 30,000 
14 คาไฟฟา-คาประปา-คาโทรศัพท 2,580,120 645,030 645,030 645,030 645,030 
       
 รวม 17,905,160 4,418,299 4,580,289 4,458,286 4,446,286 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 บริหารจัดการมหาวิทยาลัย     15,337,470
 งบดําเนินงาน     

1.1 คาตอบแทน      12,157,350 
 - เงินคาสอน-คานิเทศ 3 ภาคเรียนๆละ 12 เดือนๆละ   6,400,000 
 - เงินคาดําเนินงานคณะทํางาน 

ส-อ 
3 ภาคเรียนๆละ 12 เดือนๆละ   3,500,000 

 - เงินคาดําเนินงานคณะทํางาน  
- จ-พ-ศ 

3 ภาคเรียนๆละ 12 เดือนๆละ   2,100,000 

 - เงินคาตอบแทนอาจารยที่
ปรึกษา 

- ส-อ และ จ-พ-ศ 

3 ภาคเรียนๆละ 12 เดือนๆละ   157,350 

1.2 คาใชสอย      468,000 
 - จายคาจางเหมาบริการ 3 ภาคเรียนๆละ 12 เดือนๆละ   100,000 
 - จายคาสนับสนุนการเรียน 3 ภาคเรียนๆละ 12 เดือนๆละ   244,000 
 - คาจางเหมาขนขยะ  12 เดือนๆละ   24,000 
 - เงินคืนคาหนวยกิต      100,000 

1.3 คาสาธารณูปโภค       
 - คาไฟฟา-คาประปา-คา

โทรศัพท 
3 ภาคเรียนๆละ 12 เดือนๆละ   2,580,120    

 งบลงทุน       
1.4 คาครุภัณฑ      132,000 

 เครื่องมือวัดแสง 1 เคร่ือง 1 รายการ 8,000 บาท  
 เครื่องคอมพิวเตอรพกพา 1 เคร่ือง 1 รายการ 25,000 บาท  
 เครื่องถายเอกสาร 1 เคร่ือง 1 รายการ 99,000 บาท  

2 บริหารจัดการศูนยอุดมศึกษา
อางทอง 

   2,567,690 

2.1 คาจางชั่วคราว  3  อัตรา 3 ภาคเรียนๆละ 12 เดือนๆละ   242,330 
2.2 คาสอน คาดําเนินงาน ศูนย

อางทอง 
3 ภาคเรียนๆละ 12 เดือนๆละ   2,200,000 

2.3 คาวัสด ุ       125,360 
 - คาวัสดุการศึกษาและวสัดุ

สนับสนุนการเรยีนการสอนศูนย
  12 เดือนๆละ   93,750 



 

 

15

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
อางทอง 

 - คาวัสดุไฟฟา-ประปา-ศูนย
อางทอง 

  12 เดือนๆละ   31,610 

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน   17,905,160

*ถั่วเฉล่ียจายทุกรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. กองกลาง สํานักงานอธิการบดไีดใหบริการดานการสนับสนุนการเรียนการสอนใหแกบุคลากร อันเปนไป
ตามวัตถุประสงคของ พ.ร.บ.มหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. 2547 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. ผูรับบริการจากการบริการทุกประเภท 
1.2. จํานวนคณาจารยืและเจาหนาที่  477  คน 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสรุปจาํนวนบุคลากร และผลการดําเนินงาน 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายเรงดวนที่ 3: สังคม

และคุณภาพชวีติ 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยทุธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี

4.1.2 กองบรกิารการศึกษา  

4.1.1.2 งานการบริหารจัดการศกึษาภาค (กศ.บป.) 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 
7. สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินการ  
วงเงินงบประมาณ: 100,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา : ลักขณา  เตชวงษ 
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หลักการและเหตุผล 
กองบริการการศึกษา เปนหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอน  การพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนขอมูลทางการศึกษาและการใหบริการแกนักศึกษา  อาจารย  และ
บุคลากร  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งพันธกิจดังกลาว เปนงานที่ตองเก่ียวของกับการจัดทําเอกสาร ขอมูล 
และจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ เพ่ือใชในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และเบิกจายคาเบ้ียเลี้ยงในการไปติดตอประสานงาน
กับหนวยงานตางๆ  ดังน้ันเพ่ือใหการดําเนินงานของกองบริการเปนไปดวยความเรียบรอยจึงจําเปนตองจัดเตรียม
ทรัพยากร  ใหเหมาะสม เพียงพอและพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  สงผลใหการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่คงอยูดานวิทยาศาสตรและดาน

สังคมศาสตร 
2. เพ่ือเสนอขออนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาใหกับผูสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2553 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดตารางเรยีน ตารางสอน และประมวลผลการศึกษาใหกับนักนักศึกษา  3 ภาคเรยีน 
1.2 จัดซื้อวสัดุ สํานักงาน เพ่ือจัดทําเอกสารและกําหนดการตาง ๆ ใหนักศึกษา 5 ครั้ง 
1.3 เบิกจายเบี้ยเลีย้ง และคาใชจายการไปราชการ 4 ครั้ง 
1.4 ใหบริการนักศึกษา เชน การลงทะเบียน การแจงกําหนดการ ผลการเรียน ฯ 3 ภาคเรยีน 
1.5 จัดทาํรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ตามแผนการเรียนที่กําหนด 3 ภาคเรยีน 
   

 
2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1.   จัดตารางเรยีน ตารางสอน และประมวลการศึกษาของนักศึกษา ไดอยางถูกตอง 
2.2.   จัดซื้อวสัดสุํานักงานที่มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน และสามารถใชงานไดเปนอยางด ี
2.3.   เสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาไดอยางถูกตอง ครบถวน 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. จัดตารางเรยีน ตารางสอน ตารางสอบ เพ่ือใชกอนเปดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
3.2. เสนอรายชื่อผูสาํเร็จการศึกษา หลังจากสอบปลายภาคภายใน 30 วัน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 จัดตารางเรยีน ตารางสอน ตารางสอบ สําหรบันักศึกษา             
2 จัดซื้อวสัดุ อุปกรณสํานักงาน             
3 ใหบริการนักศึกษา เชน การลงทะเบียน อธิบายหลักสูตร

และแผนการเรยีน การประมวลผลการศึกษา 
            

4 ขออนุมัติผลการสําเรจ็การศึกษา             
5 ไปราชการตามที่ไดรับมอบหมาย             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 จัดตารางเรยีน ตารางสอน ตาราง
สอบ สําหรับนักศึกษา 

3 ภาค
เรียน 

1 1 1

2 จัดซื้อวสัดุ อุปกรณสํานักงาน 5 ครั้ง 1 2 1 2
3 ใหบริการนักศึกษา เชน การ

ลงทะเบียน อธิบายหลักสูตรและ
แผนการเรียน การประมวลผล
การศึกษา 

3 ภาค
เรียน 

1 1 1

4 ขออนุมัติผลการสําเรจ็การศึกษา 3 ภาค
เรียน 

1  1 1

5 ไปราชการตามที่ไดรับมอบหมาย 3 ภาค
เรียน 

1 1 1
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แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 จัดตารางเรยีน ตารางสอน ตารางสอบ 
สําหรับนักศึกษา 

94,000 23,500 23,500 23,500 23,500

2 จัดซื้อวสัดุ อุปกรณสํานักงาน 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500
 รวม 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 จัดตารางเรียน ตารางสอน 

ตารางสอบ สําหรับนักศกึษา 
5 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 18,000 บาท 94,000

 กศ.บป. เสาร-อาทิตย        
 กศ.บป. จันทร-พุธ -ศุกร        

2 จัดซือ้วัสด ุอปุกรณสํานักงาน 4 ครั้งๆละ 1 งานๆละ 1,500 บาท 6,000
 - คา กระดาษถายเอกสาร      
 ปากกา ดินสอ หมึกเครื่อง Print      
 หมึก ถายเอกสาร      
       
 รวมงบประมาณท้ังส้ิน   100,000

*ถั่วเฉล่ียจายทุกรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. สามารถจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ใหกับนักศึกษาที่คงอยูในปการศึกษา 2553 
2. สามารถประมวลผลและจัดทํารายชื่อผูสําเร็จการศึกษา เพ่ือขออนุมัติการใหปริญญาไมนอยกวา 800 คน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1. จํานวนนักศึกษาคงอยู 1,700 คน 
1.2. จํานวนนักศึกษาทีส่ําเร็จการศกึษา  800  คน 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี 
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาใหม คงอยู และสําเร็จการศึกษา 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบรายงานขอมูลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเชื่อม่ันและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายเรงดวนที่ 3: สังคม

และคุณภาพชวีติ 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยทุธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
ดําเนินการไดทนัท ี
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4.1.3 กองพฒันานักศกึษา 

4.1.3.1 โครงการบริการนักศึกษาดานการรกัษาพยาบาล 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 
7. สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินการ  
วงเงินงบประมาณ: 50,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา : นางสารภี  พูลศิริ 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษาระดับ

ปริญญาและเปนนิติบุคคลเพ่ือทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นโดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาที่
ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถิ่นภูมิปญญาไทย
และภูมิปญญาสากลเพื่อสรางและพัฒนาองคความรูสรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดีสรางสํานึกในคุณคาของวัฒนธรรม
ทองถิ่นและของชาติเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย  ชุมชนและองคกร
อ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน  และเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม  สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนว
พระราชดําริ  ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม สอดคลองกับนโยบายการบริหารและ
การจัดการศึกษาของรัฐ 

สุขภาพที่ดีเปนสิ่งสําคญัที่จะชวยสงเสริมใหนักศึกษาสามารถศึกษาและรวมทํากิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ขณะที่นักศึกษาอยูภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บปวย หรือไดรับอุบัติเหตุ มหาลัยจึงควร
จัดใหมีแพทยและพยาบาลมาใหบริการตรวจรักษาเบ้ืองตน มียาและเวชภัณฑที่มีคุณภาพเพียงพอตอการรักษานักศึกษา
อยางเหมาะสมและทันทวงที ทั้งน้ียังครอบคลุมไปยังการใหบริการสุขภาพแกคณาจารยและบุคลากรทุกฝายของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหสามารถดําเนินงานใหบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพเชนกัน 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหนักศึกษาไดรับบริการดานสุขภาพที่เหมาะสมและทันทวงที 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นป ภาคปกติและภาค กศ.บป 2,000 คน 
1.2 คณาจารย เจาหนาที ่ 200 คน 
   

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1. มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีการสงเสริมสขุภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลใหกับนักศึกษาตลอด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 จางแพทย             
 -ดําเนินการจางแพทย             

2 จางพยาบาล             
 -ดําเนินการจางพยาบาล             

3 จัดซือ้ยาและเวชภัณฑ             
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ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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.

 -ดําเนินการจัดซื้อยาและเวชภณัฑ             
              

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น หนวยนับ
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 จางแพทย 48 ครั้ง 13 12 13 10 
2 จางพยาบาล 48 ครั้ง 13 12 13 10 
3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ 6 รายการ 3  3  
    

แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 จางแพทย 31,200 8,450 7,800 8,450 6,500 
2 จางพยาบาล 16,800 4,550 4,200 4,550 3,500 
3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ 2,000 1,000  1,000  
 รวม 50,000 14,000 12,000 14,000 10,000 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1. จางแพทย        31,200
 คาตอบแทน        
 -คาตอบแทนแพทย 1 คนๆละ 48 คร้ังๆละ 650 บาท 31,200 

2 จางพยาบาล      16,800
 คาตอบแทน    
 -คาตอบแทนพยาบาล 1 คนๆละ 48 คร้ังละ 350 บาท 16,800

3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ    2,000
 คาวัสดุ    
 -คายาและเวชภัณฑ    2,000 
     
 รวมงบประมาณท้ังส้ิน   50,000

*ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ความพึงพอใจของผูเขารับบรกิารในกระบวนการใหบริการ 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1.   จํานวนนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นป ภาคปกตแิละภาค กศ.บป 2,000 คน 
1.2.   คณาจารย เจาหนาที่ 200 คน 
1.3.   จํานวนกิจกรรม 3 กิจกรรม 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบบันทึกขอมูลจํานวนผูเขาใชบรกิารของฝายงานพยาบาล 

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 



 

 

20

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายเรงดวนที่ 3: พัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
  ดําเนินการไดทนัท ี  

4.1.4 สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1.4.1 งานการบริการงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 
7. สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินการ  
วงเงินงบประมาณ: 850,500 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายชัยพฤกษ   ชูดํา 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษาระดับ

ปริญญาและเปนนิติบุคคล เพ่ือทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาที่
ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถิ่นภูมิปญญาไทย
และภูมิปญญาสากลเพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูสราบัณฑิตที่มีความรูคูความดีสรางสํานึกในคุณคาของวัฒนธรรม
ทองถิ่นและของชาติเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกร
อ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน  และเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม  สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนว
พระราชดําริ  ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม สอดคลองกับนโยบายการบริหารและ
การจัดการศึกษาของรัฐ 

 จากเปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) ไดมุงผลสัมฤทธ์ิเม่ือสิ้นสุดแผน
ในป พ.ศ. 2565 คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน  สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย  โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล 
การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา  บนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  ความหลากหลาย  และ
เอกภาพเชิงระบบ” ซึ่งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 น้ี ไดคํานึงถึงมิติบูรณาการและองครวมของการพัฒนา
อุดมศึกษาเพ่ือกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategies direction) ประกอบดวยภาพฉายปจจบัุนและอนาคต (scenario) 
เปนการวิเคราะหภาพฉายและนัยสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเราสงผลกระทบตอมนุษยและโลก ประเทศไทยจนถึง
อุดมศึกษา 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาหน่ึงที่ตองดําเนินงานตามภาระหนาที่ที่กําหนดไว
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตองดําเนินงานใหบรรลุตามเจตนารมณของกรอบแผน
อุดมศกึษาระยะยาว ฉบับที่ 2  ดังกลาวขางตน  รวมทั้งการดําเนินงานใหเปนไปตามบริบทตาง ๆ  ที่เก่ียวของ  เชน ดาน
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร จากผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. ปการศึกษา 2548-2549 มหาวิทยาลัยตอง
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือสามารถใชฐานขอมูลตาง ๆ มาประกอบการ
ตัดสินใจ ฐานขอมูลที่ดีจะนําผลสูการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูองคการแหงการเรียนรูไดอยางเปนรูปธรรม เปนตน  จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองมีการพัฒนางานในดานตาง ๆ อยางตอเน่ืองและใหเกิดพัฒนาการใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไป  โดยตองเริ่มจากการมีเปาหมายที่ชัดเจน  มีนโยบายที่สอดคลองกับสภาพการณปจจุบันทา
ทายสูอนาคต  และไมละเลยตอผลงานในอดีตที่ตองคงคุณคาในสิ่งที่ดีไว  และปรับปรุงพัฒนาในสิ่งที่ยังขาดตก
บกพรองใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
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            ในสวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานสนับสนุนดานแหลงเรียนรู และ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาใน
ยุคปจจุบันจําเปนตองมีแหลงการเรียนรูหรือคลังปญญาที่หลากหลายเพื่อเปนการปฎิรูปการศึกษาและสรางสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิต  และเปนการพัฒนาชุมชนทองถิ่น  ซึ่งจําเปนตองจัดทํา  จัดหา  จัดการและบริหารงาน  ทั้งสิ่งตีพิมพ
และไมตีพิมพ  รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส  วัสดุ  ครุภัณฑ  ตางๆ ที่ดีทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ือใชในการบริหารและ
พัฒนางานในสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  ใหสอดคลอง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นและใหไดตามความตองการและเปน
มาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือจัดหาวสัดสุิ่งพิมพตอเน่ืองปใหมๆ 
2. เพ่ือจัดหาโปรแกรมใชงานทีด่แีละทันสมัย 
3. เพ่ือจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในงานบรหิารจดัการและใหบริการ 
4. เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชวีิตใหนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลยัและชุมชนทองถิ่น 
5. เพ่ือสนับสนุนนักศึกษาบุคลากรในมหาวิทยาลยัและชุมชนในทองถิ่นสรางนิสัยการเรียนรูการศึกษาคนควา

ดวยตนเอง 
6. เพ่ือใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ไดมาตรฐานคุณภาพ 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 คาสัญญาณเคเบิล  3 ชอง 
1.2 บริการ remote access 10 หมายเลข 
1.3 ซอมแซมครุภัณฑ 100 รายการ 
1.4 ลิขสิทธ์ิโปรแกรม Microsoft campus 1 โปรแกรม 
1.5 ลิขสิทธ์ิ Oracle 1 โปรแกรม 

2. เปาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1.   ผูใชบริการมองเห็นถึงความสาํคัญของสารสนเทศตอการปฏิบัติงาน 
2.2.   ความสําคญัของทรัพยากรสารสนเทศที่มีตอนักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอก 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
3.1.   ผูใชบริการพึงพอใจกับระยะเวลาการใหบริการ 
3.2.   การดํา เนินกิจกรรมแลวเสร็จตามเวลา 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มตน: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ ข้ันตอน / กิจกรรม 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 ดําเนินการเรื่องเคเบิลทีวี             
2 ดําเนินการบริการ remote access             
3 สํารวจและซอมแซมครุภัณฑ             
4 ดําเนินการเรื่องลิขสิทธ์ิโปรแกรม Microsoft campus             
5 ดําเนินการเรื่องลิขสิทธ์ิ Oracle             
6 กํากับ ติดตามและประเมินผล             

แผนการดาํเนินงาน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

ปริมาณ
รวมทั้ง
สิ้น 

หนวยนับ 
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 คาสัญญาณเคเบิล  3 ชอง 3  
2 บริการ remote access หมายเลข 10  
3 ซอมแซมครุภัณฑ รายการ 70 30 
4 ลิขสิทธ์ิโปรแกรม Microsoft 

campus 
1 โปรแกรม 1  

5 ลิขสิทธ์ิ Oracle 1 โปรแกรม 1  
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แผนการใชจายเงิน 

ลํา 
ดับ กิจกรรมหลัก/ผลผลติ 

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
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 คาสัญญาณเคเบิล  53,782 53,782 
2 บริการ remote access 12,840 3,210 3,210 3,210 3,210
3 ซอมแซมครุภัณฑ 150,058 100,000 50,058
4 ลิขสิทธ์ิโปรแกรม Microsoft campus 616,320 616,320 
5 ลิขสิทธ์ิ Oracle 17,500 17,500 
 รวม 850,500 3,210 790,812 53,268 3,210

รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ รายการ 

ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 คาสัญญาณเคเบิล  3 ชอง 1 รายการ   53,782
2 บริการ remote access       12,840 
3 ซอมแซมครุภัณฑ       150,058 
4 ลิขสิทธ์ิโปรแกรม Microsoft 

campus 
1 โปรแกรม 1 โปรแกรมละ 400,000 บาท 616,320 

5 ลิขสิทธ์ิ Oracle 1 โปรแกรม 1 โปรแกรมละ 17,500 บาท 17,500
 รวมงบประมาณท้ังส้ิน   850,500

ผลที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพ่ิมมากข้ึน 
2. ผูใชบริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศท่ีสาํนักมีใหบริการ 
3. สํานักมีครุภัณฑที่มีประสทิธิภาพใชงาน 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
1.1.   จํานวนทรัพยากรสารสนเทศใหมๆในแตละเดือนที่นําออกใหบริการ 
1.2.   จํานวนผูเขารบับริการใชหองสมุด และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.3.   ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาด ี
2.1. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครือ่งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1. สถติิการเขามาใชบริการในสํานักทุกประเภทของผูใชบริการ 
3.2. การสํารวจขอมลู โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ  

การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายเรงดวนที่ 3: พัฒนา

สังควและคุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัตริาชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา

คุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา 

2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553): 
ยุทธศาสตร: มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจดัการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา 

3. ความพรอมของโครงการ  
  ดําเนินการไดทนัท ี  
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ภาคผนวก 
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ  ทีด่ินและส่ิงกอสราง 

 

รายการ จํานวน/ 
ราคาตอ
หนวย รวมเงิน คุณลักษณะ/คําช้ีแจง หนวย

นับ (บาท) (บาท) 
1. คอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 ตัว 28,490 28,490 คุณลักษณะ 
          intel®Core™2 Duo processor E7600  

          3.06Ghz,3mb l2 cache,1066mhz fsb, 

          
intel® G41 Express Chipset,640 GB 3G 

          
SATA hard drive at 7200 RPM, 

          DVD+RW/ Rsuper MultiDrive,Double 相  

          Layer(8.5GB) 16xDVD RW/ R Drive,相 相  

          2GB RAM DDR3 up to 4GB with  

          1066MHz FSB RAM 

          Integrated intel High Definition Audio,  

          5.1 Surround Sound Ready 

          nVidia GeForce GT220 PCI-Express MB  

          Graphics card 1GB dedicated up to 1791 

          with HDMI and DVI capabilities 

          Integrated 10/100 Base-T Ethernet,56k  

          ITU v.92 Modem,15 in 1 media reader 

          6 USB 2.0 Port (2 Front 4 Rear) 

     1 PCI Express(x16) , 2 PCI Express  

     (x1) and 1 PCI 

     HP Deluxe Multimedia Keyboard,  

     Optical Scrolling Mouse 

     Free DOS, PC Doctor Program Praloaded 

     1-year limited on-site warranty 

     HP Pavilion 20" LCD Monitor with Speakers 

รวม 28,490      

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 
7. สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน , งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 73,990 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร  : ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง 
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 
7. สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน , งบลงทุน ,  
วงเงินงบประมาณ: 311,930 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 
  

 
รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ  ทีด่ินและส่ิงกอสราง 

 
 

ลําดับ
ที ่

รายการ จํานวน/ 
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

คุณลักษณะและคําชีแ้จง 

1 เครื่องถายเอกสาร
ระบบดจิิตอล 

1 เครื่อง 80,000 80,000 คุณลักษณะ 
- เครื่องถายเอกสารระบบดจิิตอลยี้หอ 
CANON รุน iR-2320L 
ความเร็ว 20 แผน/นาท ี
(Copier , printer) 
ชุดกลับสําเนาหนาหลังอัตโนมัต ิ
ชุดปอนตนฉบับอัตโนมัต ิ
ประกอบดวย 
กระดาษถายเอกสาร A4/80g 
ผงหมึกเครื่องถายเอกสาร รุน 
iR2020/iR2020J 
ตูรองเครื่อง 
คูมือการใชงาน 
 

รวม 80,000  
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 
7. สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 997,180 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  : รศ.ลํายอง  ปล่ังกลาง 
  

 
รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ  ทีด่ินและส่ิงกอสราง 

 

รายการ จํานวน/ 
ราคาตอ
หนวย รวมเงิน คุณลักษณะ/คําช้ีแจง หนวย

นับ (บาท) (บาท) 
1. เครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง 90,000 90,000 คุณลักษณะ 

- เปนเคร่ืองถายเอกสารระบบดิจิตอล พรอมตู 

          - ความละเอียดของภาพ 600 จุด/ตารางน้ิว 

          - ความเร็วในการถายเอกสาร 20 แผน/นาที 

          
- ใชเวลาอุนเคร่ือง 15 วินาที และสําเนาแผนแรก 6.5 
วินาที 

          
- สามารถถายเอกสารไดตั้งแตขนาด A5-A3 (A6 ปอน
ท่ี BYPASS ) 

          - มีถาดปอนกระดาษ 2 ถาด 

          
- สามารถรองรับกระดาษที่มีความหนาไดตั้งแต 60-90 
แกรม 

          - สามารถปรับความเขมจาง 

          - มีหนวยความจํามาตรฐาน 48 MB  

          
- ถายสําเนาไดหลายสําเนาโดยอานตนฉบับเพียงครั้ง
เดียว 

          - สามารถตั้งจํานวนสูงสุดไดถึง 99 สําเนา 

          - มีปุมเลือกประเภทของตนฉบับ ตัวอักษร รูปภาพ 

          
- สามารถยอ-ขยายไดสูงสุด 50%-200% พรอมระบบ
ซูมทีละ 1% 

          - สามารถจัดเรียงหนาและจัดชุดเอกสารไดถึง 99 ชุด 

          - สามารถรวมตนฉบับ 2 แผน ลงบนสําเนา 1 แผนได 

          
- สามารถถายเอกสารแยกหนากรณีตนฉบับเปน
หนังสือได 
- สามารถสั่งพิมพงานผานหนาจอคอมพิวเตอรไดโดย
ไมตองใชตนฉบับเปนหนังสือได 

- มีระบบ USER CODE ปองกันบุคคลอ่ืนมาใชเคร่ือง 

- รับประกัน 1 ป หรือ100,000  สําเนา 

รวม 90,000 
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 
7. สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร , งบดําเนินการ , งบลงทุน  
วงเงินงบประมาณ: 17,905,160 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองกลาง  : นางสุนทรี  โพธิกุล 
  

 
รายละเอียดรายการหมวดครุภัณฑ 

 
 

ลําดับ
ที ่

รายการ จํานวน/ 
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

คุณลักษณะและคําชีแ้จง 

1 เครื่องมือวัดแสง 1 เครื่อง 8,000 8,000 คุณลักษณะ 
- หนาจอแสดงผลขนาดใหญ 
อานคางาย และมีกราฟ
แสดงผล 

- สามารถคางคาไดและอาน
คาสูงสุดและต่าํสุดได 

- ปดเครื่องอัตโนมัติเม่ือไมได
ใชงาน มีฟงกชัน่ ZERO 

- อุปกรณ เซ็นเซอรวัดแสง
พรอมฝาปดสายยาว 1 เมตร 
ยางกันกระแทกและถาน AAA 
1.5 V จํานวน 6 กอน 

- วัดแสงได 2,000 Fc/20,000 
LUX 

2 เครื่องคอมพิวเตอร
แบบพกพา 

1 เครื่อง 25,000 25,000 คุณลักษณะ 
- หนวยประมวลผล Inter 

Celeron หรือดกีวา 
- หนวยความจาํ RAM อยาง
นอย 1024 MB 

- หนวยเก็บขอมูล H/D อยาง
นอย 120 GB 

- พรอมติดตั้งระบบปฏิบัติงาน 
Windows ที่มีลิขสทิธ์ิถูกตอง 

3 เครื่องถายเอกสาร  1 เครื่อง 99,000 99,000 คุณลักษณะ 
- ความละเอียดในการพิมพไมนอย
กวา 600 จุด/น้ิว 
- ความเร็วในการพิมพขาวดําไม
นอยกวา 20 หนา/นาท ี
- ความละเอียดในการสแกนไม
นอยกวา 600 จุด/น้ิว 
- ความจุกระดาษไมนอยกวา 500 
แผน 
- กลับหนาอัตโนมัติ Auto 

รวม 132,000  
 

 


