
 

 

 

 
 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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เอกสารล าดับที่  005 /2555 
กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผ่านมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 
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ค าน า 
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
โดยเป็นแผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2555– 2558  ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง  เปูาหมายการให้บริการกระทรวง กับ เปูาหมายการให้บริการ
หน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน  ผลผลิต    ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก  โดยประกอบด้วย 2 โครงการ 5 ผลผลิต  
งบประมาณรายจ่ายประจําปีรวมทั้งสิ้น 216,472,400 บาท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( งบประมาณ
แผ่นดิน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์   ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ต่อไป 

 
 

 
 

(นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

18 มกราคม 2555 
 
 



 
 

ข 

สารบัญ 
  

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบประมาณแผ่นดิน)  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2555 ง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่าย(งบประมาณแผ่นดิน)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จ 
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบประมาณแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ช 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต ญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสูส่ังคม 1 
 แผนงาน: สนับสนุนเคร่ืองคอมพวิเตอร์พกพาเพ่ือการศึกษา 1 
 โครงการ : จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 1 

 1. งานจัดการศึกษา 1 
  1020108  โรงเรียนประถมสาธิต 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 6 
 แผนงาน: สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 
 โครงการ : สนับสนุนค่าใชจ้่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 6 

 1. งานจัดการศึกษา 6 
  1020107 โรงเรียนสาธติปฐมวัย 6 
  1020108 โรงเรียนประถมสาธติ 17 
  1020109 โรงเรียนสาธติมัธยม 27 

 แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 36 
 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 36 

 1. งานจัดการศึกษา 36 
  1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 36 
 2. งานสนับสนุนการจดัการศึกษา 112 
  1010100 สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) 112 

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 118 
 1. งานจัดการศึกษา 118 
  1020000 คณะครุศาสตร ์ 118 
  1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 175 
  1040000 คณะวิทยาการจดัการ 202 
 2. งานสนับสนุนการจดัการศึกษา 223 
  1010100 สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) 223 
  1010200 สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน) 237 
  1010400 สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 260 
  1080000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 266 

 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 290 
 1. งานจัดการศึกษา 290 
  1020000 คณะครุศาสตร ์ 290 
  1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 325 
  1040000 คณะวิทยาการจดัการ 359 
  1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 388 
 2. งานสนับสนุนการจดัการศึกษา 418 



 
 

ค 

 หน้า 
  1010100 สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) 414 
  1010200 สํานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน) 419 
  1010300 สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา) 425 
  1010400 สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 431 
  1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 437 
  1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา 466 
  1080000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 500 

 ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 512 
 2. งานสนับสนุนการจดัการศึกษา 512 
  1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา 512 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 586 
 แผนงาน: ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 586 
 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 586 

 2. งานสนับสนุนการจดัการศึกษา 586 
  1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 586 

 
 
 



 
 

ง 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เปูาหมายการให้บริการกระทรวง
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 216,472,400 บาท 

 
 

นโยบายตาม
แผนการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

นโยบายที่ 1 
นโยบาย

เร่งด่วนที่จะ
เริ่ม

ดําเนินการใน
ปีแรก 

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

  

ประเด็น 
นโยบายย่อย 

นโยบายย่อย
ที่ 1.15 

จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์

แท็บเล็ต
ให้แก่

โรงเรียน 

นโยบายย่อยที่ 4.1 นโยบายการศึกษา 

นโยบายย่อย
ที่ 4.4 

นโยบาย
ศาสนา 

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การสร้าง
รากฐานการ

พัฒนาที่
สมดุลสู่สังคม 

ยุทธศสาตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

การวิจัยและ
นวัตกรรม 

   

แผนงาน 

สนับสนุน
เครื่อง

คอมพิวเตอร์
พกพาเพื่อ
การศึกษา 

สนับสนุนการ
จัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

ขยายโอกาสและพัฒนการศึกษา 

อนุรักษ์ 
ส่งเสริมและ

พัฒนาศาสนา
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ

วิจัย 

     

ผลผลิต 

โครงการ
จัดการเรียน
การสอนโดย

ใช้
คอมพิวเตอร์

แท็บเล็ต 

โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ
จัดการศึกษา
ต้ังแต่แรกเกิด

จนจบ
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

ผู้สําเร็จ
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

ผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ 

ผลงานการให้บริการทาง
วิชาการ 

ผลงานทํานุ
บํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัย
เพื่อสร้างองค์

ความรู้ 

       
รวม

งบประมาณ 253,200 7,062,700 40,271,200 157,862,000 6,500,000 500,000 4,023,300 

 

 
 



จ 
 

 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

 

ผลผลิต/งบประมาณ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 1. จํานวนนกัเรียนในระดับชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง 
คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) 

74 คน     

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. จํานวนนกัเรียนที่ได้รับการ 
สนับสนุนตามโครงการ 

1,340 คน 2. ผู้ปกครองสามารถลด 
ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ 
การสนับสนุน 

ร้อยละ 100   

ผู้สําเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 72 คน 2. ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรอื
ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจากจบ 

ร้อยละ 
80 

3. ผู้สําเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด 

ร้อยละ 
80 

 4. จํานวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม ่ 585 คน 5. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร 

ร้อยละ 
80 

  

 6. จํานวนนกัศึกษาคงอยู ่ 1,017 คน     
ผู้สําเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 605 คน 2. ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรอื

ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจากจบ 

ร้อยละ 
80 

3. ผู้สําเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด 

ร้อยละ 
87 

 4. จํานวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม ่ 1,320 คน 5. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร 

ร้อยละ 
87 

  

 6. จํานวนนกัศึกษาคงอยู ่ 3,322 คน     
ผลงานการให้บริการวิชาการ 1. จํานวนผู้เข้ารับบริการ 2,500 คน 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ในกระบวนการให้บริการ 
ร้อยละ 

85 
3. งานบริการวิชาการแลว้เสร็จ 

ตามระยะเวลาที่กําหนด 
ร้อยละ  

85 
 4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการแก่สังคม 
40 โครงการ/ 

กิจกรรม 
5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ 

พัฒนาและหนว่ยงานผู้ใช้ ครแูละ 
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 
85 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เข้ารับการพัฒนาภายใน 
ระยะเวลาทีก่ําหนด 

ร้อยละ 
95 

 7. จํานวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับการ
พัฒนา 
 
 

60 คน     



 
 

ฉ 

ผลผลิต/งบประมาณ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม 
22 โครงการ/ 

กิจกรรม 
2. โครงการที่บรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ร้อยละ 85 3. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ 

ตามระยะเวลา 
ร้อยละ 85 

 4. จํานวนผู้เข้ารว่มโครงการ/กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม 

3,300 คน     

ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้ 1. จํานวนโครงการวิจัย 12 โครงการ 2. จํานวนผลงานวจิัยเป็นไปตาม 
มาตรฐานที่กําหนด 

12 ผลงาน 3. โครงการวิจัยทีแ่ล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ําหนด 

ร้อยละ 
83 

 4. จํานวนโครงการ 
วิจัยทีแ่ล้วเสร็จ 

10 โครงการ     

 



ช 
 

 

 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
 

งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 216,472,400 บาท 
 

สรุปงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ าแนกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน 
 

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน รวมทั้งสิ้น(บาท) ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม    253,200  0.12 
แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือการศึกษา    253,200  0.12 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียม
กันในสังคม 

212,195,900 98.02 

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 7,062,700 3.26 
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 205,133,200  94.76 
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 500,000 0.23 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม     4,023,300 1.86 
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย    4,023,300 1.86 

รวมทั้งสิ้น 216,472,400 100.00 



 
 

ซ 

สรุปงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต และหมวดรายจ่าย 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลติ หมวดรายจ่าย 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนนุ 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 
เงินเดอืน 

ค่าจ้าง
ประจํา 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าที่ดิน
และ

สิ่งก่อสร้าง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรากฐานการพฒันาที่สมดลุ 
สู่สังคม 

        253,200               253,200  0.12 

แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา         253,200               253,200  0.12 
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต         253,200               253,200  0.12 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศกึษา คณุธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต  
และความเท่าเทียมกนัในสังคม 

58,062,100  7,243,100    1,792,300    3,160,400  10,792,760   5,862,740     5,395,200  13,270,000  39,017,200  56,699,300 10,900,800 212,195,900 98.02 

แผนงาน : สนับสนนุการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน          7,062,700  7,062,700 3.26 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่แรกเกิดจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน      

 
   

7,062,700  7,062,700 3.26 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 58,062,100    7,243,100    1,792,300    3,160,400  10,683,660   5,471,840     5,395,200  13,270,000  39,017,200  49,636,600  10,900,800  205,133,200  94.76 
ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17,248,800     7,279,000 2,939,600  774,000 8,629,000  3,400,800 40,271,200 18.60 
ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 40,813,300  7,243,100    1,792,300   3,160,400  3,404,660 2,532,240     5,395,200  12,496,000 30,388,200 47,136,600 3,500,000 157,862,000 72.92 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ          2,500,000 4,000,000 6,500,000 3.00 
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพฒันาศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    109,100 390,900      500,000 0.23 

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     109,100 390,900      500,000 0.23 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจัยและ
นวัตกรรม 

             4,023,300      4,023,300 1.86 

แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนนุการวิจัย             4,023,300     4,023,300 1.86 
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้             4,023,300     4,023,300 1.86 

รวมทั้งสิ้น 58,062,100 7,243,100 1,792,300 3,160,400 10,792,760 6,115,940 5,395,200 13,270,000 39,017,200 60,722,600 10,900,800 216,472,400 100 

 
 
 



 
 

ฌ 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ าแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย 
 

งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
งบบุคลากร 70,257,900 32.46 
เงินเดือน 58,062,100  
ค่าจ้างประจํา 7,243,100  
ค่าจ้างชั่วคราว 1,792,300  
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,160,400  
งบด าเนินงาน 22,303,900 10.30 
ค่าตอบแทน 10,792,760  
ค่าใช้สอยและวัสดุ 6,115,940  
ค่าสาธารณูปโภค 5,395,200  
งบลงทุน 52,287,200 24.15 
ค่าครุภัณฑ์ 13,270,000  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 39,017,200  
งบเงินอุดหนุน 60,722,600 28.05 
งบรายจ่ายอ่ืน 10,900,800 5.04 

รวม 216,472,400 100.00 



 
 

ญ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนนุ 

งบรายจ่าย
อื่น 

รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 
เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจํา 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและ

วัสดุ 
ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรากฐานการพฒันาที่สมดลุสู่สังคม         253,200               253,200  0.11 
แผนงาน : สนบัสนนุเครือ่งคอมพิวเตอรพ์กพาเพื่อการศึกษา         253,200               253,200  0.11 
โครงการ :  จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเลต็         253,200               253,200  0.11 
1. งานจัดการศกึษา         253,200               253,200  0.11 
1020108 โรงเรียนประถมสาธิต         253,200               253,200   
1211111001 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา             253,200               253,200   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศกึษา คณุธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และ
ความเท่าเทียมกนัในสังคม 

58,062,100    7,243,100    1,792,300    3,160,400  10,792,760   5,862,740     5,395,200  13,270,000  39,017,200  56,699,300   10,900,800 212,195,900 98.02 

แผนงาน : สนบัสนนุการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน          7,062,700  7,062,700 3.26 
โครงการ :  สนบัสนนุค่าใช้จ่ายการจัดการศกึษาตั้งแต่แรกเกดิจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน      

 
   

7,062,700  7,062,700 3.26 

1. งานจัดการศกึษา          7,062,700  7,062,700 3.26 
1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย          502,800  502,800  
1214221002 งานจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปฐมวัย                    414,800      414,800   
1214221003 โครงการฟื้นฟูโรงเรียนสาธิตปฐมวัย                      88,000        88,000   
1020108 โรงเรียนประถมสาธิต          1,706,400    1,706,400   
1214221004 งานจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษา                  1,706,400    1,706,400   
1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม             4,853,500      4,853,500   
1214221005 งานจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา                     4,853,500      4,853,500   
แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 58,062,100    7,243,100    1,792,300    3,160,400  10,683,660   5,471,840     5,395,200  13,270,000  39,017,200     49,636,600    10,900,800  205,133,200  94.76 
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17,248,800     7,279,000 2,939,600  774,000 8,629,000  3,400,800 40,271,200 18.60 
1. งานจัดการศกึษา     111,400 1,306,100  774,000 8,629,000  850,000 11,670,500 5.39 
1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     111,400 1,306,100  774,000 8,629,000  850,000 11,670,500  
1214331006 งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         70,000 483,500             553,500   
1214331007 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้         39,600 658,650              698,250   
1214331008 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยศาสตร์แห่งชาติ ปี2555              100,000             100,000   
1214331009 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่         1,800 38,200               40,000   
1214331010 โครงการการจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติและเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ จป. 

         20,000                20,000   

1214331011 โครงการ การจัดกิจกรรม 5ส. ภายในวัดเพื่อทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

         5,750                 5,750   

1214331012 งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          850,000      850,000   
1214331013 โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์                  774,000            774,000   
1214331014 โครงการปรับปรุงเครื่องฉายดาว                 2,700,000      2,700,000   
1214331015 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการเคมี                  2,000,000       2,000,000   
1214331016 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการไฟฟูา                   3,929,000       3,929,000   



 
 

ฎ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนนุ 

งบรายจ่าย
อื่น 

รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 
เงินเดือน 

ค่าจ้าง
ประจํา 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและ

วัสดุ 
ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

2. งานสนับสนนุการจดัการศกึษา 17,248,800           7,167,600  1,633,500             2,550,800  28,600,700  13.21 
1010100 ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) 17,248,800           7,167,600  1,633,500             2,550,800  28,600,700   
1214332017 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  17,248,800        7,167,600  1,633,500             2,550,800  28,600,700   
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 40,813,300  7,243,100   1,792,300    3,160,400  3,404,660 2,532,240     5,395,200  12,496,000 30,388,200 47,136,600 3,500,000 157,862,000 72.92 
1. งานจัดการศกึษา     535,360 1,541,960  2,060,000 9,800,000 500,000  14,437,320 6.66 
1020000 คณะครศุาสตร ์     255,760 658,160  607,400 1,800,000 500,000  3,821,320  
1214341018 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์         28,800  440,120               468,920   
1214341019 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา         75,600 9,400                85,000   
1214341020 โครงการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

        3,600 36,400                 40,000   

1214341021 โครงการพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์         20,000 20,000                40,000   
1214341022 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการประกอบ
วิชาชีพ 

        47,760 152,240              200,000   

1214341023 โครงการอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือข้ันความรู้ทั่วไปและข้ัน
ความรู้เบ้ืองต้น 

        80,000                 80,000   

1214341024 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน                  607,400            607,400   
1214341025 โครงการปรับปรุงอาคารยิม 1,2                  1,800,000        1,800,000   
1214341026 งานพัฒนางานจัดการศึกษาพิเศษ                          500,000       500,000   
1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     216,000 412,880   522,600  8,000,000    9,151,480  
1214341027 โครงการพัฒนางานวิชาการ         46,800 147,400             194,200   
1214341028 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา         135,000 204,800           339,800   
1214341029 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต         34,200 60,680            94,880   
1214341030 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง               522,600  8,000,000        8,522,600   
1040000 คณะวิทยาการจัดการ     63,600 470,920  930,000    1,069,040  
1214341031 งานจัดการเรียนการสอนและการบริหาร         52,800 451,720              504,520   
1214341032 โครงการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชน         10,800 19,200               30,000   
1214341033 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 41               930,000            930,000   
2. งานสนับสนนุการจดัการศกึษา 40,813,300  7,243,100    1,792,300    3,160,400  2,869,300 990,280     5,395,200  10,436,000 20,588,200 46,636,600 3,500,000 143,424,680 66.25 
1010100 ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) 40,813,300  7,243,100   1,792,300    3,160,400  2,869,300 990,280     5,395,200    8,450,000  6,588,200     45,226,600   132,528,680  
1214342034 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (ด้านสังคม) 40,813,300  7,243,100    1,792,300     3,160,400  2,869,300 990,280     5,395,200        45,226,600    107,490,480   
1214342035 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง                 8,450,000  16,588,200      25,038,200   
1010200 ส านักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)           850,000 850,000  
1214342036 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 

                   363,800      363,800  
 

1214342037 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน                     456,900      456,900   
1214342038 โครงการพัฒนาบุคลากรในการเขียนโครงการ                             29,300        29,300   
1010400 ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานกัศึกษา)             1,410,000    1,410,000   
1214342039 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา                     1,410,000     1,410,000   
1080000 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ         1,986,000    4,000,000   2,650,000 8,636,000  
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1214342040 งานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                        1,350,000     1,350,000   
1214342041 งานบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                       1,300,000       1,300,000   

1214342042 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง                1,986,000     4,000,000          5,986,000   
ผลผลติ : ผลการให้บริการทางวิชาการ          2,500,000 4,000,000 6,500,000 3.00 
1. งานจัดการศกึษา          1,666,000 1,600,000 3,266,000 1.51 
1020000 คณะครศุาสตร ์          481,000 1,600,000 2,081,000  
1214351043 โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา                     655,000    655,000   
1214351044 โครงการพัฒนาครูเพื่อปฏิรูปการศึกษา                     945,000    945,000   
1214351045 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร                    251,000    251,000   
1214351046 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน                      30,000       30,000   
1214351047 โครงการตามแนวพระราชดําริ                   200,000     200,000   
1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          350,000  350,000  
1214351048 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน                    193,000      193,000   
1214351049 โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย           

 
      

    20,000        20,000  
 

1214351050 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต                      30,000         30,000   
1214351051 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                      77,000        77,000   
1214351052 โครงการตามพระราชดําริ                       30,000        30,000   
1040000 คณะวิทยาการจัดการ          355,000  355,000  
1214351053 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน                     175,000      175,000   
1214351054 โครงการตามพระราชดําริ                      35,000       35,000   
1214351055 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต                      95,000        95,000   
1214351056 โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย           

 
      

    50,000        50,000  
 

1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          480,000  480,000  
1214351057 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน                   105,000     105,000   
1214351058 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต                    140,000     140,000   
1214351059 โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย           

 
      

    88,000        88,000  
 

1214351060 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                    147,000      147,000   
2. งานสนับสนนุการจดัการศกึษา          834,000 2,400,000 3,234,000 1.49 
1010100 ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง)           1,600,000 1,600,000   
1214352061 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย                     1,600,000 1,600,000   
1010200 ส านักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)           400,000   400,000   
1214352062 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน                    400,000   400,000   
1010300 ส านักงานอธิการบดี (กองบริการการศกึษา)           200,000 200,000  
1214352063 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคปกติ           200,000 200,000  
1010400 ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานกัศึกษา)           200,000 200,000  
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1214352064 งานบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา           200,000 200,000  
1060000 สถาบันวิจัยและพฒันา          389,000  389,000  
1214352065 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน            128,000     128,000   
1214352066 โครงการตามแนวพระราชดําริ              98,000       98,000   
1214352067 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต             118,000      118,000   
1214352068 โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

         20,000   20,000   

1214352069 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา            25,000     25,000   
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา          320,000  320,000  
1214352070 โครงการตามพระราชดําริ             50,000      50,000   
1214352071 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน              70,000       70,000   
1214352072 โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

            120,000      120,000   

1214352073 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต             40,000      40,000   
1214352074 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา          40,000  40,000  
1080000 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ          125,000  125,000  
1214352075 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร            125,000       125,000   
แผนงาน : อนรุักษ์ ส่งเสริมและพฒันาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม     109,100 390,900      500,000 0.23 
ผลผลติ : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     109,100 390,900      500,000 0.23 
2. งานสนับสนนุการจดัการศกึษา     109,100 390,900      500,000 0.23 
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา     109,100 390,900      500,000  
1214462076 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม  
ประเพณีไทย 

     25,000            25,000   

1214462077 โครงการพัฒนาศูนย์ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

     34,000            34,000   

1214462078 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองอยุธยาศึกษา     1,800 8,200            10,000   
1214462079 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น 
ทางการศึกษาฯ 

     30,000            30,000   

1214462080 โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

     40,000            40,000   

1214462081 โครงการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอยุธยาฯ      10,000            10,000   
1214462082 งานบริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา     4,500 90,500             95,000   
1214462083 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยา
ศึกษา 

    24,200 33,300            57,500   

1214462084 โครงการภูมิปัญญาท้องถ่ินของสถาบันอยุธยาศึกษา     19,200 42,800             62,000   
1214462085 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสถาบันอยุธยาศึกษา     19,800 30,700            50,500   
1214462086 โครงการประวัติศาสตร์ของสถาบันอยุธยาศึกษา     30,600 39,400            70,000   
1214462087 โครงการจัดทําหลักสูตรระยะสั้น สถาบันอยุธยาศึกษา     9,000 7,000            16,000   
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจัยและ
นวัตกรรม 

             4,023,300      4,023,300 1.86 

แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนนุการวิจัย             4,023,300     4,023,300 1.86 
ผลผลติ : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองคค์วามรู้             4,023,300     4,023,300 1.86 
2. งานสนับสนนุการจดัการศกึษา             4,023,300     4,023,300  
1060000 สถาบันวิจัยและพฒันา             4,023,300     4,023,300  
1216572088 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้              4,023,300      4,023,300  

รวมทั้งสิ้น 58,062,100 7,243,100 1,792,300 3,160,400 10,792,760 6,115,940 5,395,200 13,270,000 39,017,200 60,722,600 10,900,800 216,472,400 100 



1 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสูส่ังคม 

แผนงาน: สนับสนุนเคร่ืองคอมพวิเตอร์พกพาเพ่ือการศึกษา 

โครงการ : จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

1. งานจัดการศึกษา 

1020108 โรงเรียนประถม สาธติ  
 
1211111001 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 

 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ 1 : การสรา้งรากฐานการพัฒนาท่ีสมดุลสู่สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ไดร้ับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และมเีนื้อหาท่ี

เหมาะสมตามหลักสตูร ส่งเสรมิการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มคีอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเลต็) มาใช้ในการศึกษา 
ผลผลิต: โครงการจดัการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเลต็ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  
งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:  253,200   บาท                
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน:คณะครุศาสตร์  

             โรงเรียนประถมสาธิต 
ผู้รับผิดชอบ:ผศ.ศิรพร เหล่าเมือง 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อนําประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเชียน ในปี 2558  อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง รัฐบาลจึงกําหนดนโยบาย 1.นโยบายเร่งด่วนท่ีเริ่มดําเนินการในปี
แรก ข้อ1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้กับโรงเรียนโดยการจัดให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
ทุกคนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
         โรงเรียนประถมสาธิตเป็นโรงเรียนที่สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปิดการเรียนการ
สอนในระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบันปีการศึกษา 2555  โรงเรียนมีนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน  74 คน  2 ห้องเรียน โรงเรียนจึงมุ่งหวังในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเน้นถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์ มีความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเชียนอย่างสมบูรณ์ 

วัตถุประสงค์  
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคนได้รบัการสนับสนุนการจัดการศึกษาสากล 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการค้นหาความรู้ และจัดการความรู้ด้วยตัวเอง 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1 มีนักเรียนที่เข้าใหม่ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ 
74 
 

คน 
 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
      2.1  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านการจัดการเรยีนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

แท็บเล็ต 
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3. เปูาหมายเชิงเวลา 
      3.1  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคนได้รับการได้พัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ตามศักยภาพ ตลอดปี

การศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดซื้อ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้นักเรียน

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 74 คน  
            

              

แผนการด าเนนิงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดซื้อ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

ให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
จํานวน 74 คน 

 
74 

 
คน 

  
74  คน 

  

        

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดซื้อ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์

พกพา(แท็บเล็ต)ให้นักเรยีนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 74 คน 

       
 

253,200 

 

1.1 วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 74      3,800  
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเลต็)

สําหรับนักเรียนพร้อระบบปฏิบัติการ
และโปรแกรมประยุกต์  

74 3,100     229,400  

1.3 ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) 

1      20,000  

 รวมท้ังสิ้น       253,200  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม 

 เงินเดือน
และค่าจ้าง

ประจํา 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า 
สาธารณู 
ปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1 จัดซื้อ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ให้นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 74 คน 

           

1.1 วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ     3,800      3,800 
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สําหรับนักเรียนพร้อม

ระบบปฏิบัตกิารและโปรแกรมประยุกต ์ 
    229,400      229,400 

1.3 ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)     20,000      20,000 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น     253,200      253,200 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ลํา 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจํา     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  253,200   
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง     
 รวม  253,200   
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคนได้รบัการสนับสนุนการจัดการศึกษาสากล 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการค้นหาความรู้ และจัดการความรู้ด้วยตัวเอง 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. จํานวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 ปีการศึกษา 2555 มีความสามารถในการบริหารจัดการหา

ความรู ้
1.2. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนเต็มตามศักยภาพ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
3.1. ใช้แบบบันทึกข้อมูล และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับการสนับสนุนการจดัการ

เรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอรพ์กพา (แท็บเล็ต) 
3.2. แบบบันทึกข้อมูลและแบบสอบถามความพอใจในการร่วมกจิกรรมการพัฒนาตามศักยภาพและการ

พัฒนาการเรียนการสอน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างรากฐานการพัฒนาท่ีสมดุลสู่สังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
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 2.1.1  นโยบายที่ 1: นโยบายเร่งดว่นท่ีจะเริ่มดําเนินการในปีแรก 
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ   

 พ.ศ. 2553-2555 
 2.2.1  ยุทธศาสตร์ : มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น 
สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา 

2.3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบตัิการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.    
  2554) 

 2.3.1  ยุทธศาสตร์ : มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น 
สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา 

2.4. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สมศ.) 
 2.4.1  มาตรฐานที่ 1: คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ท้ังในฐานะพลเมือง และพลเมืองโลก 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 : กําลังใจ กําลังกายที่สมบูรณ ์
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 : ความรู้และทักษะที่จําเป็นและเพียงพอในการดํารงชีวิต และพัฒนาสังคม 
 2.4.2  มาตรฐานที่ 2: แนวการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

2.5 ความสอดคล้องตาม (รา่ง) ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

 2.5.1  โครงการการจัดการศึกษา  
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ตัวช้ีวัดที่ 1 : นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคนได้รบัคอมพิวเตอร์
พกพา(แท็บเล็ต) 
  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการทีไ่ดร้ับการ

สนับสนุน 
3. ความพร้อมของโครงการ  

ดําเนินการได้ทันที 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงาน: สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โครงการ : สนับสนุนค่าใชจ้่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

1. งานจัดการศึกษา 

1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  

1214221002  งานสนับสนนุการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปฐมวัย 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: สนับสนุนการจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนดไว ้
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนด

ไว้   
ผลผลิต: โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียนท่ีได้รับการสนบัสนุนตามโครงการ 

2. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการทีไ่ด้รับการสนบัสนุน 
งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน (งบแผ่นดิน) 
วงเงินงบประมาณ: 414,800 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์ : โรงเรยีนสาธติ(ปฐมวัย)  : ดร.สภุัทรา   คงเรือง 
  
 
หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  15  ปี    เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  ยังเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ที่มุ่งเน้น
คุณภาพ มีมาตรฐาน โดยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสําหรับนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเด็กที่สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เต็มตามศักยภาพและสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน  
 จากภารกิจข้างต้น โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงมีความจําเป็นต้อง
ดําเนินการจัดการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย  ให้ดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงจําเปน็ต้องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช้ในการปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ   

วัตถุประสงค ์
1. พัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 
2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมโีอกาสได้รบัการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  15  ปี 
3. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
4. เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาขอ้มูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย 

เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จํานวนนักเรียนท่ีได้รับการสนบัสนุนการจัดการศึกษาตามโครงการ ภาคเรยีน2/54 187 คน 
1.2 จํานวนนักเรียนท่ีได้รับการสนบัสนุนการจัดการศึกษาตามโครงการ ภาคเรยีน1/55 200 คน 
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ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.3 จํานวนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับ 6 กิจกรรม 
 เด็กนักเรยีนปฐมวัยจํานวน   
1.4 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ท่ีได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 85 ร้อยละ 
1.5 จํานวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ 168 คน 
1.6 จํานวนนักเรียนท่ีสําเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 1 ระดับชั้น 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ  

2.1  นักเรียนปฐมวัยไดร้ับพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน และสอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัย 
2.2  นักเรียนปฐมวัยไดร้ับการสนับสนนุการจัดการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 15 ปี 
2.3  ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนคดิเป็นร้อยละ 100 
2.4  นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
2.5  นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 
  

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 นักเรียนมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตามแผนงาน 
3.2 นักเรียนได้รับโอกาสรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธ์ิที่กําหนดไว้ตลอดปีการศึกษา  
3.3 โรงเรียนมีสื่อวัสด/ุอุปกรณ์ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดหาสื่อวัสด/ุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาการ

เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
            

2 สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย             

 - จัดซื้อหนังสือเรียน             

 - จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ์การเรียน             

 - จัดซื้อค่าเครื่องแบบเรียน             

 - จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             

3 ประเมินผลการดาํเนินงาน             

แผนการด าเนนิงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดหาสื่อวัสด/ุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรม       
 การจัดการเรยีนการสอน 6 ครั้ง  3 2 1 
2 สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
      

 - จัดซื้อหนังสือเรียน 1 ครั้ง   1  
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ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 - จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ์การเรียน 2 ครั้ง     
     - ภาคเรียน 2/2554    1   
     - ภาคเรียน  1/2555     1  
 - จัดซื้อเครื่องแบบเรียน 1 ครั้ง   1  
 - จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7 ครั้ง  2 2 3 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1. กิจกรรมหลักที่  1 จดัหาสื่อวัสดุ/       207,000  
 อุปกรณ์         

1.1 ค่าวัสดุสํานักงาน         
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียน-สอน         
1.3 ค่าวัสดุงานบ้าน-ครัวและการพยาบาล         
2 กิจกรรมหลักที่ 2 สนับสนุนการ       207,800  
 จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย         

2.1 จัดซื้อหนังสือเรียน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 39,400 บาท 39,400  
2.2 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การเรียน 2 ภาค      34,700  

 (ภาคเรียน 2/2554,1/2555)  การศึกษา       
2.3 จัดซื้อค่าเครื่องแบบเรียน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 59,100 บาท 59,100  
2.4 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       74,600  

 - กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที ่ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 งาน ๆ ละ 57,000 บาท   
 - กิจกรรมทําบุญในวันพระ 6 ครั้ง ๆ ละ   17,600 บาท   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 414,800  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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   แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและ

วัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมหลักที ่ 1 จัดหาสื่อวัสดุ/
อุปกรณ์เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

        207,000  207,000 

กิจกรรมหลักที ่2 สนับสนุน 
การจัดการศึกษาโดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย 

        207,800  207,800 

รวม         414,800  414,800 
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แผนการใช้จ่ายเงิน(จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 

ลํา 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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  งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจาํ     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบดําเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวัสด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 14,700 115,650 207,150 77,300 
 รวม 14,700 115,650 207,150 77,300 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนปฐมวัยไดร้ับพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน และสอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัย 
2. นักเรียนปฐมวัย ที่เข้าใหม่และคงอยู่ได้รบัการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ป ี
3. ได้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
4. ได้เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาข้อมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1.   ร้อยละของสื่อวัสด/ุอุปกรณ์ที่ไดร้ับการสนับสนุนตามโครงการ 
1.2.   ร้อยละของกิจกรรมทีส่่งเสรมิและพัฒนาผู้เรยีนที่เป็นไปตามแผนงาน 
1.3.   ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครอง  
1.4.   ร้อยละของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 

3.1. ใช้แบบสรุปและแบบสอบถามผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
3.2. ใช้แบบรายงานสรุปนักเรียนสําเร็จการศึกษา 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ 
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม  จรยิธรรม  คุณภาพชีวิต และความเท่าเทยีมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2555–2558)  

   2.1.1 นโยบายที่ 4   :  นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
           นโยบายย่อยท่ี 4.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 
2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
        2.3.1  มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก 

2.3.2  มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
2.4.  ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) คํารับรองการปฏิบัตริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

 2.4.1 มิติที่ 1 : งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
         ตัวช้ีวัดที่ 1 : จํานวนนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาคดิเป็นร้อยละ 
 2.4.2 มิติที่ 2 : กองทุนเพื่อการศึกษา 
         ตัวช้ีวัดที่ 1  : นักเรียนไดร้บัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยไมเ่สยีค่าใช้จ่าย 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
         ตัวช้ีวัดที่ 2  : นักเรียนและผู้ปกครองได้รับความพึงพอใจการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 
         ตัวช้ีวัดที่ 3  : นักเรียนจบหลักสตูรและสําเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

2.5.  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่น ๆ 
  2.5.1 ความสอดคล้องตัวช้ีวัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลติของงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2555 
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ   : จํานวนนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 
  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :  ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน 
  ตัวช้ีวัดเชิงเวลา      :  นักเรียนจบหลักสตูรและสําเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

3. ความพร้อมของโครงการ   :   ดําเนินการได้ทันที 
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1214221003 โครงการฟ้ืนฟูโรงเรียนสาธิตปฐมวัยผลกระทบจากอุทกภัย ระยะที่ 1 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: สนับสนุนการจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนดไว ้
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนดไว้   
ผลผลิต: โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียนท่ีได้รับการสนบัสนุนตามโครงการ 

2. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการทีไ่ด้รับการสนบัสนุน 
งบประมาณหมวดรายจ่าย:  งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 88,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์ : โรงเรยีนสาธติ(ปฐมวัย)  : ดร.สภุัทรา   คงเรือง 
  
 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  ได้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมในระดับสูงเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือน โรงเรียนสาธิต

ปฐมวัยเป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ดังนั้นเพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  จึงได้จัดทําโครงการฟื้นฟูหลัง
อุทกภัย  โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน   เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เต็มตามศักยภาพและ
สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน  
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อใหค้ณะครุศาสตร์  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  สามารถจดัการศึกษาได้ตามปกติ 

เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับชั้นเตรียมปฐมวัย–อนุบาล 3 ภาคเรียน 2/54 184 คน 
1.2 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรยีนปฐมวัย 4 ระดับชั้น 
1.3 จัดหาครภุณัฑ์และสื่อวัสดุ/อุปกรณ ์ 4 ครั้ง 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

   2.1 ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
   2.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ใช้บริการของโรงเรียนสาธิตปฐมวัย  มีความพึงพอใจในการดําเนินงานและการจัด

การศึกษาของโรงเรียนสาธติปฐมวยัมากขึ้น 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

 3.1 งานโครงการ/กิจกรรม ท่ีแลว้เสร็จตามเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา  12  เดือน    วันเริ่มตน้ :  1  ตุลาคม  2554   วันสิ้นสุด :  30 กันยายน   2555 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 สํารวจตรวจสอบรายการวัสดุที่ใช้ในการฟื้นฟูโรงเรยีน

สาธิตปฐมวยั 
            

2 จัดซื้อครภุัณฑ์และสื่อวัสดุ/อุปกรณ์ฟื้นฟูโรงเรียน
สาธิตปฐมวยั 

            

              

แผนการด าเนนิงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 สํารวจตรวจสอบรายการวัสดุที่ใช้ในการ

ฟื้นฟ ูโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
1 ครั้ง 1 

   

2 จัดซื้อครภุัณฑ์และสื่อวัสดุ/อุปกรณ์ฟื้นฟู 
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

4 ครั้ง 4 
   

        

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดซื้อสื่อวัสดุ/อุปกรณ์ฟื้นฟโูรงเรยีน

สาธิตปฐมวยั 
      

 
 

 โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน       88,000  
1.1 วิทยุ/CD 4 เครื่อง     13,000  
1.2 ซ่อมบํารุงเครื่องเล่นสนามไม ้ 1 รายการ     30,000  
1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหญ้า 1 รายการ     30,000  
1.4 ซ่อมบํารุงคอมเพลสเซอร์แอร ์ 3 เครื่อง     15,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       88,000  

หมายเหตุ  ถวัเฉลี่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจํา 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. จัดซื้อสื่อวัสดุ/อุปกรณ์
ฟื้นฟูโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

        88,000.-  88,000.- 

รวม         88,000.-  88,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน(จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 

ลํา 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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  งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจาํ     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบดําเนนิงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวัสด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 88,000    
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...........................................)     
 รวม 88,000    
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณะครุศาสตร์ โรงเรยีนสาธติปฐมวัย   สามารถจัดการศึกษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มสี่วนเกีย่วข้องมีความพึงพอใจในการดําเนินงานและจัดการศึกษาของโรงเรยีนมากขึ้น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

คณะครุศาสตร์ โรงเรยีนสาธติปฐมวัย  ได้รับการฟื้นฟู ร้อยละ 100 
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 

2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
3.1 การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทกึข้อมูลจํานวนทรัพยากรในการจดัการศึกษามคีวามพร้อมในการดําเนินงาน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม  จรยิธรรม  คุณภาพชีวิต และความเท่าเทยีมกันในสังคม 
 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2555–2558)  

 2.1.1 นโยบายที่ 4   :  นโยบายสงัคมและคณุภาพชีวิต 
   นโยบายย่อยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 

2.3.1 มาตรฐานด้านคณุภาพเด็ก 
2.3.2 มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
 2.4.1 มิติที่ 1 : งานสนับสนุนการเรียนการสอน 

         ตัวช้ีวัดที่ 1 : จํานวนนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาคดิเป็นร้อยละ 
 2.4.2 มิติที่ 2 : กองทุนเพื่อการศึกษา 

         ตัวช้ีวัดที่ 1  : นักเรียนไดร้บัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยไมเ่สยีค่าใช้จ่าย 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
         ตัวช้ีวัดที่ 2  : นักเรียนและผู้ปกครองได้รับความพึงพอใจใจการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 
         ตัวช้ีวัดที่ 3  : นักเรียนจบหลักสตูรและสําเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

2.5 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่น ๆ 
 2.5.1 ความสอดคล้องตัวช้ีวัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลติของงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ   : จํานวนนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 
  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :  ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน 
  ตัวช้ีวัดเชิงเวลา      :  นักเรียนจบหลักสตูรและสําเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

3. ความพร้อมของโครงการ   :   ดําเนินการได้ทันที 
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1020108 โรงเรียนประถมสาธิต 
1214221004  งานการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานระดับประถมศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ 4 : การศึกษา  คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน

ในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  15  ปี 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนดไว้ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รบัโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิ 

ที่กําหนดไว ้
ผลผลิต: การสนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. หลักสตูรการเรยีนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมใหผู้้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ 

3. การพัฒนาผู้บรหิาร ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งเป็นระบบ
และมีคณุภาพ   

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ:  1,706,400   บาท                
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน:คณะครุศาสตร์  

             โรงเรียนประถมสาธิต 
ผู้รับผิดชอบ:ผศ.ศิรพร เหล่าเมือง 

หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
ในระดับประถมศึกษา(ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6)  เป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นทักษะ พื้นฐานด้านการอ่านการเขียน การคิดคํานวณ 
การคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
สมบูรณ์และสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบน
พื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
        โรงเรียนประถมสาธิตเป็นโรงเรียนที่สังกัดคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปิดการเรียน  
การสอนในระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบันปีการศึกษา 2555 มีจํานวนนักเรียน  
445 คน จํานวน 12 ห้องเรียน ครู  22 คน ฝุายบริหาร  5 คน และฝุายสนับสนุน 8 คน แต่โรงเรียนมีอาคารเรียน 2  ช้ัน  
16 ห้องเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงมุ่งหวังในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเน้นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และ
สมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน 
ซึ่งเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและ 
เป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งในการพัฒนาตามที่มุ่งหวัง 
ต้องให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร  สื่อ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาคณุภาพชีวิตของนักเรียนท่ีต้องเติบโตเป็นกําลังของชาติไทย 

วัตถุประสงค์  
1. นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
3. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคณุภาพ   
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1 มีนักเรียนที่เข้าใหม่ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 และชั้นอื่น  

74 
 

คน 
 

2 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (ภาคเรียนที่ 2/2554) 436 คน 
3 จัดซือ้ หนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  ชุดนักเรียน ให้นกัเรียนตามสิทธกิารเรียน ฟรี  15  ป ี

- หนังสือเรียนชั้น ป. 1 – 6 ตามสิทธิที่กําหนดไว้      จํานวน  
- อุปกรณ์การเรียนชั้น ป. 1 – 6 ตามสิทธิที่กําหนดไว้ จํานวน   
- ชุดนักเรียน ชั้น ป. 1 – 6 ตามสิทธิที่กาํหนดไว้        จํานวน   
- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนชั้น ป. 1 – 6 ตามสิทธิที่กําหนดไว้ จาํนวน   

 
445 
445 
445 
12 

 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ครั้ง 

4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 
-  ส่งเสริมด้านการพัฒนาหลักสูตร 
- การส่งตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 1 – 6 เข้าร่วมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ 
- กิจกรรมวันสําคัญประจําปี( วันเขา้พรรษ  วันแม่  วันพอ่ วันเด็กฯลฯ) 

 
1 
20 
4 
 

 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
5 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตามธรรมชาติ 

- การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสี นักเรียนทกุคน 
- การส่งเสริมกิจกรรมสาธิตสัมพันธ ์
- การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- การส่งเสริมกิจกรรมการเข้าค่ายต่าง ๆ( ค่ายลูกเสือ ค่ายคณิตศาสตร์  ค่ายวิทยาศาสตร์  ค่าย

ภาษา  ฯลฯ) 

 
1 
1 
2 
6 

 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
6 กิจกรรมการจัดซื้อวัสด ุ

- การจัดซ้ือวัสดุสํานกังาน 
- การจัดซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในการศึกษาและสือ่การเรียนการสอน 

 
4 
4 

 
ครั้ง 
ครั้ง 

7 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอ้มสถานศึกษา 
- จ้างเหมาบริการปรับปรุงสนามหญ้าสถานศึกษา 
- จ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนสื่อสากล 
- จ้างเหมาจัดทําระบบกระจายเสียง 

 
1 
1 
1 

 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

8 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
- ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
- ส่งเสริมการเข้าร่วมศึกษา อบรมแนวการจัดการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา 
- ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม สัมมนา 

 
20 
5 
5 

 
เร่ือง 
ครั้ง 
ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนศึกษาขั้นพ้ืนฐาน15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2.2 หลักสตูรการศึกษาของโรงเรยีนส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
2.3 มีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่นสวยงามสง่เสริมใหผู้้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ 
2.4 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 
2.5 นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สําเร็จการศึกษามผีลสัมฤทธ์ิผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรอย่างมีมาตรฐานและ

คุณภาพขั้นต่าํของมาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดปีการศึกษา 
3.2 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ ตลอดปีการศึกษา 
3.3 มีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่นสวยงามสง่เสริมใหผู้้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ ตลอดปีการศึกษา 
3.4 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง ตลอดปีการศึกษา 
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3.5 นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สําเร็จการศึกษาปี 2554 มีผลสมัฤทธ์ิผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรอย่างมี
มาตรฐานและคณุภาพขั้นต่ําของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเดือนมีนาคม 2555 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 รับนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 74 คน และช้ันอ่ืน   
            

2 จัดซื้อ หนังสือเรยีน  อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบ
นักเรียน ให้นักเรยีนตามสิทธิการเรียน ฟรี  15  ปี 

            

 - ซื้อชุดนักเรียน ช้ัน ป. 1 – 6 ตามสิทธิที่กําหนดไว้                    

 - ซื้อหนังสือเรียนช้ัน ป. 1 – 6 ตามสิทธิที่กําหนดไว้                   

 - ซื้ออุปกรณ์การเรยีนช้ัน ป. 1 – 6 ตามสิทธิที่
กําหนดไว้  

            

 - จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน นักเรียนช้ัน ป. 1 – 6 
ตามสิทธิที่กําหนดไว้  

            

3 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ             

 - ส่งเสริมด้านการพัฒนาหลักสูตร             

 - การส่งตัวแทนนักเรียนช้ัน ป. 1 – 6 เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

            

 - กิจกรรมวันสําคัญประจําปี( วันเข้าพรรษ  วันแม่  
วันลูกเสือ  วันพ่อ ฯลฯ) 

            

4 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตามธรรมชาติ             

 - การส่งเสริมกจิกรรมกีฬา             

 - การส่งเสริมกจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

            

 - การส่งเสริมกจิกรรมการเข้าค่ายตา่ง ๆ( ค่าย
ลูกเสือ ค่ายคณติศาสตร์  ค่ายวิทยาศาสตร์  ค่าย
ภาษา  ฯลฯ) 

            

5 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้             

 - การจัดซื้อวัสดสุํานักงาน             

 - การจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการศึกษาและสื่อการเรียน
การสอน 

            

6 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานศกึษา 
- จ้างเหมาบริการปรบัปรุงสนามหญ้า 
- จ้างเหมาปรบัปรุงห้องเรียนสื่อสากล 
- จ้างเหมาจดัทําระบบกระจายเสียง 

            

7 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร             

 - ส่งเสริมการวิจยัในช้ันเรียน 
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ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 - ส่งเสริมการเข้าร่วมศึกษา อบรมแนวการจัด

การศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา 
            

 - ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม สัมมนา             

แผนการด าเนนิงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 รับนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที ่1 จํานวน 74 คน และชั้นอื่น  
 

74 
 

คน 
  

74  คน 
  

2 จัดซื้อ หนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  ชุด
นักเรียน ให้นักเรียนตามสิทธิการเรียน ฟรี  15  
ป ี

 
1 

 
ครั้ง 

    

 - ซ้ือชุดนักเรียน ชั้น ป. 1 – 6 ตามสิทธิที่
กําหนดไว้        

 
445 

 
คน 

  
   

 
445 คน 

 

 - ซ้ือหนังสือเรียนชั้น ป. 1 – 6 ตามสิทธิที่
กําหนดไว้       

 
445 

 
คน 

   
445 คน 

 

 - ซ้ืออุปกรณ์การเรียนชั้น ป. 1 – 6 ตามสทิธิที่
กําหนดไว้  

 
445 

 
คน 

   
445 คน 

 

 - จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนชั้น ป. 1 
– 6 ตามสิทธิที่กําหนดไว ้ 

 
12 

 
ครั้ง 

 
6 

   
6 

3 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ       
 - ส่งเสริมด้านการพัฒนาหลักสูตร 1 ครั้ง 1    
 - การส่งตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 1 – 6 เข้าร่วม

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 

20 
 

ครั้ง 
 
5 

 
3 

 
4 

 
8 

 - กิจกรรมวันสําคัญประจําปี( วันเขา้พรรษา  
วันแม่  วันลูกเสือ  วันพ่อ วันเด็กฯลฯ) 

 
4 

 
ครั้ง 

 
1 

 
1 

  
2 

4 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตามธรรมชาติ       
 - การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 1 ครั้ง 1    
 - การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2 

 
ครั้ง 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 - การส่งเสริมกิจกรรมการเข้าค่ายต่าง ๆ(ค่าย
คณิตศาสตร์  ค่ายวิทยาศาสตร์  ค่ายภาษา  
ฯลฯ) 

 
 
6 

 
 

ครั้ง 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
1 

 

5 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุ อปุกรณ์เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้

      

 - การจัดซ้ือวัสดุสํานกังาน 4 ครั้ง 1 1 1 1 
 - การจัดซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในการศึกษาและสือ่

การเรียนการสอน 
 
4 

 
ครั้ง 

 
1 

 
2 

 
1 

 

6 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอ้มสถานศึกษา       
 - จ้างเหมาบริการปรับปรุงสนามหญ้า 1 ครั้ง 1    
 - จ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนสื่อสากล 1 ครั้ง   1  
 - จ้างเหมาจัดทําระบบกระจายเสียง 1 ครั้ง 1    
7 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร       
 - ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 

 
20 เร่ือง 10 10   
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ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 - ส่งเสริมการเข้าร่วมศึกษา อบรมแนวการจัด

การศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา 
 

10 
 

ครั้ง 
 
3 

 
3 

 
3 

 
4 

 - ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม สัมมนา 20 ครั้ง 6 6 4 4 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 รับนักเรียนเขา้ใหมป่ีการศึกษา 2554 

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 จ านวน 74 
คน และชั้นอ่ืน  

       
45,200 

 

 

1.1 -วัสดุ(กระดาษ ปากกา ปากกาเคมี ซอง
น้ําตาล ค่าถา่ยเอกสาร ค่าหนังสือ ฯลฯ)
บัตรประจําตัวนกัเรียน 

      45,200  

2 จัดซื้อ หนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  
ชุดนักเรียน ให้นักเรียนตามสิทธิการเรยีน 
ฟรี  15  ปี 

      868,500  

 -ซ้ือเครื่องแบบนักเรียน ชั้น ป. 1 – 6 ตาม
สิทธิที่กําหนดไว ้       

445 ชุด     160,200  

 -ซ้ือหนังสอืเรียนชั้น ป. 1 – 6 ตามสิทธทิี่
กําหนดไว้       

445 ชุด     324,600  

 -ซ้ืออุปกรณ์การเรียนชั้น ป. 1 – 6 ตาม
สิทธิที่กําหนดไว ้ 

445 ชุด     172,000  

 -จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนชั้น ป. 
1 – 6 ตามสิทธิที่กําหนดไว้  

12 ครั้ง     211,700  

3 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการ 

      93,600  

3.1 ส่งเสริมด้านการพัฒนาหลักสูตร 
 ค่าวัสดุ(กระดาษ ถา่ยเอกสาร ฯ)  

      16,000  

3.2 การส่งตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 1 – 6 เข้า
ร่วมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ 
 - ค่าวัสดุ(กระดาษ ถา่ยเอกสาร  หนังสือ
ประกอบ ฯ) 

       
 

36,000  

 

    - ค่าใช้สอย       28,000   
3.3 -กิจกรรมวันสําคัญประจาํปี( วันเข้าพรรษ  

วันแม่  วันลูกเสือ  วันพ่อ วันเด็กฯลฯ) 
   -ค่าวัสดุ 

       
 

13,600  

 

4 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตามธรรมชาติ       151,200  
4.1 -การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 

-ค่าใช้สอย 
       

60,000 
 

4.2 - การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

       
 
 

 ค่าใช้สอย       10,000  
 ค่าตอบแทน   18 ชม.ๆละ 600 บาท 10,800  

4.3 - การส่งเสริมกิจกรรมการเข้าค่ายตา่ง ๆ 
( ค่ายลูกเสือ ค่ายคณิตศาสตร์  ค่าย
วิทยาศาสตร์  ค่ายภาษา  ฯลฯ) 
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าวัสด ุ       6,000  
 ค่าใช้สอย       50,000  
 ค่าตอบแทน   24 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  
5 กิจกรรมการจัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู ้
      417,900  

5.1 -การจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน       217,900  
5.2 - การจัดซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในการศึกษาและสื่อ

การเรียนการสอน 
       

200,000 
 

6 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานศึกษา       90,000  
 -จ้างเหมาบริการปรับปรุงสนามหญา้       30,000  
 -จ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนสื่อสากล       40,000  
 -จ้างเหมาจัดทาํระบบกระจายเสียง       20,000  
7 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร       40,000  

7.1 -ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
วัสด ุ

       
15,000 

 

7.2 -ส่งเสริมการเข้าร่วมศึกษา อบรมแนวการ
จัดการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา 

        

 วัสด ุ       5,000  
 ค่าใช้สอย       10,000  

7.3 -ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม สัมมนา         
 ค่าใช้สอย       10,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,706,400  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม 

 
เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่าสา
ธารณูป 

โภค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1 รับนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 จํานวน 74 คน และชั้นอื่น  

        45,200  45,200 

2 จัดซื้อ หนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน ชุด
นักเรียน ให้นักเรียนตามสิทธิการเรียน ฟรี 15  ปี 

        868,500  868,500 

3 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ         93,600  93,600 
4 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตามธรรมชาติ         151,200  151,200 
5 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุ อปุกรณ์เพื่อพัฒนาการ

เรียนรู ้
        417,900  417,900 

6 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอ้มสถานศึกษา         90,000  90,000 
7 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร         40,000  40,000 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น         1,706,400  1,706,400 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ลํา 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจํา     
 - ค่าจ้างชั่วคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภัณฑ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 260,700 1,066,450 271,850 107,400 
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอ่ืน     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวชิาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนยว์ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม 260,700 1,066,450 271,850 107,400 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. ผู้เรยีนได้พัฒนาตามธรรมชาตแิละเต็มตามศักยภาพ 
3. ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมคีุณภาพ   

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. จํานวนนักเรียนท่ีเข้าใหม่โรงเรียนประถมสาธิตตามเปูาหมาย ร้อยละ 100 
1.2. จํานวนนักเรียนท่ีคงอยู่ของโรงเรียนประถมสาธิต ตามเปูาหมาย ร้อยละ 100 
1.3. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน15 ป ีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
1.4. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนเต็มตามศักยภาพ 
1.5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรไดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
3.1 ใช้แบบบันทึกข้อมูลจํานวนนักเรียนท่ีเข้าใหม่ คงอยู่ และสาํเรจ็การศึกษา 
3.2 ใช้แบบบันทึกข้อมูล และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาขัน้

พื้นฐาน15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
3.3 แบบบันทึกข้อมูลและแบบสอบถามความพอใจในการร่วมกจิกรรมการพัฒนาตามศักยภาพและการ

พัฒนาการเรียนการสอน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
 2.1.1  นโยบายที่ 4: นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2553-2555 

 2.2.1  ยุทธศาสตร์ : มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคม
และประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสรา้งโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบตัิราชการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 
 2.3.1  ยุทธศาสตร์ : มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคม
และประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสรา้งโอกาสทางการศึกษา 

2.4 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สมศ.) 
 2.4.1  มาตรฐานที่ 1: คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ท้ังในฐานะพลเมือง และพลเมืองโลก 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 : กําลังใจ กําลังกายที่สมบูรณ ์
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 : ความรู้และทักษะที่จําเป็นและเพียงพอในการดํารงชีวิต และพัฒนาสังคม 
 2.4.2  มาตรฐานที่ 2: แนวการจัดการศึกษา 
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 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 : มีการพัฒนาผู้บรหิาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและ 
มีคุณภาพ 
 

2.5 ความสอดคล้องตาม (รา่ง) ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 

 2.5.1  โครงการการจัดการศึกษา 15 ปี  
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ตัวช้ีวัดที่ 1 : นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน15 ปี  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ตัวช้ีวัดที่ 1 : ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการทีไ่ดร้ับการสนับสนุน 

3. ความพร้อมของโครงการ  ดําเนินการได้ทันที 
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1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม 
1214221005  งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเท่าเทียมกัน 

                     ในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนดไว้ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รบัโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธ์ิที่กําหนด 
ผลผลิต: โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการจดัการศึกษาตั้งแต่แรกเกดิจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จํานวนนักเรียนท่ีไดร้ับการสนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สียค่าใช้จ่าย 15 ปี 

2.  นักเรียนไดร้ับโอกาสทางการศกึษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งเน้นคุณภาพและมมีาตรฐาน 
3.  นักเรียนจบหลักสูตรและสําเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 4,853,500 บาท       
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิต (มัธยม) ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สุวัฒน์  ทับทิมเจือ 
  

หลักการและเหตผุล 
โรงเรียนสาธิต  (มัธยม)  มุ่งเน้นให้การสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วง

ชั้นที่ 3 และ 4  ให้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน 4 พันธกิจ คือ จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพสูง  เป็นสถานที่ค้นคว้าวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  บริหารและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้เป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา  และเป็นสวัสดิการแก่ บุตร-ธิดา ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสวัสดิการพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน เช่น      การสร้างความมั่นคง 
ด้านรายได้และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่เยาวชน สร้างความเชื่อมันและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ  
รวมทั้งให้ความสําคัญกับการสร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การขยายโอกาสทางการศึกษา และ 
ให้โอกาสทางการศึกษาตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง สนับสนุนให้เยาวชนได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ 
โดยจัดจ้างบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและมีมาตรฐาน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้และเลือกรับสื่อในเชิงสร้างสรรค์ควบคู่กับการส่งเสริมด้านจริยธรรม  คุณธรรม  ค่านิยม  ที่ดี จิตสํานึกและ 
การแสดงออกที่ดีงาม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  เสริมสร้างสุขภาพ  การปูองกันโรค  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านสุขภาพ  การปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  และสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อนักเรียนที่เข้าใหม่และนักเรียนที่คงอยู่ได้รบัการสนบัสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 15 ปี 
2. เพื่อจัดจ้างบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและมีมาตรฐาน 
3. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอย่างมคีุณภาพและทั่วถึง 
4. เพื่อส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรม  ค่านิยมที่ดี  จติสํานึกและการแสดงออกที่ดีงาม มีความรับผดิชอบต่อ

สังคม    
5. เพื่อนักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุง่เน้นคุณภาพและมีมาตรฐาน 
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 นักเรียนที่เข้าใหม่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ป ีชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 120 คน 
1.2 นักเรียนที่เข้าใหม่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ป ีชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 120 คน 
1.3 นักเรียนที่เข้าใหม่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ป ีชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 102 คน 
1.4 นักเรียนที่เข้าใหม่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ป ีชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 120 คน 
1.5 นักเรียนที่เข้าใหม่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ป ีชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 120 คน 
1.6 นักเรียนที่เข้าใหม่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ป ีชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 116 คน 
1.7 จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนใหก้ับนักเรียน 4 กิจกรรม 
1.8 นักเรียนจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาํหนด 2 ระดับชั้น 
1.9 จํานวนนกัเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 218 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักเรียนทีเ่ข้าใหมไ่ดร้ับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
2.2 นักเรียนท่ีคงอยู่ได้รับการสนับสนนุการจัดการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
2.3 นักเรียนได้รับโอกาสไดร้ับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนดไวทุ้กระดับชั้น 
2.4 นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคณุภาพและมีมาตรฐานจนจบหลักสตูร 
2.5 นักเรียนจบหลักสตูรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 
2.6 นักเรียนและผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการทีไ่ดร้ับการสนับสนุนคิดเป็นร้อยละ 100 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1  โรงเรียนมีนักเรยีนที่เข้าใหม่และคงอยู่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 15 ปี    

 อย่างมีคุณภาพตลอดปีการศึกษา   
3.2  โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีมาตรฐานตลอดปกีารศึกษา 
3.3  โรงเรียนสามารถขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงในทุกระดับและทุกระบบตลอดปีการศึกษา 
3.4 โรงเรียนมีโอกาสให้นักเรยีนไดร้ับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มุ่งเน้นคุณภาพและมีมาตรฐาน 
3.5  โรงเรียนมีนักเรยีนจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตค. 54 วันสิ้นสุด: 30 กย. 55 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 กิจกรรมที่ 1  จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้             

1.1 ค่าใช้สอย             
1.2 ค่าวัสด ุ             
2 กิจกรรมที่ 2  การจดัการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จา่ย 15 ปี             

2.1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน             
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น             
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย             

2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน             
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น             
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
2.3 ค่าหนังสือเรียนและแบบฝกึหัด             

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น             
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย             

2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น             
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย             
3 กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน             
 - ประชุมอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 

พัฒนาเร่ืองการวัดผลและการวจิัยในชั้นเรียน 
            

 - วางแผนการดําเนินงาน             
 - ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้             
 - สรุปและรายงานผลการดําเนินการ             
 - ค่าตอบแทนจ้างสอน             
 - ค่าตอบแทนวิทยากร             
 - ค่าอาหรวา่ง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน             

แผนการด าเนนิงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 กิจกรรมที่ 1  จัดหาสื่อวัสด ุอุปกรณ์เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู ้
      

1.1 ค่าใช้สอย       
 -ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 15  ครั้ง 1 7 5 2 
 -ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสถานที ่ 10  ครั้ง 1 4 4 1 
 -ค่าจ้างเหมาบรกิาร 2 ครั้ง  1 1  
 -วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เบี้ยเล้ียง การเดินทางไป  

ราชการ 
10 ครั้ง 1 4 4 1 

 -ค่าใช้สอยอื่น ๆ 1 ครั้ง   1  
1.2 ค่าวัสด ุ       

 -ค่าเอกสาร ตาํรา วารสาร นวนิยาย          
หนังสือพิมพ ์

15 ครัง้ 1 6 5 3 

 -ค่าวัสดุยาห้องพยาบาล 2 ครั้ง  1 1  
 -วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 ครั้ง  1 1  
 -วัสดุสํานักงาน 1,000 ชิ้น 100 400 300 200 
2 กิจกรรมที่ 2 การจัดการศึกษาโดยไมเ่สีย

ค่าใช้จ่าย 15 ป ีอย่างมีคณุภาพ 
      

2.1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 698/1 
 

คน/ 
เทอม 

    

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     342  
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     356  

2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 825/1 
698/1 

คน/
เทอม 

825   
698 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   430  342  
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   395  356  
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ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
2.3 ค่าหนังสือเรียนและแบบฝกึหัด 698/1 คน/

เทอม 
    

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    342   
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    356   

2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 ระดับชั้น     
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   3  
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   3 
3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอน       
 - ประชุมอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมพัฒนา

หลักสูตร พัฒนาเร่ืองการวัดผลและการวิจัย
ในชั้นเรียน 

3 ครั้ง 1 1 1  

 - วางแผนการดําเนินงาน 3 ครั้ง 1 1 1  
 - ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2 ครั้ง  1  1 
 - สรุปและรายงานผลการดําเนินการ 1 ครั้ง    1 
 - ค่าตอบแทนจ้างสอนอาจารย์พิเศษ 17 คน 156/21/2

/200 

คาบ/
สัปดาห์/

เทอม/บาท 

 
156/21/2/200 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมที่ 1  จัดหาสื่อวัสด ุอุปกรณ์เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู ้
      1,467,500  

1.1 ค่าใช้สอย       250,000  
 -ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 15  ครั้ง     100,000  
 -ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสถานที ่ 10  ครั้ง     50,000  
 -ค่าจ้างเหมาบรกิาร 2 ครั้ง     10,000  
 -วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เบี้ยเล้ียง การเดินทาง

ไปราชการ 
10 ครั้ง     80,000  

 -ค่าใช้สอยอื่น ๆ 1 ครั้ง     10,000  
1.2 ค่าวัสด ุ       1,217,500  

 -ค่าเอกสาร ตาํรา วารสาร นวนิยาย          
หนังสือพิมพ ์

15 ครั้ง     100,000  

 -ค่าวัสดุยาห้องพยาบาล 2 ครั้ง     60,000  
 -วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 ครั้ง     50,000  
 -วัสดุสํานักงาน 2,000 ชิ้น     1,007,500  
2 กิจกรรมที่ 2 การจัดการศึกษาโดยไมเ่สีย

ค่าใช้จ่าย 15 ป ีอย่างมีคณุภาพ 
      2,075,600  

2.1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน         
    ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 1 ครั้งๆ ละ 342 คน 450 บาท 153,900  
    ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 1 ครั้งๆ ละ 356 คน 500 บาท 178,000  

2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน         
    ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 2 ครั้งๆ ละ 430/1 

342/1 
คน 210 บาท 162,150  

    ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 2 ครั้งๆ ละ 395/1 
356/1 

คน 230 บาท 172,750  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
2.3 ค่าหนังสือเรียนและแบบฝกึหัด         

    ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 1 ครั้งๆ ละ 342 คน   283,900  
    ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 1 ครั้งๆ ละ 356 คน   428,500  

2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         
    ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 2 ครั้งๆ ละ 430/1 

342/1 
คน 440 บาท 339,700  

    ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 2 ครั้งๆ ละ 395/1 
356/1 

คน 475 บาท 356,700  

3 กิจกรรมที่ 3  พัฒนาการเรยีนการสอน       1,310,400  
3.1 ค่าตอบแทน       1,310,400  

 -จ้างอาจารยพ์ิเศษ 17 คน/เทอม 156 คาบๆ ละ 21/2 สัปดาห์/เทอม 200 บาท 1,310,400  
    รวมท้ังสิ้น       4,853,500  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจํา 
ค่าจ้างชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและ

วัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมที่ 1 จัดหาสื่อวัสดุ 
อุปกรณ์เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้

- - - - - - - - 1,467,500 - 1,467,500 

กิจกรรมที่ 2   การจัดการ
ศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

- - - - - - - - 2,075,600 - 2,075,600 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการ
เรียนการสอน 

- - - - - - - - 1,310,400 - 1,310,400 

รวม         4,853,500  4,853,500 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ลํา 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจํา     
 - ค่าจ้างชั่วคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภัณฑ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 1,000,000 1,650,000 1,650,000 553,500 
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอ่ืน     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวชิาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนยว์ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม 1,000,000 1,650,000 1,650,000 553,500 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนท่ีเข้าใหม่และนักเรียนที่คงอยู่มีความพร้อมที่จะเรียน และได้รับการสนับสนุนการจดัการศึกษา         
ขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ตามสิทธิที่กําหนดไว ้

2. มีความมั่นคงดา้นรายได้และสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อวัสดุ อุปกรณ ์และครภุัณฑ์ 
3. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงทุกระดบัและทุกระบบ 
4. นักเรียนได้รับการส่งเสรมิด้านจริยธรรม  คุณธรรม  ค่านิยมที่ดี จติสาํนึกและการแสดงออกที่ดีงาม มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
5. นักเรียนได้รับการเสรมิสรา้งสุขภาพ  การปูองกันโรค  การปรับเปลีย่นพฤติกรรมด้านสุขภาพ  การปอูงกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
6. นักเรียนและผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการทีไ่ดร้ับการสนับสนุน 
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การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1 นักเรียนทีเ่ข้าใหมไ่ดร้ับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  
1.2 นักเรียนท่ีคงอยู่ได้รับการสนับสนนุการจัดการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  
1.3 นักเรียนได้รับโอกาสไดร้ับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนดไวทุ้กระดับชั้น 
1.4 นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคณุภาพและมีมาตรฐานจนจบหลักสตูร 
1.5 นักเรียนจบหลักสตูรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาทีก่ําหนด 
1.6 นักเรียนและผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการทีไ่ดร้ับการสนับสนุนคิดเป็นร้อยละ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
3.1 สํารวจข้อมลู โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจํานวนนักเรียนท่ีเข้าใหม่ คงอยู่ และสําเรจ็การศึกษา 
3.2 การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรยีนการสอน 
3.3 การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานข้อมูลการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน 
3.4 สํารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตามนโยบายสนับสนุนการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยการใช้

แบบสอบถาม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 .: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

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

 2.1.1  นโยบายที่ 4 :  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2555-2558 
 2.2.1  นโบยายที่ 4 :  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
  กลยุทธ์ที ่4 :  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนขั้นพื้นฐานท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและ 
         มีมาตรฐาน 

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานที่ 4 :  นโยบายสงัคมและคณุภาพชีวิต 
  ตัวบ่งช้ีที ่1 :   โรงเรียนสามารถให้การส่งเสรมิด้านจริยธรรม คณุธรร ค่านิยมที่ดี จิตสํานึกและ 
                                                      การแสดงออกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2.4. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) คํารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 2.4.1  มิติที่ 1 .:   งานสนับสนุนการเรยีนการสอน 
  ตัวช้ีวัดที ่ 1.:  จํานวนนักเรียนท่ีสาํเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 
 2.4.2  มิติที่  2  : กองทุนเพื่อการศึกษา 

  ตัวช้ีวัดที ่ 1  :  นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยไมเ่สียค่าใช้จ่าย 15 ปี อย่างมี 
                               คุณภาพ 
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 ตัวช้ีวัดที ่ 2  :  นักเรียนและผู้ปกครองได้รบัความพึ่งพอใจในการพัฒนาศักยภาพ 
                              ทางวิชาการ 
 ตัวช้ีวัดที่ 3  :  นักเรียนจบหลักสตูรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

2.5   ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ  (โปรดระบุ) 
 2.5.1  ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดสํานักงบประมาณ 
          ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ   จํานวนนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนตามโนยบายของรัฐบาล 
                 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ชุมชน       
                                          ท้องถิ่น  และสังคม 
          ตัวช้ีวัดเชิงเวลา      นักเรียนจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดโดยคิดเป็น 
                                   ร้อยละ 

3. ความพร้อมของโครงการ   สามารถดําเนินการได้ทันที 
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แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 

1. งานจัดการศึกษา 

1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1214331006 งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู ่

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่                                                                              
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
4. ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
6. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 553,500 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู้รับผิดชอบ :  

รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิต

บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และ
ความต้องการของสังคมและท้องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มีคุณภาพในสาขาวิชา
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 

ในการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนา
อุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและท้องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์มีภารกิจในการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาใน 13 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาอาชีวอนามัย สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(การจัดการ) สาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

จากภารกิจดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจําเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดการศึกษา เพื่อดําเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ  ในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการแก่นักศึกษา และคณาจารย์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน 
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วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็นและ

เหมาะสมในการดําเนินงานและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ให้กับนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย 
3. เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1 จัดซื้อวัสดสุําหรับงานสํานักงานและสาขาวิชา 24 ครั้ง 
2 ประชาสมัพันธ์หลักสูตร 7 ครั้ง 
3 จัดวิทยากรบรรยายและค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 7 วิชา 
    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. การดําเนินการตามกิจกรรมเป็นไประยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดซื้อวัสดสุําหรับงานสํานักงานและสาขาวิชา             

2 ประชาสมัพันธ์หลักสูตร             

3 จัดวิทยากรบรรยายและค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ             

แผนการด าเนนิงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดซื้อวัสดสุําหรับสํานักงานและสาขาวิชา 24 ครั้ง  8 8 8 
2 ประชาสมัพันธ์หลักสูตร 7 ครั้ง  7   
3 จัดวิทยากรบรรยายและค่าตอบแทน

อาจารย์พิเศษ 
7 วิชา  4 2 1 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 จัดซ้ือวัสดุ

ส าหรับงานส านักงานและ
สาขาวิชา 

      468,500  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1.1 ค่าวัสด ุ         

 - วัสดุสํานักงาน 20 ครั้ง     130,000  
 - วัสดุการเรียนการสอน 20 ครั้ง     338,500  
2 กิจกรรมหลกัที่ 2 ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

      15,000  

2.1 ค่าใช้สอย         
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 7  ครั้ง    240 บาท 3,600  
 - ค่าน้ํามันรถ  7  ครั้ง      3,900  
 - ค่าบํารุงรถมหาวิทยาลัย 7  ครั้ง ๆ ละ   500 บาท 3,500  

2.2 ค่าวัสด ุ         
 - ค่าทําแผ่นพับและโปสเตอร ์       4,000  
3 กิจกรรมหลกัที่ 3 จัดวิทยากร

บรรยายและจ้างอาจารย์พิเศษ 
      70,000  

 ค่าตอบแทน         
 - วิทยากรบรรยาย 6 ครั้ง     20,000  
 - ค่าสอนพิเศษ 5 รายวิชา     50,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       553,500  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจํา 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อวัสดสุําหรับสํานักงาน
และสาขาวิชา 

    468,500      468,500 

ประชาสมัพันธ์หลักสูตร     15,000      15,000 
จัดวิทยากรบรรยายและ
ค่าตอบแทนอาจารย์พเิศษ 

   70,000       70,000 

รวม    70,000 483,500      553,500 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ลํา 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจํา     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน  50,000 10,000 10,000 
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  135,000 230,000 118,500 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  185,000 240,000 128,500 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
2. บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านภาษาเพื่อการนําเสนอผลงานและศึกษาต่อ 
3. บุคลากรพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์ 
4. บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของอาจารย์ การมีจิตสํานึกที่ดี  

มีจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ   

1.1 จัดซื้อวัสดสุําหรับงานสํานักงานและสาขาวิชา   24 ครั้ง 
1.2 ประชาสมัพันธ์หลักสูตร     7   ครั้ง 
1.3 จัดวิทยากรบรรยายและค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 7 วิชา 

 เชิงคุณภาพ 
1.4 ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 75 

 เชิงเวลา 
1.5 การดําเนินการตามกิจกรรมเป็นไประยะเวลาที่กําหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3.1 การสํารวจข้อมูล โดยใช้ข้อมูลการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
3.2 การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

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

 2.1.1  นโยบายที่ 4: นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
          นโยบายย่อยที ่4.1 :  นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553-
2555 

2.2.1  นโบยายที่ 9 : ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจดุเน้น เอกลักษณ ์
เพื่อมุง่สู่ความเป็นสากล 
  กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการด้วยรูปแบบหรือวิธีท่ีหลากหลาย 

กลยุทธ์ที่ 9 : การนํานโยบายไปสูก่ารปฏิบัติและสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
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 2.3.1  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิต 
  ตัวบ่งช้ีที ่1: ร้อยละของบณัฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

2.4. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) คํารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 2.4.1  มิติที่ 1 : มิติด้านผลติผล 
  ตัวช้ีวัดที ่4 ข้อ 4.1  : มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑติ 
  4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 2.4.2  มิติที่ 2 :  มิติด้านคณุภาพ 
  ตัวช้ีวัดที ่6 ข้อ 6.1 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑติ 
       ข้อ 6.2 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  
2.5. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ  (โปรดระบุ) 

2.5.1 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา (สกอ.)  
2.5.1.1 องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน  

ตวับง่ช้ีที ่2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
2.5.1.2 องค์ประกอบท่ี  7 การบรหิารและการจัดการ  

ตัวบง่ช้ีที ่7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษา
ไวใ้หบุ้คลากรมีคณุภาพและประสทิธิภาพ  

3. ความพร้อมของโครงการ  ดําเนินการได้ทันที 
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1214331007 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู ่

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่                                                                              
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
4. ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
6. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร          

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 698,250 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู้รับผิดชอบ :  

รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 

นโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สําคัญคือ การสร้างและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยช้ันนํา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและท้องถิ่น  จึงมีความ
จําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับอาจารย์ผู้สอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้บุคลากรในคณะได้เพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติและมีทักษะ รวมทั้ง
สามารถใช้ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยในการเรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จังหวัด และของประเทศ และ
เพื่อนําความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาในการเรียนการสอนต่อไป   
บุคลากรในคณะที่ทําหน้าท่ี มีบทบาทสําคัญต่อภารกิจดังกล่าว คือบุคลากรสายวิชาการ ผู้ทําหน้าที่สอน ซึ่งต้องได้รับการพัฒนา
ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่บรรจุใหม่  ซึ่งคณะได้ให้ความสําคัญและถือเป็นหน้าท่ีที่จะต้องส่งเสริมอาจารย์
ใหม่ให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมี
คุณธรรมอันดี สามารถช้ีแนะแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ และเป็นกําลังสําคัญที่จะผลักดันมหาวิทยาลัย
ให้ก้าวเดินไปข้างหน้า และนํามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นสากล อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาด้วย 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในสถานศึกษา ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสทัศนศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาเชิงวิชาการ สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้

ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านภาษาเพื่อการนําเสนอผลงานและศึกษาต่อ 
4. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์ประจําคณะ 
5. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของอาจารย์ การมีจิตสํานึกที่ดี มีจรรยาบรรณ 

และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1 บุคลากรไปราชการ เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา  35 ครั้ง 
2 บุคลากรศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 8 ครั้ง 
3 จัดอบรมส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและการทําผลงานวิชาการ 1 ครั้ง 
4 จัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงานและการศึกษาต่อ 1 ครั้ง 
5 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม ่ 1 ครั้ง 
6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 1 ครั้ง 
7 จัดอบรมเรื่องการบริหารจดัการความเสี่ยง 1 ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ  75 
2.2. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. การจัดกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 บุคลากรไปราชการ เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา              
2 บุคลากรศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน             
3 จัดอบรมส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและการทําผลงาน

วิชาการ 
            

4 จัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงานและ
การศึกษาต่อ 

            

5 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม ่             
6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ             
7 จัดอบรมเรื่องการบริหารจดัการความเสี่ยง             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 บุคลากรไปราชการ เข้าร่วมอบรม 

ประชุม สมัมนา  
35 ครั้ง  10 15 10 

2 บุคลากรศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียน
การสอน 

8 ครั้ง  7 1  

3 จัดอบรมส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
นักวิจัยและการทําผลงานวิชาการ 

1 ครั้ง   1  
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ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
4 จัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการ

นําเสนอผลงานและการศึกษาต่อ 
1 ครั้ง   1  

5 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม ่ 1 ครั้ง   1  
6 จดัอบรมเชิงปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์

การพัฒนาคณะ 
1 ครั้ง   1  

7 จัดอบรมเรื่องการบริหารจดัการความ
เสี่ยง 

1 ครั้ง   1  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 ไปราชการ/ 

อบรม/ประชุม/สัมมนา 
      372,425  

 ค่าใช้สอย       372,425  
 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 

- ค่าพาหนะ,ทางด่วน 
– ค่าทีพ่ัก  
- ค่าบํารุงรถมหาวิทยาลัย 
- ค่าน้ํามันรถมหาวิทยาลัย 
- ค่าลงทะเบียน  
- ค่าเช่ารถ 

50 
35 
10 
10 
10 

 

คนๆละ 
ครั้งๆละ 
คนๆละ 
ครั้งๆละ 
ครั้งๆละ 

 

10 
4 
2 
 
 

วันๆละ 
วันๆละ 
คืนๆละ 

 

210 
400 

1,000 
500 

2,000 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

105,000 
56,000 
20,000 
5,000 

20,000 
136,425 
30,000 

 

          
2 กิจกรรมหลกัที่ 2  ศึกษาดูงาน

เกี่ยวกับการเรียนการสอน  
      120,825  

2.1 ค่าใช้สอย       110,825  
 ค่าเบี้ยเลี้ยง  25 คน 2 วัน ๆละ 240 บาท 12,000  
 ค่าที่พัก 25 คน 2 วัน ๆละ 750 บาท 37,500  
 ค่าน้ํามันรถ       30,000  
 ค่าบํารุงรถมหาวิทยาลัย       10,000  
 ค่าเช่ารถบัส        21,325  

2.2 ค่าวัสดุ       10,000  
 ค่าถ่ายเอกสาร, ทําเอกสาร       10,000  
          
3 กิจกรรมหลกัที่ 3  จัดอบรม

ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
นักวิจัยและการท าผลงานวิชาการ 

      30,000  

3.1 ค่าตอบแทน       7,200   
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  

3.2 ค่าใช้สอย       15,000   
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - ค่าอาหาร 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท 10,000  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 5,000   

3.3 ค่าวัสด ุ       7,800   
 - ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการ

อบรม 
      7,800  

4 กิจกรรมหลกัที่ 4  จัดอบรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ
ผลงานและการศึกษาต่อ 

      30,000  

4.1 ค่าตอบแทน 1 คนๆละ 30 ชม ๆละ 600 บาท 18,000  
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร       18,000  

4.2 ค่าวัสด ุ       12,000  
 - ค่าเอกสารประกอบการอบรม 50 เล่ม   80 บาท 10,000  
 - ค่าวัสดุในการอบรม       2,000  
5 กิจกรรมหลกัที่ 5 จัดอบรมพัฒนา

ศักยภาพอาจารย์ใหม ่
      5,000  

5.1 ค่าตอบแทน       3,600  
 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม ๆละ 600 บาท 3,600  

5.2 ค่าใช้สอย       1,000  
 -ค่าอาหารว่าง 20 คนๆละ 2 มื้อ 25 บาท 1,000  

5.3 ค่าวัสด ุ       400  
 -ค่าถ่ายเอกสาร       400  
6 กิจกรรมหลกัที่ 6 จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะ 

      130,000  

6.1 ค่าตอบแทน       7,200  
 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 12 ชม ๆละ 600 บาท 7,200  

6.2 ค่าใช้สอย       116,460  
 -ค่าอาหาร 60 คนๆละ 3 มื้อ   48,000  
 -ค่าอาหารว่าง 60 คนๆละ 3 มื้อ 50 บาท 9,000  
 -ค่าทีพ่ัก 62 คนๆละ 1 คืน 750 บาท 46,500  
 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คนๆละ 2 วัน 240 บาท 960  
 -ค่าน้ํามันรถ       10,000  
 -ค่าบํารุงรถมหาวิทยาลัย       2,000  

6.3 ค่าวัสด ุ       6,340  
 -ค่าเอกสารการอบรม       6,340  
7 กิจกรรมหลกัที่ 7 จัดอบรมเร่ือง

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
      10,000  

7.1 ค่าตอบแทน       3,600  
 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม ๆละ 600 บาท 3,600  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
7.2 ค่าใช้สอย       3,000  

 -ค่าอาหารว่าง 60 คนๆละ 2 มื้อ 25 บาท 3,000  
7.3 ค่าวัสด ุ       3,400  

 -ค่าเอกสารการอบรม       3,400  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       698,250  
 หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ         
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจํา 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. บุคลากรไปราชการ เข้า
ร่วมอบรม ประชุม 
สัมมนา  

    372,425      372,425 

2. บุคลากรศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการเรียนการ
สอน 

    120,825      120,825 

3. จัดอบรมส่งเสริมการ
พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย
และการทําผลงาน
วิชาการ 

   7,200 22,800      30,000 

4. จัดอบรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
นําเสนอผลงานและ
การศึกษาต่อ 

   18,000 12,000      30,000 

5. จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ใหม ่

   3,600 1,400      5,000 

6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะ 

   7,200 122,800      130,000 

7. จัดอบรมเรื่องการ
บริหารจดัการความ
เสี่ยง 

   3,600 6,400      10,000 

รวม    39,600 658,650      689,250 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ลํา 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจํา     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน   39,600  
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  178,000 388,230 92,420 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  178,000 427,830 92,420 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
2. บุคลากรไดเ้พิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านภาษาเพื่อการนําเสนอผลงานและศึกษาต่อ 
3. บุคลากรพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย ์
4. บุคลากรไดเ้พิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผดิชอบของอาจารย์ การมีจติสํานึกที่ดี มี

จรรยาบรรณ และจรยิธรรมในการปฏิบัติงาน 
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การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ   

1.1 บุคลากรไปราชการ เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา 35 ครั้ง  
1.2 บุคลากรศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 8 ครั้ง 
1.3 จัดอบรมส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและการทําผลงานวิชาการ 1 ครั้ง 
1.4 จดัอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงานและการศึกษาต่อ 1 ครั้ง 
1.5 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ 1 ครั้ง 
1.6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 1 ครั้ง  
1.7 จัดอบรมการบริหารจดัการความเสี่ยง 1 ครั้ง 

 เชิงคุณภาพ  
1.8 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพึงพอใจในการร่วมอบรมสัมมนา ร้อยละ  75 
1.9 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาสอนนักศึกษา ร้อยละ  75 
1.10 บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการทํางาน 

 เชิงเวลา 
1.11 ดําเนินการจัดกิจกรรมไดต้ามเวลาที่กําหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
3.1 การสํารวจข้อมลู โดยใช้รายงานผลการประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน และไปราชการ 
3.2 การสํารวจข้อมลู โดยใช้แบบสอบถาม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1  นโยบายที ่3: นโนบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
          นโยบายย่อยที ่3.1 :  นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553-
2555 

2.2.1  นโบยายที่ 9 : ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจดุเน้น เอกลักษณ ์
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล 
  กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการด้วยรูปแบบหรือวิธีท่ีหลากหลาย 

กลยุทธ์ที่ 9 : การนํานโยบายไปสูก่ารปฏิบัติและสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิต 
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  ตัวบ่งช้ีที ่1: ร้อยละของบณัฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
2.4. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) คํารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 2.4.1  มิติที่ 1 : มิติด้านผลติผล 
  ตัวช้ีวัดที ่4 ข้อ 4.1  : มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑติ 
  4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 2.4.2  มิติที่ 2 :  มิติด้านคณุภาพ 
  ตัวช้ีวัดที ่6 ข้อ 6.1 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑติ 
       ข้อ 6.2 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  
2.5. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ  (โปรดระบุ) 

2.5.2 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบํงช้ีการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา (สกอ.)  
2.5.2.1 องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน  

ตัวบง่ช้ีที ่2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจําทําการวจิัยเพื่อพัฒนาการ              
เรียนการสอน  

2.5.2.2 องค์ประกอบท่ี  7 การบรหิารและการจัดการ  
ตัวบง่ช้ีที ่7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษา

ไวใ้หบุ้คลากรมีคณุภาพและประสทิธิภาพ  
3. ความพร้อมของโครงการ  

ดําเนินการได้ทันที 
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1214331008 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2555 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

2. จํานวนผู้เข้ารับบริการ 
งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 100,000 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู้รับผิดชอบ :  

รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงคํานวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ณ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม  

พ.ศ. 2411 เวลา 10.16 น. กับอีก 20 วินาที ซึ่งกินเวลาจับเต็มดวงทั้งสิ้น 6 นาที 45 วินาที ที่ตําบลหว้ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยําโดยไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่วินาทีเดียว ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผลการศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ครั้งยิ่งใหญ่และครั้งแรกของชาติไทย จนเป็นที่เลื่องลือในวงการดาราศาสตร์ทั่วโลก ซึ่งเป็นประวัติที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งของ
ประเทศชาติ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2525 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาครัฐและ
เอกชนจึงได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2527 เป็นต้นมา และรัฐบาลได้กําหนดให้ วันที่ 18 สิงหาคม 
ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการขยายกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่แพร่หลายและส่งผลให้เยาวชน  
ที่อยู่ในวัยศึกษาตลอดจนประชาชนท่ัวไปได้ตระหนักและเห็นความสําคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดและจังหวัด
ใกล้เคียง กําหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นประจําทุกปี ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2530 เป็นต้นมาและในปี พ.ศ. 
2555 ได้กําหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ในระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้ช่ืองาน “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์” 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่ง

วิทยาศาสตร์ไทย” 
2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนสนใจศึกษา ค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้เยาวชน 

ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ

พัฒนาประเทศ 
5. เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานวิชาการ นิทรรศการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดนิทรรศการวิชาการงานสัปดาหว์ิทยาศาสตร์แห่งชาติ 3 วัน 
1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 300 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ความพึงพอใจในการได้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่าํกว่าร้อยละ 80 
2.2. ผู้ร่วมงานได้รับความรูเ้พิ่มมากข้ึนจากการชมนิทรรศการและเข้ากิจกรรมในงาน 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. การจัดกิจกรรมเป็นไปตามเวลาทีก่ําหนด 
3.2. กิจกรรมที่จดัมีกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและจัดไดต้รงกับเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ขออนุมัติดําเนินงาน             

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ             

3 ประชุมจัดเตรียมงาน/เตรียมบทความ             

4 ดําเนินการจัดกิจกรรม             

5 ประเมินผลและสรุปผล             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดนิทรรศการวิชาการงานสัปดาห์

วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
3 วัน    3 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1. กิจกรรมหลกัที่  1  จัดนิทรรศการ

ทางวิชาการ 
      90,000  

 ค่าใช้สอย       20,000  
 - ค่าจ้างเหมาจดันิทรรศการกลาง       20,000  
 ค่าวัสดุ        80,000  
 - ค่าวัสดสุําหรับจัดนิทรรศการ       80,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       100,000  

หมายเหตุ ถั๋วเฉลี่ยทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจํา 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดนิทรรศการวิชาการงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

    100,000       

รวม     100,000       
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ลํา 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจํา     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ    100,000 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม    100,000 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. มีนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ การประกวด แข่งขัน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
3. ผู้เข้าร่วมงานไดร้ับประโยชน์และความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแก่สังคมตามเปูาหมาย 
1.2. จํานวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเปูาหมาย 
1.3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ํากว่า 80 
1.4. การจัดงานเสร็จภายในกําหนดเวลา 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
3.3. การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (รา่ง) ประเด็นยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1  นโยบายที่ 3      : นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
          นโยบายย่อยที ่3.1 :  นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2553-2555 
 2.2.1  นโบยายที่ 3  :  สนับสนุน ร่วมมือและขยายการให้บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของท้องถิ่นและสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและ
สังคม 
  กลยุทธ์ที ่3 :  ให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิต 
  ตัวบ่งช้ีที ่1: ร้อยละของบณัฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
   ตัวบ่งช้ีที ่9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

2.4. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) คํารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 2.4.1  มิติที่ 1 : มิติด้านผลติผล 
  ตัวช้ีวัดที ่4 ข้อ 4.1  : มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑติ 
  4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 2.4.2  มิติที่ 2 :  มิติด้านคณุภาพ 
  ตัวช้ีวัดที ่6 ข้อ 6.1 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑติ 
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       ข้อ 6.2 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  
2.5. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ  (โปรดระบุ) 
 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
 2.5.1 องค์ประกอบท่ี 3 : ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหค้ําปรึกษาแลฃะบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 
    ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
       2.5.2 องค์ประกอบท่ี 5: ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
    ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
       2.5.3 องค์ประกอบท่ี 2: ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
                                     ตวับ่งช้ีที่ 2.7 ระบบและกลกไกการพฒันาสัมฤทธ์ิผลการเรียนตามคณุลกัษณะ
ของบัณฑิต 
 

3. ความพร้อมของโครงการ  

ดําเนินการได้ทันที 
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1214331009 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่
3. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 
4. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาด้านท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ร้อยละผูส้ าเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 40,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู้รับผิดชอบ : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กําหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและท้องถิ่น  
ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการ จัด
การศึกษา  จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ  ซึ่งหลักสูตรที่สร้างขึ้นจําเป็นจะต้องมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และสนองความต้องการของสังคมชุมชนที่ใช้หลักสูตรนั้นๆ  และในการพัฒนาหลักสูตรนั้นจะต้องให้ความสําคัญของผู้ใช้และ
ให้ผู้ใช้หลักสูตรมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  ในทางปฏิบัติหากหลักสูตรได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในระดับชุมชนที่ไม่
กว้างขวางมากนักก็ย่อมสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ใช้หลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรได้   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดทําโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้นเพื่ อดําเนิน
การศึกษา  วิเคราะห์  สํารวจ  วิจัย  สภาพพื้นฐานด้านต่างๆ  เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างเพียงพอในการสนับสนุนให้ได้หลักสูตรที่ดี  
สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความามารถท่ีจะนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้   

 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้มีหลักสูตรใหม่ที่มีมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยตรง 
2. เพื่อให้มีหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 1 ฉบับ 
    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ผู้สําเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรไ์ม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. การดําเนินการสาํเร็จไดภ้ายในระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554  กุม วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555   

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลกัสูตร

ใหม่ 
            

2 ดําเนินการเก็บข้อมูล ศึกษา วิเคราะห ์สํารวจ วิจยั ความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

            

3 รวบรวม จัดทาํเอกสาร และนาํเสนอข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง             
4 จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่             
              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการ

พัฒนาหลักสูตรใหม ่
1 ชุด  1   

2 ดําเนินการเก็บข้อมูล ศึกษา วิเคราะห ์สํารวจ 
วิจัย ความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสตูรใหม่ 

3 รายการ  1 1 1 

3 รวบรวม จัดทาํเอกสาร และนาํเสนอข้อมูลและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

3 รายการ  1 2  

4 รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาหลักสูตรใหม ่

1 เล่ม    1 

        

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมที่ 1 เก็บข้อมูล ศึกษา ส ารวจ 

วิเคราะห์   
      23,000  

 ค่าใช้สอย         
 - ค่าจา้งเก็บข้อมูล       13,000  
 - ค่าจา้งวิเคราะห์ข้อมูล       10,000  
 ค่าวัสด ุ         
 - ค่าวัสด ุ       5,000  
2 กิจกรรมที่ 2  จัดสมัมนา เรื่อง การจดัท า

หลักสูตรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

      11,400  

 ค่าตอบแทน         
 ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชม ๆ ละ 600 บาท 1,800  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าใช้สอย         
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,500  
 ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท 5,000  
 ค่าวัสด ุ         
 - ค่าวัสด ุ         
 - ค่าปูายประชาสัมพันธ ์ 1 ปูาย     600  
 - ค่าทําเอกสาร 50 เล่ม     1,500  
3 กิจกรรมที่ 3  จัดท าเอกสารน าเสนอผล

การศึกษาความเป็นไปได ้
      5,000  

 ค่าวัสด ุ         
 - ค่าวัสด ุ 5 รายการ     2,500  
 - ค่าทําเล่มเอกสาร 50 เล่ม   50 บาท 2,500  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       40,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจํา 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เก็บข้อมูล ศึกษา สํารวจ 
วิเคราะห์   

    23,000      23,000 

จัดสัมมนา เร่ือง การจัดทํา
หลักสูตรเพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

   1,800 9,600      11,400 

จัดทําเอกสารนําเสนอผล
การศึกษาความเป็นไปได้ 

    5,600      5,600 

รวม    1,800 38,200      40,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ลํา 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจํา     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน   1,800  
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ   32,600 5,600 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนนุการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม   34,400 5,600 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยตรง 
2. มีการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1. มีรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสตูรใหม่ จํานวน 1 ฉบับ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
3.1. การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม  ประเด็นยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

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

                2.1.1  นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2553-2555 
2.2.1  นโยบาย ส่งเสรมิ สนับสนนุ และพัฒนาการจดัการศึกษาใหม้ีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคมท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
 
ยุทธศาสตร์ ผลิตบณัฑิตให้บรรลุตามคุณสมบตัิของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
กลยุทธ์     จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับบรรยากาศการ

เรียนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.3.1  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต 
  ตัวบ่งช้ีที ่1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

2.4. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) คํารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25545 
 2.4.1  มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 
  ตัวช้ีวัดที ่4 ข้อ 4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต 

4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 2.4.2  มิติที่2 มิติดา้นคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัดที ่6 ข้อ 6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 
2.5. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

2.5.1 สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑิต 
2.5.2 สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมทีจ่ัดให้กับนักศึกษา 
2.5.3 สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศกึษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
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3. ความพร้อมของโครงการ  
ดําเนินการได้ทันที 
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1214331010  โครงการ การจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติและเตรียมความ
พร้อมสู่วิชาชีพ จป. 

 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่
3. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 
4. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาด้านท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ร้อยละผูส้ าเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบแผ่นดิน งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 20,000 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้รับผิดชอบ : อ.สมปรารถนา สุขเกษม 
  

หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาของสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นการส่งเสริมศักยภาพ

ของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและนํามาประยุกต์ใช้ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ มี
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียน อาจารย์และผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการจริง และการสร้าง
เครือข่ายวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต ทั้งนี้อาจารย์ในสาขาก็
จะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน เพื่อเอื้อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

การจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและเพิ่มพูนขีดความสามารถ
ของอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งยังเป็นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในระดับประเทศ และเป็นการสร้างเครือข่ายการ
ทํางานและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จัก ซึ่งผลที่ได้รับจากโครงการ จะทําให้นักศึกษาเข้าใจงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อเพ่ิมทักษะความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชา 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการจัดบริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ชุมชนใน

ระดับประเทศ 
3. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกิจการต่างๆ ของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
4. เพื่อสร้างเครือข่ายงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยช้ันปีท่ี 3 เข้าร่วมจัดนิทรรศการใน

งานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ 
14 คน 

1.2 นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้าร่วมชมงานสัปดาห์ความ
ปลอดภัยแห่งชาต ิ

35 คน 

1.3 อาจารย์ประจําสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้าร่วมจดันิทรรศการและชม
นิทรรศการในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาต ิ

4 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ความปลอดภัย

แห่งชาติได้ 
2.2. นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถนําความรู้หรือสิ่งท่ีได้จากการร่วมจัดนิทรรศการใน

งานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทํางานในอนาคตได้ 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 สามารถเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ตามระยะเวลาที่ทางกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมกําหนด 

3.2 สามารถสรุปผลการดําเนินโครงการและจัดทํารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ ภายในเดือนสิงหาคม 2555 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 5 เดือน วันเริ่มต้น:  1 เม.ย. 2555 วันสิ้นสุด:   31 ส.ค. 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. ติดต่อกับสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน กระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม เพื่อขอความอนุเคราะห์พื้นที่บูธ 
การจัดแสดงนิทรรศการ 

            

2 จัดเตรียมอุปกรณ์/เนื้อหาต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดนิทรรศการ             
3 เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ความปลอดภยัแห่งชาติ             
4 นํานักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมชมงาน             
5 ประเมินผลการดําเนินโครงการและจัดทํารูปเล่มรายงานฉบับ

สมบูรณ์ 
            

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ติดต่อกับสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน 

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์พื้นทีบู่ธ ในการจัดแสดง
นิทรรศการ 

1 บูธ   1  

2 นํานักศึกษาเขา้ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์
ความปลอดภยัแห่งชาต ิ

14 คน    14 
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ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 นํานักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมชมงาน 35 คน    35 
4 ประเมินผลการดําเนินโครงการและจัดทํารูปเล่ม

รายงานฉบับสมบูรณ ์
5 เล่ม    5 

        

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมหลักที่ 1  การจดันิทรรศการ

ด้านความปลอดภยัในงานสัปดาห์
ความปลอดภัยแห่งชาตแิละเตรียม
ความพร้อมสู่วิชาชีพ จป. 

      20,000  

1.1 ค่าใช้สอย       13,760  
 - ค่าเบี้ยเล้ียง       960  
 - ค่าพาหนะ/ค่าน้าํมัน/ค่าทางด่วน       6,400  
 - ค่าบํารุงรถ       2,000  
 - ค่าเช่ารถตู ้       2,400  
 - ค่าจา้งทําเอกสาร       2,000  

1.2 ค่าวัสด ุ       6,240  
 - ค่าวัสด ุ       5,000  
 - ค่าถ่ายเอกสาร       1,240  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       20,000  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจํา 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

การจัดนิทรรศการด้าน
ความปลอดภัยในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัย
แห่งชาติและเตรียมความ
พร้อมสู่วิชาชีพ จป. 

    20,000      20,000 

รวม     20,000      20,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ลํา 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจํา     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ    20,000 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม    20,000 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. อาจารย์ประจําสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนได ้

2. นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถเพิ่มทักษะการเรยีนรู้ดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 

3. อาจารย์และนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยมีประสบการณ์ในการจดับรกิารวิชาการให้กับชุมชนในระดับชาติ 
4. มีเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพด้านความปลอดภัยและเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีการเรยีนการสอนในหลักสูตรด้าน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยการประเมินผลการดําเนินงาน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1 นักศึกษาและอาจารยส์าขาอาชีวอนามัยและความปลอดภยัเข้าร่วมชมงานนิทรรศการสัปดาหค์วามปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 35 คน 
1.2 นักศึกษาช้ันปีท่ี 3           น       ค                     น         น  น 

       ค             น           คน 
1.3 มีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการภายในบธูของสาขาตลอดระยะเวลาที่จัดงานสัปดาหค์วามปลอดภัยแห่งชาติ 

ไม่น้อยกว่า 100 คน 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี

2.1 นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมชมงานนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 35 คน 
2.2 นักศึกษาช้ันปีท่ี 3           น       ค                     น         น  น  

       ค             น           คน 
2.3 มีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการภายในบธูของสาขาตลอดระยะเวลาที่จัดงานสัปดาหค์วามปลอดภัยแห่งชาตไิม่น้อย

กว่า 100 คน 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 

3.1 แบบลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัปดาห์ความปลอดภยัแห่งชาติของอาจารย์และนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

3.2 แบบลงทะเบียนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3           น       ค                   
   น         น  น       ค           

3.3 แบบลงทะเบียนของผู้เขา้ชมนิทรรศการภายในบูธของสาขาตลอดระยะเวลาที่จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย
แห่งชาติ 

 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

                     ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
 

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

 2.1.1  นโยบายที่ 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
          นโยบายย่อยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -
2555 
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 2.2.1  นโบยายที่ 3 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
  กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและจัดการศกึษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่เป็นความ
ต้องการของประเทศและให้เกดิความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.2.2  มาตรฐานที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 2.3.1  มิติที่ 1 : มิติด้านผลติผล 
  ตัวช้ีวัดที่ 4 ข้อ 4.1  : มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑติ 
  4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 2.3.2  มิติที่ 2 :  มิติด้านคณุภาพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 6 ข้อ 6.1 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑติ 
       ข้อ 6.2 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  

2.4 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ  (โปรดระบุ) 
2.4.1   สกอ. 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู ้
2.4.2   สงป. 3 จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (ด้านวิทย์) 
2.4.3   สงป. 4 จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                                    
2.4.4   สงป. 5 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
2.4.6   สงป. 6 ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 

3. ความพร้อมของโครงการ  สามารถดําเนินการได้ทันที 
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1214331011  โครงการ : การจดักิจกรรม 5ส. ภายในวัดเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่
3. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 
4. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาด้านท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลัง 

จากจบ 
5. ร้อยละผูส้ าเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจา่ย: งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 5,750 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : สาขาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ผู้รับผิดชอบ : อ.สมปรารถนา สุขเกษม 
  

หลักการและเหตุผล 
กิจกรรม 5 ส. เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเพิ่มผลผลิต ซึ่งไม่ได้หมายถึงการผลิตเป็นจํานวนมากๆ  

แต่หมายรวมถึง การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น ลดความสิ้นเปลืองในการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
ประหยัดพลังงาน มีความปลอดภัยในการทํางาน และเจ้าหน้าที่มีขวัญและกําลังใจที่ดี แต่การดําเนินการด้าน 5ส. ไม่ได้ใช้
เฉพาะในสถานประกอบการหรือโรงงานเท่านั้น ยังสามารถนําไปใช้ในบ้าน โรงเรียน สถานที่สําคัญทางศาสนา และสถานที่
ราชการได้อีกด้วย ในส่วนของวัดซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สําคัญทางศาสนาของคนไทย ก็ควรจะมีการดําเ นินการด้าน 5ส 
เช่นเดียวกัน เพื่ออํานวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยแก่พระภิกษุสงฆ์ การจัดกิจกรรม 5ส ภายในวัด จะช่วยให้
นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการสําคัญของ 5ส ได้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นการทํานุบํารุงศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการกิจกรรม 5ส.  
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 
3. เพื่ออํานวยความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์ภายในวัด และเป็นการทํานุบํารุงศาสนา 

เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมดําเนินงานในโครงการ 38 คน 
1.2 อาจารย์ประจําสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมดําเนนิงานใน

โครงการ 
4 คน 

    
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถเข้าใจถึงหลักการ 5ส. และสามารถใช้หลักการ 5
ส. ในการทํากิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

2.2 นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
2.3 สามารถส่งเสริมและทํานุบํารุงศาสนา 
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3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 สามารถดําเนินงานตามโครงการได้ ภายในไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม  2555 
3.2 สามารถสรุปผลการดําเนินโครงการและจัดทํารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ ภายในเดือนมีนาคม 2555 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มต้น:  1 ม.ค. 2555 วันสิ้นสุด:   31 มี.ค. 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. สํารวจวัดในพ้ืนท่ี จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเลือก

พื้นที่ในการดําเนินโครงการ 
            

2 นํานักศึกษาและอาจารยไ์ปร่วมดําเนินงานตาม
โครงการ 

            

3 ประเมินผลการดาํเนินโครงการและจัดทํารูปเลม่
รายงานฉบับสมบูรณ ์

            

              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 สํารวจวัดในพ้ืนท่ี จ.พระนครศรีอยุธยา 

เพื่อเลือกพ้ืนท่ีในการดําเนินโครงการ 
1 แห่ง  1   

2 นํานักศึกษาและอาจารยไ์ปร่วม
ดําเนินงานตามโครงการ 

68 คน  68   

3 ประเมินผลการดาํเนินโครงการและ
จัดทํารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ ์

5 เล่ม  5   

        

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 การจัดกิจกรรม 

5ส. ภายในวัดเพ่ือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

      5,750  

 ค่าวัสด ุ         
 - ค่าวัสดุ        5,750  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       5,750  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจํา 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

การจัดกิจกรรม 5ส. ภายใน
วัดเพื่อทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

    5,750      5,750 

รวม     5,750      5,750 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ลํา 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจํา     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  5,750   
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  5,750   
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถเข้าใจถึงหลักการ 5ส. และสามารถใช้หลักการ 5ส. ในการ
ทํากิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

2. ส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รู้จักการทํางานร่วมกัน 
3. ส่งเสริมและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

1.1. นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 38 คน 
1.2. อาจารย์ประจําสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 4 คน 
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1.3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก  – มากที่สุด  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 38 คน 
2.2 อาจารย์ประจําสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 8 คน 
2.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก  – มากที่สุด     

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 

3.1. แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

การวเิคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1   โครงการตาม ประเดน็ยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

       ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คณุธรรม จรยิธรรม คณุภาพชีวิตและความเทา่เทยีมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์

2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 
 2.1.1  นโยบายที่ 3 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
          นโยบายย่อยที่ 3.4 : นโยบายศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-
2555 
 2.2.1  นโบยายที่ 3 : สงัคมและคณุภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศกึษา คณุธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวติและความเท่าเทียมกันในสังคม 
  กลยุทธ์ที่ 5 : มุ่งเน้นการผลิตบณัฑิตภูมิปญัญาไทยสู่สังคม 
 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.2.2  มาตรฐานที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
             ตวับ่งช้ีที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษา  

2.3. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม คํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 2.3.1  มิติที่ 1 : มิติด้านผลติผล 
  ตัวช้ีวัดที ่4 ข้อ 4.1  : มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑติ 
  4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 2.3.2  มิติที่ 2 :  มิติด้านคณุภาพ 
  ตัวช้ีวัดที ่6 ข้อ 6.1 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑติ 
       ข้อ 6.2 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  
2.4. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ  (โปรดระบุ) 

2.4.1   สกอ. 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู ้
2.4.2   สงป. 3 จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (ด้านวิทย์) 
2.4.3   สงป. 4 จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่                                                    
2.4.4   สงป. 5 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
2.4.6   สงป. 6 ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ดําเนินการได้ทันที 
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1214331012 โครงการ พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสัมคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่
3. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 
4. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาด้านท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลัง 

จากจบ 
5. ร้อยละผูส้ าเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบรายจ่ายอื่น 
วงเงินงบประมาณ: 850,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู้รับผิดชอบ : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
 ตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิต
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา 
และความต้องการของสังคมและท้องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่เป็นศูนย์สนับสนุน
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผลิตงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการ
เช่ือมโยงการวิจัยเข้ากับการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งสับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์แก่นักศึกษาและ
ผู้สนใจ  ดังนั้นการดําเนินงานดังกล่าวจึงจําเป็นแก่นักศึกษาและคณาจารย์และเอื้อประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมและบริการข้อมูลข่าวสารวิชาการและบริการด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในท้องถิ่น   
 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์ ซึ่งใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงเกิดเสื่อมสภาพ 
และต้องซ่อมแซม บํารุงรักษา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้   คณะจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อดําเนินการในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่น การซ่อมแซม บํารุงรั กษา 
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ บํารุงรักษาอาคารสถานที่ และกิจกรรมต่าง ๆ ในการช่วยสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยของ
อาจารย์ นักศึกษา เพื่อให้เกิดนักวิจัยและงานวิจัยใหม่ ๆ  การดําเนินการและประสานงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่าง
หน่วยงานกับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อใหศู้นย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่ต่อไป 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยใหม่ ๆ ของอาจารย์และนักศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาจารย์ นักศึกษาและ

บุคลากรในท้องถิ่น  
3. เพื่อใหม้ีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ให้ในงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
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4. เพื่อให้การบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์แก่ผู้สนใจ 

เป้าหมาย   
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 สนับสนุนการทําวิจัยและนําเสนองานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ 3 เรื่อง 
1.2 ซ่อมบํารุงครภุัณฑ์ประจําศูนย์วิทยาศาสตร ์ 2 รายการ 
1.3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และดาราศาสตรแ์ละอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 36 รายการ 
1.4 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครภุัณฑ์วิทยาศาสตร ์ 20 รายการ 
    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. การดําเนินการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตรเ์ป็นอย่างมีประสิทธิภาพมีงานวิจัยเพิ่มขึ้น 
2.2. มีการนําความรู้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาการเรียนการสอน 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. มีการเบิกจา่ยงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนและเป็นไปตามกรอบเวลาที่กําหนด 
3.2. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และอนุมัติเบิกจ่ายในกิจกรรมต่างๆเพือ่ใช้ในการดําเนินการ  

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 สนับสนุนการทําวิจัยและนําเสนองานวิจัยของ

นักศึกษาและอาจารย์ 
            

2 ซ่อมบํารุงครภุัณฑ์ประจําศูนย์วิทยาศาสตร ์             
3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และดาราศาสตรแ์ละอุปกรณ์

วิทยาศาสตร ์
            

4 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครภุัณฑ์วิทยาศาสตร ์             
              

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 สนับสนุ นการทํ า วิ จั ยและนํ า เ สนอ

งานวิจยัของนักศึกษาและอาจารย์ 
3 เรื่อง  1 1 1 

2 ซ่อมบํารุงครภุัณฑ์ประจําศูนย์
วิทยาศาสตร ์

2 รายการ  2   

3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์
และอุปกรณ์วิทยาศาสตร ์

36 รายการ  20 10 6 

4 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครภุัณฑ์
วิทยาศาสตร ์

20 รายการ  5 10 5 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสรมิการวิจยัและ

การน าเสนองานวิจัยของอาจารยแ์ละ
นักศึกษา 

      50,000  

1.1 ค่าใช้สอย       10,400   

 - ค่าเบี้ยเล้ียง       2,400  
 - ค่าที่พกั       1,500   
 - ค่าพาหนะ/น้าํมัน/ทางด่วน       4,000   
 - ค่าบํารุงรถ       2,500   

1.2 ค่าวัสด ุ       39,600   
 - ค่าทําโปสเตอร์และแผ่นประชาสัมพันธ์       39,600  
2 กิจกรรมหลักที่ 2 บ ารุงรักษาเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ และครุภณัฑ์ประจ าศูนย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      33,384  
 
 

 

2.1 ค่าใช้สอย         
 -    ค่าซ่อมบํารุงลิฟท์ 6 ครั้ง   3,424 บาท 20,544  
 - ค่าบํารุงรักษาเครื่องควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นและแสง (มี.ค.-ส.ค.) 
      12,840  

3 กิจกรรมหลักที่ 3 จัดซื้อวัสดุวทิยาศาสตร์
และดาราศาสตร์ และอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร ์

      333,500 
 
 

 

3.1 วัสด ุ         
 -    วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องแก้ว 

สารเคมี ฯลฯ 
20 
 

รายการ     180,000 
 
 

 -    วัสดุสําหรับใช้ในงานการศึกษา/วจิยั 10 รายการ     100,000  
 -    วัสดุสําหรับเครื่องฉายดาว เช่น หลอด

ฉายดาว ฯลฯ 
6

  
รายการ     53,500  

 กิจกรรมหลักที่ 4  จ้างเหมาบริการ และ
ซ่อมแซมครุภัณฑ ์

      433,116 
 
 

 

4.1 ค่าใช้สอย         
 -    ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ และจา้งเหมาบริการ 
20 รายการ     433,116  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       850,000  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจํา 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

สนับสนุนการทําวิจัยและ
นํ า เ ส น อ ง า น วิ จั ย ข อ ง
นักศึกษาและอาจารย์ 

         50,000 50,000 

ซ่อมบํารุงครภุัณฑ์ประจํา
ศูนย์วิทยาศาสตร ์

         33,384 33,384 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
ดาราศาสตร์และอุปกรณ์
วิทยาศาสตร ์

         333,500 333,500 

จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซม
ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร ์

         433,116 433,116 

รวม          850,000 850,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ลํา 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจํา     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  333,384 320,000 196,616 
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  33,384 320,000 196,616 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณเ์พื่อใช้ในการวิจัยได้อย่างเต็มที ่
2. มีงานวิจัยเพื่อเผยแพร ่
3. ประชาชนและหน่วยงานราชการที่มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจ 
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การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ   

1.1  สนับสนุนการทําวิจัยและนําเสนองานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย ์ 3 เรื่อง 
1.2  ซ่อมบํารุงครุภณัฑ์ประจาํศูนย์วิทยาศาสตร ์ 2 รายการ 
1.3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และดาราศาสตรแ์ละอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  36 รายการ 
1.4 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์ 20 รายการ 
เชิงคุณภาพ 
1.5 ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
เชิงเวลา 
1.6 การดําเนินการตามกิจกรรมเป็นไประยะเวลาที่กําหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
3.1 การสํารวจข้อมูล โดยใช้ข้อมูลการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
3.2 การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม 
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

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

 2.1.1  นโยบายที ่4: นโนบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
          นโยบายย่อยที ่4.1 :  นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2553-2555 

2.2.1  นโบยายที่ 9 : ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นสากลบนพ้ืนฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจดุเน้น เอกลักษณ ์
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล 
  กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการด้วยรูปแบบหรือวิธีท่ีหลากหลาย 

กลยุทธ์ที่ 9 : การนํานโยบายไปสูก่ารปฏิบัติและสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิต 
  ตัวบ่งช้ีที ่1: ร้อยละของบณัฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป ี
          ตัวบ่งช้ีที ่6:  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

2.4. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม คํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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 2.4.1  มิติที่ 1 : มิติด้านผลติผล 
  ตัวช้ีวัดที ่4 ข้อ 4.1  : มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑติ 
  4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 2.4.2  มิติที่ 2 :  มิติด้านคณุภาพ 
  ตัวช้ีวัดที ่6 ข้อ 6.1 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑติ 
       ข้อ 6.2 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  
2.5. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ  (โปรดระบุ) 

2.5.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงช้ีการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับ อุดมศึกษา (สกอ.)  
2.5.3.1 องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน  

ตวับง่ช้ีที ่2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
2.5.3.2 องค์ประกอบที ่ 4 งานวิจัย  

ตัวบง่ช้ีที ่4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  

3. ความพร้อมของโครงการ  
ดําเนินการได้ทันที 
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1214331013  โครงการ จัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่
3. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 
4. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาด้านท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจาก

จบ 
5. ร้อยละผูส้ าเรจ็การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน  
วงเงินงบประมาณ: 774,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู้รับผิดชอบ : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษา ระดับปริญญา

และเป็นนิติบุคคล เพื่อทําหน้าท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ในการสง่เสรมิ
การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา
สากล  เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี  สร้างสํานึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของ
ชาติ  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน  และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบ
อาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งศึกษา ส่งเสริม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและท้องถิ่น   
ซึ่งการจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น  ผู้สอนจะต้องจัดให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม
ตามบริบทของแต่ละหลักสูตร  การที่จะทําให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนดังกล่าว จําเป็นต้องมีวัสดุและ
ครุภัณฑ์เพียงพอในการฝึกปฏิบัติ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้กับผู้เรียน  

ปัจจุบันครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอนและฝึกปฏิบัติบางส่วนชํารุดเนื่องจากการใช้งานเป็นเวลานาน ไม่คุ้มค่า
กับการซ่อมแซม บางส่วนที่ใช  ในการเรียนการสอนล้าสมัยไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จึงมีความจําเป็นจะต้อง
จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และให้นักศึกษา
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการ 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัย 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
3. เพื่อให้มคีรุภัณฑ์ที่จําเป็นและเหมาะสมในการดําเนินงานและสนับสนุนการเรียนการสอน 
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 ครุภณัฑ์การเรียนการสอน 7 รายการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 80  
 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. การจัดซื้อจดัหาครุภณัฑ์เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554  กุม วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555   

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ขออนุญาตจัดซ้ือ             
2 ดําเนินการสอบราคา             
3 ส่งมอบครุภัณฑ์             
4 ติดต้ังและตรวจรับ             
5 ดําเนินการเบิกจา่ย             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ขออนุญาตจัดซ้ือ 7 รายการ  7   
2 ดําเนินการสอบราคา 2 รายการ  2   
3 ส่งมอบครุภัณฑ์ 7 รายการ  5 2  
4 ติดต้ังและตรวจรับ 7 รายการ  5 2  
5 ดําเนินการเบิกจา่ย 7 รายการ  5 2  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมที่ 1  จัดซื้อครุภณัฑ์       774,000  

1.1 ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพกระปอง 1 ชุด   45,000 บาท 45,000 สาขา
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การอาหาร 

1.2 เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ 1 เครื่อง    34,000 บาท 34,000 สาขา
เกษตรศาสตร์ 

1.3 หุ่นฝึกปฏิบัตกิารช่วยชีวิต 1 ชุด   278,000 บาท 278,000 สาขา
สาธารณสุข

ชุมชน 
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1.4 ชุดทดลองปฏิบัติการวงจรไฟฟาู 1 ชุด   215,000 บาท 215,000 สาขาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมแล
วิศวกรรมไฟฟูา 

1.5 เครื่องชั่งแบบความเท่ียงตรงสูง 
ประกอบดว้ย 

3 เครื่อง     42,000 สาขาเคมี 

 1) เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 3 ตําแหน่ง   1 เครื่อง   20,000 บาท 20,000  

 2) เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตําแหน่ง 2 เครื่อง   11,000 บาท 22,000  

1.6 เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือด้วยแรงดันไอน้ํา 1 เครื่อง   94,000 บาท 94,000 สาขา
เกษตรศาสตร์ 

1.7 เตียงฟาวเลอร ์ 3 เครื่อง   22,000 บาท 66,000 สาขา
สาธารณสุข

ชุมชน 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       774,000  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจํา 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อครภุัณฑ์        774,000    774,000 
รวม       774,000    774,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ลํา 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจํา     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์  774,000   
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  774,000   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษามีศักยภาพตรงตามความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน จากการที่นักศึกษามีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์และได้รับการเรียนรู้ผ่านสื่อที่ทันสมัย 

2. ผู้สอนได้ใช้สื่อที่มีศักยภาพและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรภาครัฐและ
เอกชน 

3. นักศึกษาได้เรียนรู้ในห้องที่มีสภาพอากาศที่ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็นและ
เหมาะสมในการดําเนินงานและสนับสนุนการเรียนการสอน 
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การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
      เปูาหมายเชิงปริมาณ 

1.1. มีครุภณัฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เพิ่มขึ้น 7 รายการ 
      เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

1.2. นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80  
เปูาหมายเชิงเวลา 
1.3. การจัดซื้อจดัหาครุภณัฑ์เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
3.1. การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา และบุคลากร 
3.2. การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินและติดตามผล 
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

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

 2.1.1  นโยบายที่ 4: นโนบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
          นโยบายย่อยที ่4.1 :  นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2553-2555 

2.2.1  นโบยายที่ 9 : ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นสากลบนพ้ืนฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจดุเน้น เอกลักษณ ์
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล 
  กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการด้วยรูปแบบหรือวิธีท่ีหลากหลาย 

กลยุทธ์ที่ 9 : การนํานโยบายไปสูก่ารปฏิบัติและสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิต 
  ตัวบ่งช้ีที ่1: ร้อยละของบณัฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

2.4. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 2.4.1  มิติที่ 1 : มิติด้านผลติผล 
  ตัวช้ีวัดที ่4 ข้อ 4.1  : มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑติ 
  4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 2.4.2  มิติที่ 2 :  มิติด้านคณุภาพ 
  ตัวช้ีวัดที ่6 ข้อ 6.1 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑติ 
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       ข้อ 6.2 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  
2.5. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ  (โปรดระบุ) 

2.5.1   สกอ. 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู ้
2.5.2   สงป. 3 จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (ด้านวิทย์) 
2.5.3   สงป. 4 จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่                                                    
2.5.4   สงป. 5 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
2.5.6   สงป. 6 ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ดําเนินการได้ทันที 

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ
กระปอง 

1 ชุด 45,000 45,000 คุณลักษณะฯ 
ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพกระปอง 1 ชุด ประกอบด้วย  
1. can seam micrometer 

1.1  ตัวเครื่องทําด้วยโลหะชุบปูองกันสนิม 
1.2  ช่วงการวัด 0-13 มิลลิเมตร 
1.3 ความละเอียดของการวัด 0.01 มิลลิเมตร 
1.4 อุปกรณ์ในการ Calibrate จํานวน 1 ชุด 
1.5 สามารถวัดความลกึได้ไม่เกิน 5 มม. 
1.6 ด้ามจับขึ้นรูปกันลื่น 
1.7 เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุุน 

2. กรรไกรตัดกระปอง 
2.1 เป็นกรรไกรใช้สําหรับตัดกระปองแบบปลายโค้ง 
2.2 กรรไกรเป็นเหล็กชุบแข็ง 
2.3 ขากรรไกรเป็นแบบโค้ง พร้อมพ่นสทีับ 
2.4 ขากรรไกรมีตัวล็อคให้ติดกันขณะไม่ได้ใช้งาน 
2.5 กรรไกรบรรจุในซองพลาสติก 
2.6 เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมน ี

3. can opener 
3.1 ตัวเครื่องทําด้วยสแตนเลสทั้งหมด 
3.2 ด้ามจับเป็นสแตนเลสทรงกระบอก 
3.3 มีปุุมปรับระยะของใบมีด 
3.4 ใบมีดเปิดกระปองเป็นสแตนเลส 
3.5 สามารถเปิดกระปองได้ตั้งแต่ Size 202-603 
3.6 ความยาวรวมของตัวเปิดกระปอง ไม่น้อยกวา่ 25 ซม. 

4. Vernier caliper 
4.1 ทําจากโลหะชุบปอูงกันสนิม 
4.2 สามารถวัดได้ทั้งหน่วยนิว้และมิลลิเมตร 
4.3 ความละเอียดในการวัด 0.05 มม. 
4.4 สามารถวัดความลกึได้ 
4.5 สามารถวัดความโตของกระปองได้ 
4.6 ช่วงของการวัด 0-150 มม. หรือ 0-6 นิ้ว 
4.7 มีปุุมล็อกค่าการวัดด้านบน จํานวน 1 ปุุม 
4.8 เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุุน 

5. เกย์วัดสุญญากาศ 
5.1 ช่วงการวัด0-760 มิลลิเมตรปรอท 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

5.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเกยว์ัดไม่น้อยกวา่ 2 นิว้ 
5.3 มีเข็มปลายแหลมสําหรับแทงกระปอง 
5.4 มียางรองรับการกดหุ้มที่เข็มแทงกระปอง 
5.5 มีตะแกรงปูองกันอาหารพุ่งเข้าภายในเกย์วัด 
5.6 ตัวเกย์สามารถถอดแยกออกจากเขม็แทงกระปองได้ 
5.7 การทํางานใช้มือกดเกย์วัด 

     

6. คีมดึงตะเข็บกระปอง 
a. ทําจากเหลก็ชุบแข็ง 
b. ด้ามจับเป็นแบบโค้ง หุ้มทับด้วยพลาสตกิกันลื่น 
c. เป็นคีมดึงปลายแปลม ส่วนปลายเซาะเป็นร่องฟันกันลื่น 
d. ความยาวของคีมดึงไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 

ค าชี้แจง 
เนื่องจากทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมีความ
จําเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชา วิศวกรรมอาหารหลักการแปรรูป,การตรวจวัด
คุณภาพอาหารและใช้ในการทําปัญหาพเิศษ  ซ่ึงในปัจจุบันนี้ทาง
สาขาวิชาฯจะต้องพานักศึกษาไปเรียนปฏิบัติในรายวิชาดังกล่าวยัง
สถานศึกษาอื่นซ่ึงทําให้มีความไม่สะดวกในการเดินทางและการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนกัศึกษา 

2 เครื่องวัดความชื้นเมล็ด 
พันธุ์ (grain moisture 
tester) 

1 เครื่อง 34,000 34,000 คุณลักษณะ 
- เป็นเครื่องวัดความชื้นที่มีในเมล็ดพืชระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 
- แสดงระบบแบตเตอรี่ที่จอแสดงผล 
- ใช้หลักการวัดแบบความต้านทานไฟฟูา 
- แสดงผลด้วยจอแบบ LCD 
- ค่าความละเอียด 0.1% 
- ความชื้นค่าความถกูต้อง +/-0.5% 
- พร้อมอุปกรณ์ที่ใส่ตัวอย่างจํานวน 1 อัน 
- พร้อมอุปกรณ์ช้อนตักตวัอย่าง จาํนวน 1 อัน 
ค าชี้แจง 
     สาขาวิชายังไม่มีเครื่องวัดความชื้นเมล็ดระบบดิจิตอลเครื่องนี้ มี
ประโยชน์ในการใช้วัดความชื้นของเมล็ดมีความง่ายและสะดวกในการ
ใช้เครื่องนี้  มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในหลายวิชา เช่น การ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ การวจิัยในโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเป็นประโยชน์ใน
โครงการวิจัยของสาขาวิชาดว้ย 
 

3 หุ่นฝึกปฏิบัตกิารช่วยชีวิต 
1 ชุด ประกอบด้วย 
1)   หุ่นจําลองคนผิวขาว
สําหรับฝึกการทําการช่วยชวีิต
เบื้องต้น 1 ตัว 
2)  หุ่นจาํลองผู้ใหญ่สําหรับ
ฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ 1 ตวั 

1 ชุด 278,000 278,000 คุณลักษณะ 
หุ่นฝึกปฏิบัตกิารช่วยชีวิต1 ชุด ประกอบด้วย 
1)   หุ่นจําลองคนผิวขาวสําหรับฝึกการทําการช่วยชีวิตเบือ้งต้น 1 ชุด 
      - หุ่นทําด้วยยาง ยืดหยุ่น และมีสีเหมือนธรรมชาติ ทาํความ
สะอาดได้ง่าย 

- ลักษณะภายนอกเป็นหุ่นผู้ใหญ่ขนาดใกล้เคียงคนจริง 
- สามารถใช้ฝึกการผายปอดและนวดหวัใจได้ สามารถฝึกใส่ท่อ

ช่วยหายใจได ้
- ปอดของหุ่นสามารถถอดเปลี่ยนและทาํความสะอาดได้ 
- ศีรษะ คอ และแขนของหุ่นสามารถจบัให้เคลื่อนไหวไปมาได้

เพื่อให้สะดวกแก่การจัดท่า 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

- ศีรษะมีคุณลักษณะพิเศษ ไม่ต้องถอดออกมาทาํความสะอาด
ฆ่าเช้ือ (Sanitary Head) มีหน้ากากหนา้ (face mask) และ
หลอดลม (Airway) แบบสับเปลี่ยน ถอดมาทําความสะอาดฆา่เช้ือได้ 

- หุ่นยังสามารถใช้ฝึกผายปอดและปั๊มหวัใจแทนหุ่นเด็กอาย ุ6-
8 ปี ได้ 

- หุ่นมีสปริงบนแผ่นทรวงอก 4 จุด มีสปริง 2 ชุด สปริงสีดํา
สําหรับผู้ใหญ่ สปริงสีแดงสําหรับเด็ก 

- ข้อมอื-ข้อเท้าหุ่นติดกับแขนและขาเปน็ชิ้นเดียวกัน ไม่ชํารุด
หลุดออกจากกันได้ง่าย 

- ในชุดประกอบด้วย โปสเตอร์ จํานวน 6 แผ่น ดังนี้ Adult 
CPR AED, Adult Choking, Child CPR AED, Child Choking, 
Infant CPR และ Infant Choking 

- เครื่องสัญญาณไฟสามารถใช้กับแบตเตอรี่ (ถ่านไฟฉาย) และ
ไฟฟูาได้ 220 V, 50 Hz 

- หุ่นและอุปกรณ์เก็บอยู่ในกระเปามีลูกล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก 
- มีชุดสําหรับการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ จํานวน 1 ชุด ซ่ึงมี

คุณสมบัติดังนี้ 
  1. Total Alult Airway Management Kit ขนาดประมาณ 

12”x 0”x 0” หรือประมาณ 30x25x25 ซ.ม. 
  2. ในชุดประกอบด้วย Nu-Trake, laryngoscope kit, size 5 

larynx mask, Guedel Berman oral pharyngeal, Nasal 
airway, 3 cuffed 7.5 mm ET tubes, stylette, manual 
resuscitator และสารหล่อลื่น 1 ชวด 

- รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
2)  หุ่นจาํลองผู้ใหญ่สําหรับฝึกใส่ท่อชว่ยหายใจ 1 ชุด 

- เป็นหุ่นมนุษย์ครึ่งท่อนผลิตจากวัสดุอย่างดี แข็งแรง ทนทาน 
- สามารถใช้ฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ หากใส่ท่อช่วยหายใจผิดหรือ

กด Laryngoscope กระทบโดนฟันหนา้ (upper incisors) จะมี
สัญญาณเสียงเตือนให้ทราบ 

- หากใส่ท่อช่วยหายใจเสร็จและถูกตําแหน่ง จะสามารถฟังจาก
เสียงหายใจโดยใช้หูฟัง (stethoscope) ที่บริเวณด้านซ้ายและขวา
ของผนังทรวงอก (Thorax) และสามารถสังเกตการณ์ขยายตัวของ
ปอดโดยการบีบ respiration bag ที่ติดไว้ที่ท่อ endotracheal 
tube ได ้

- หากท่อถกูสอดเข้าบริเวณหลอดอาหารจะไม่ได้ยินเสียงหายใจ
และเสียงปอด 

- มีหุ่นจาํลองกล่องเสียง ติดต้ังคู่กับหุ่นจาํลองใส่ท่อ ซ่ึงสามารถ
ปรับให้อยู่ในแนวนอนเพื่อใช้ประกอบการสอนเกี่ยวกับลักษณะของ
กล่องเสียงได้ 

- หุ่นประกอบดว้ยอวัยวะภายในต่าง ๆ บางชิ้นสามารถถอดได้ 
ได้แก่ ปอดและกระเพาะอาหาร 

- มีสเปรย์หล่อลื่น สําหรับ endotracheal tube  
- หุ่นสูงประมาณ 25 ซ.ม. กว้างประมาณ 71 ซ.ม. หนา

ประมาณ 42 ซ.ม. และมีน้ําหนัก 15.2 กิโลกรัม โดยประมาณ 
- มีกระเปาบรรจุหุ่น 
- มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจําหนา่ยโดยตรงจาก

บริษัทผู้ผลิตเพื่อบริการหลังการขาย 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

- รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
 

4 ชุดทดลองปฏิบัติการ
วงจรไฟฟูา 

1 ชุด 215,000 215,000 คุณลักษณะ 
ชุดทดลองปฏิบัติการวงจรไฟฟาู 1 ชุด ประกอบดว้ย 
1. เครื่องกําเนิดสัญญาณรูปคลื่น (Function Generator)   จาํนวน

1 เครื่อง 
2. เครื่อง DC Power Supply 3-30 จํานวน 2 เครื่อง  
3. เครื่อง Digital Multimeter จํานวน 2 เครื่อง 
4. ดิจิตอลอสซิลโลสโคปความถี่ 100MHz จํานวน 5 เครื่อง 
5. อุปกรณ์ประกอบต่อเครื่อง 

5.1 สายไฟ Ac power cord จํานวน 1 เส้น 
5.2 สายสําหรับเชื่อมต่อ USB port จํานวน 1 เส้น 
5.3 สายวัดสัญญาณ (Probe) ที่สามารถวัดสัญญาณได้ตั้งแต่ 
DC จนถึง 100 MHz จํานวน 2 เส้น และต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับ
ตัวเครื่อง Software License สําหรับเชื่อมต่อกับเครื่อง PC 
และคู่มือการใช้งานอยู่ในรูปแบบ CD-ROM จํานวน 1 แผ่น 

6.  รับประกันการใช้งานปกติ 1 ปี 
 

5 เครื่องชั่งแบบความเท่ียงตรง
สูง   
ประกอบดว้ย 

1. เครื่องชั่งดิจิตอล 
ทศนิยม 3 ตําแหน่ง 
จํานวน 1 เครื่อง 

2. เครื่องชั่งดิจิตอล 
ทศนิยม 2 ตําแหน่ง 
จํานวน 2 เครื่อง 

 
 

3 เครื่อง  42,000 เครื่องชั่งแบบเที่ยงตรงสูง 1 ชุด ประกอบด้วย 
1. เครื่องที่ 1 เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 3 ตําแหน่ง   
จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1. ชั่งได้ละเอียด 0.001 กรัม 
2. ชั่งได้สูงสุด 410 กรัม 

2.  เครื่องที่ 2 เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตําแหน่ง   
จํานวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1. ชั่งได้ละเอียด 0.01 กรัม 
2. ชั่งได้สูงสุด 400 กรัม 

6 เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือด้วยแรงดันไอ
น้ํา (Autoclave)  

1 เครื่อง 94,000 94,000 คุณลักษณะ 
- เปน็หม้อนึ่งฆ่าเช้ือมีความจุ 40 ลิตร 
- สามารถนึ่งที่อุณหภูมิในช่วง 121-132 C ภายใต้ความดัน    

1.2-2.1 kg/cm2 หรือสูงกว่า 
- มีอุปกรณ์ควบคุมความดันอุปกรณ์ล๊อคฝาปิด-เปิดมีระบบ

สัญญาณเตือนอันตรายและระบบปลดปล่อยความดันอัตโนมัติ 
- มีกล่องสําหรับนึ่งฆ่าเช้ือ 
- มีระบบระเหยแห้งอัตโนมัต ิ
- มีระบบจ่ายไฟฟูาของอุปกรณ์  
- ได้รับมาตรฐาน ISO,CE 
ค าชี้แจง 
- สาขาวิชาจําเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ชิ้นนี้ เนื่องจากในรายวิชาโรคพืช

วิทยาและการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช จาํเป็นต้องใช้อุปกรณ์
ดังกล่าว สําหรับการฆา่เช้ือและทาํความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์
และเป็นการเสริมสร้างทักษะแก่นักศึกษาในการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

7 เตียงฟาวเลอร ์ 3 เครื่อง 22,000 66,000 คุณลักษณะตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
1. โครงเตียงทําด้วยเหล็กที่มีความแข็งแรง รับน้ําหนักได้ 550 

ปอนด์ โดยไม่งอ เคลือบสีปอูงกันสนิมและพ่นสีทับ 
2. พนักหัวทา้ยเตียงทําดว้ยปาร์ติเคิลบอร์ด 
3. พื้นเตียงทําด้วยเหลก็สปริง 
4. มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สําหรับหมุนยกพื้นด้านหลังให้

สูงขึ้นและหมุนยกเขา่ให้อยู่ในลักษณะงอขาได้ มือหมุนเป็นชนิด
ไม่มีส่วนประกอบของพลาสติกและไม่ต้องใช้น้ํามันหล่อลื่น 

5. มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตวัขนาด 3 นิ้ว จํานวน 4 ล้อ 
และมีล้อลากอยา่งน้อย 1 คู่ 

6. ขนาดเตียงไม่น้อยกวา่ 90x200x60 เซนติเมตร 
อุปกรณ์ประกอบด้วย 
1. ม้าขึ้นเตียงโครงทําด้วยเหล็กพ่นสี พื้นปดู้วยไม้อัดทับด้วยพื้นยาง 

ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร 
2. ราวกั้นเตียงทําดว้ยสแตนเลสหรือเหล็กไม่เป็นสนิม เลื่อนขึ้น-ลง

ได้ 
 

รวม 774,000  
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1214331014  โครงการ ปรับปรุงเคร่ืองฉายดาว 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู ่

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
4. ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
6. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 2,700,000 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ผู้รับผิดชอบ : รศ.ดร.นพวรรณ   ธีระพันธ์เจรญิ 

  

หลักการและเหตุผล 
ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทําหน้าทีในการบริการให้ความรู้และ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านดาราศาสตร์  และมีภากิจหลักในการดําเนินการจัดแสดงของท้องฟูาจําลองเพื่อประโยชน์ 
ทางการศึกษา  เป็นแหล่งวิทยาการความรู้ทางดาราศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น   จัดอบรมความรู้ทางดารา
ศาสตร์แก่บุคลากรทางการศึกษาและบุคลทั่วไป  และสนับสนุนงานกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย   

เนื่องจากศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ได้เปิดดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 มีอุปกรณ์ของเครื่องฉายดาวภายในอาคารท้องฟูา
จําลอง เสื่อมสภาพ เกิดการชํารุด เสียหาย ได้แก่ ระบบ Operator PC Advantec IPC ระบบ Control Unit  และระบบ 
Software Skypost ซึ่งติดตั้งมาตั้งแต่ปี 2542 ปัจจุบันล้าสมัย ไม่สามารถใช้งานกับโปรแกรมใหม่ ๆ ท่ีได้พัฒนามากขึ้นได้อีก   

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์จึงมีโครงการปรับปรุงระบบเครื่องฉายดาวใหม่ เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน  
และรองรับโปรแกรมใหม่ ๆ  ซึ่งเป็นวิทยาการสมัยใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้ยาวนานข้ึน 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัย 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
3. เพื่อให้มคีรุภัณฑ์ที่จําเป็นและเหมาะสมในการดําเนินงานและสนับสนุนการเรียนการสอน 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 ปรับปรุงระบบเครื่องฉายดาว 1 งาน 
    

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. มีเครื่องฉายดาวที่มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการชุมชน อันได้แก่ การเรยีน  นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 
2.2. นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปมีความรู้ความเข้าใจในวิชาดาราศาสตร์ดีขึ้น 
2.3. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในวิชาดาราศาสตรด์ีขึ้น 
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3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554  กุม วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555   

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ขออนุญาตจัดซื้อ             
2 ดําเนินการจัดซื้อ             
3 ส่งมอบงาน             
4 ติดตั้งและตรวจรับ             
5 ดําเนินการเบิกจ่าย             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ปรับปรุงเครื่องฉายดาว 1 งาน  1   
        

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ 
ปริมา

ณ 
หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงเครื่องฉาย
ดาว  

1 ระบบ     2,700,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       2,700,000  
 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจํา 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงเครื่องฉายดาว        2,700,000   2,700,000 
รวม        2,700,000   2,700,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ลํา 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจํา     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   2,700,000  
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงนิอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอืน่(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม   2,700,000  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีเครื่องฉายดาวที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน  
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปที่มาใช้บริการได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องดาราศาสตร์ลึกซึ้งและกว้างขวางมากขึ้น
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
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การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1 มีการปรับปรุงเครื่องฉายดาวที่มีประสิทธิภาพสูงและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกประการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกประการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกประการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
3.1. ผลกาสํารวจข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการ 
3.2. การสํารวจข้อมูลจํานวนผู้ใช้บริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 : นโยบายที ่4 :การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ   

  พ.ศ. 2553-2555 : ยุทธศาสตร:์มุง่พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามตวามต้องการของ
ท้องถิ่น สังคมและประเทศโดยให้เกิดความเสมอภาคและสรา้งโอกาสทางการศึกษา 

2.3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบตัิการประจําปี  
2.4. ยุทธศาสตร:์มุ่งพัฒนาคุณภาพ คณุธรรมและการจดัการศึกษาตามตวามต้องการของท้องถิ่น สังคมและ

ประเทศโดยให้เกดิความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา 
3. ความพร้อมของโครงการ  

ดําเนินการได้ทันที 

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

     มาตราฐานฯ 
1 ปรับปรุงเครื่องฉายดาว 1 2,700,000 2,700,000 อัพเกรดระบบเครื่องฉายดาว sky master 

ZKP3 to ZKP3B 
ประกอบด้วย 
1. ระบบ Operator PC Advantec IPC 
2. ระบบ Control Unit 
3. ระบบ Software SKYPOST IIIB 

      

รวม 2,700,000  
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1214331015 โครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับ

สากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู ่

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
4. ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเรจ็การศึกษา 
6. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:  2,000,000 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิชาเคม ี
  

หลักการและเหตุผล 
การพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสําคัญที่จะเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ ซึ่งคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  
ซึ่งในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตนักศึกษาจะต้องเรียนวิชาปฏิบัติการเคมี
เบื้องต้น และวิชาปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ต้องเรียนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ต้องวิชาปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น และวิชาปฏิบัติการเคมี
พื้นฐาน  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีเอง ที่ต้องเรียนวิชาปฏิบัติการทางเคมีเฉพาะดา้นอีก ซึ่งใน
แต่ละปีการศึกษาจะมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการดังกล่าวประมาณ 400 คน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนของ
วิชาต่างๆ ดังกล่าวมาให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการทําปฏิบัติการทางเคมีอย่างครบครันและ
ต้องมีความปลอดภัยสูง  แต่ในสภาพความเป็นจริงปัจจุบันนี้ห้องปฏิบัติการเคมีเบื้องต้นและห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานที่
อาคาร 5 ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วนั้นมีสภาพชํารุด ทรุดโทรมและเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายใน
การทําปฏิบัติการของนักศึกษา ทั้งระบบแก๊ส ระบบไฟฟูา รวมทั้งระบบน้ําประปาที่ชํารุดในหลายจุด อีกทั้งโต๊ะปฏิบัติการและ
เก้าอี้ก็ไม่พร้อมท่ีจะใช้งานซึ่งสอดคล้องกับแบบประเมินของนักศึกษาด้านความไม่พร้อมของสถานที่เรียน ซึ่งนักศึกษาอยากให้
มีความพร้อมมากกว่านี้  

ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนานักศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ก็เป็นสิ่งสําคัญ
ที่จะต้องทําการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานในการเรียนการสอนและมีความปลอดภัยแก่
นักศึกษาท่ีเรียนมากยิ่งข้ึนกว่านี้  

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิชาปฏิบัติการเคมีให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทําปฏิบัติการเคมีอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

เพื่อปูอนให้สังคม และเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หนว่ยนับ 
1.1 
1.2 

เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคเรียนละประมาณ 
เพื่อทําการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคม ี

400 
5 

 คน 
ห้อง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
        มีทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ท่ีมีความพร้อมในการทําปฏิบัติการเคมีอยา่งมีประสิทธิภาพและมคีวามปลอดภัยในการทํา
ปฏิบัติการเคมีของนักศึกษา นักศกึษาสามารถทําปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ทําให้มีความรูค้วามเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนมาก
ขึ้น 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
      มีการเรียนการสอนที่จะต้องใช้ห้องปฏิบัติการเคมี เพื่อให้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  ของสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ตามแผนการเรียนที่วางไว้ เพราะมี
ห้องปฏิบัติการที่พร้อมและใช้งานได้ เพียงพอกับความต้องการใช้งาน ทําให้นักศึกษาไม่ต้องเลื่อนแผนการเรียน นักศึกษา
สําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนด  

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม  2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการเคมี 1 

5 
ครั้ง 
ห้อง 

  1 ครั้ง 
5 ห้อง 

        

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการเคม ี 1 งาน     2,000,000  
          
 รวมทั้งสิ้น       2,000,000  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจา้ง

ประจํา 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องปฏิบัติการเคม ี

       2,000,000   2,000,000 

รวม        2,000,000   2,000,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ลํา 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจํา     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   1,200,000 800,000 
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม   1,200,000 800,000 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สาขาวิชามีห้องปฏิบัติการเคมีที่จะใช้สําหรับการเรยีนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป วิชาปฏิบัติการเคมเีบื้องต้น และ
วิชาปฏิบัติการเคมีพื้นฐานสาํหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ 

2. มีห้องปฏิบัติการเคมีที่มปีระสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อนักศึกษา 
3. เป็นการพัฒนาคณุภาพนักศึกษาในการฝึกทําปฏบิัติการซึ่งเป็นการเน้นผู้เรยีนเป็นสาํคัญ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1 จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ได้ศึกษาเรียนรู้ตลอดหลักสตูร 



104 
  

 

1.2 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา และร้อยละของนักศึกษาท่ีสําเรจ็การศึกษาตามเวลาที่กําหนด 
1.3 สาขาวิชาเคมมีีห้องปฏิบัติการทางเคมีที่มีคณุภาพ มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 
1.4 นักศึกษาสามารถทําปฏิบัติการเคมีได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลตุามเปูาหมายเชิงปริมาณ 

 มีห้องปฏิบัติการทางเคมีที่พร้อมใช้งานด้านการเรยีนการสอนและการทําวิจัยทางเคมจีํานวน 5 ห้อง 
สามารถใช้ในการเรียนการสอนใหแ้ก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเรียนละประมาณ 400 คน รวมทั้ง
นักศึกษาคณะครุศาสตรด์้วย 

2.2 บรรลตุามเปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักศึกษาได้เรียนรู้ทีเ่น้นทักษะการปฏิบัติด้วยตนเองโดยเฉพาะทักษะและเทคนิคการทําปฏิบัติการทางด้านเคมี 

2.3 บรรลตุามเปูาหมายเชิงเวลา 
ทําให้เกิดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามแผนการเรียนไม่ต้องเลื่อนไปเนื่องจากห้องปฏิบัติการไมเ่พียงพอแก่

การใช้งาน 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 

3.1 การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทกึข้อมูลจํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ นักศึกษาคงอยู่และนักศึกษาท่ีสาํเร็จ
การศึกษา 

3.2 การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทกึข้อมูลจํานวนและคณุลักษณะของกิจกรรมการเรยีนการสอน 
3.3 การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาการเรียนการสอน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

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

 2.1.1  นโยบายที่ 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
          นโยบายย่อยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
 2.2.1  นโบยายที่ 1: ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑติให้บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ที ่3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มคีวามทันสมัย 
  กลยุทธ์ที ่4 : เพิ่มจํานวนนักศกึษาด้านวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สามารถทํางานได้หลากหลาย 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ดําเนินการได้ทันที 
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รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

ล าดั
บที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

     มาตราฐานฯ 
1 ปรับปรุงซ่อมแซม

ห้องปฏิบัติการเคมี 
ครั้ง 2,000,000 2,000,000 ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปฏิบัติการเคมีจํานวน 5 ห้อง 

บริเวณชั้นล่างของอาคาร 5โดยปรับปรุงดังนี้ 
โต๊ะปฏิบัตกิารเคมีกลาง จาํนวน 5 ตัว 
โต๊ะปฏิบัตกิารติดผนังพร้อมทั้งอ่างน้ํา 2 ตัว โตะ๊ปฏบิัติการ
กลางพร้อมอ่างน้ํา 2 ตัว 
ตู้ดูดควัน 2 ตู ้
โต๊ะวางเครื่องชั่ง 2 ตัว 
ก่อผนังห้อง 1 ผนัง 
ปรับพื้นห้องปูกระเบือ้ง 3 ห้อง 
ทุบผนังห้องปฏิบัติการเดิม 2 ฝา 
ปรับปรุงระบบประปา ระบบไฟฟาูใหม่ 
จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 
คําชี้แจง 
ซ่ึงเดิมห้องปฏิบัติการเคมีนี้ใช้สอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น ปฏิบัติการเคมีพืน้ฐานและปฏิบัตกิาร
เฉพาะด้านตา่งๆ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เฉลี่ยภาคการศึกษาละ 400-500 คน แต่สภาพ
ของห้องทรุดโทรม และผุพังมาก โต๊ะปฏิบัติการเคมีชํารุด
ทรุดโทรมมาก ท่อประปาแตกรั่วใช้งานไม่ได้ เก้าอี้ชํารุดทุก
ตัว ทําให้มีสภาพที่ไม่พร้อมทีจ่ะทําการเรียนการสอนได้ 
หรือไม่ก็สอนได้ไม่มีประสิทธิภาพ จาํเปน็ต้องปรับปรุง
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ พร้อมที่จะทําการเรียน
การสอนได้ 

รวม 2,000,000  
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1214331016 โครงการ ปรับปรุงพัฒนาห้องฝึกปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนกิส)์ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับ

สากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติกําลังคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู ่

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม ่
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
4. ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเรจ็การศึกษา 
6. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
7. ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:  3,929,000 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน    : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ผู้รับผิดชอบ  : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 
 
 

  

หลักการและเหตุผล 
การพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสําคัญที่จะเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ  

ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ประเทศ ซึ่งในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนักศึกษาจะต้องเรียนในรายวิชา
ที่มปีฏิบัติการ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนของวิชาต่างๆที่มีปฏิบัติการ ให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ ในการทําปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟูาอย่างครบครันและต้องมีความปลอดภัยสูง  แต่ในสภาพความเป็นจริงปัจจุบันนี้
ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟูา ที่อาคาร 5 ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วนั้นมีสภาพชํารุด  
ทรุดโทรมและเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในการทําปฏิบัติการของนักศึกษา อีกทั้งโต๊ะปฏิบัติการและเก้าอี้ก็ไม่พร้อมที่จะใช้งาน
ซึ่งสอดคล้องกับแบบประเมินของนักศึกษาด้านความไม่พร้อมของสถานท่ีเรียน ซึ่งนักศึกษาอยากให้มีความพร้อมมากกว่านี้  

ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนานักศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ก็เป็นสิ่งสําคัญ
ที่จะต้องทําการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟูา ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานในการเรียนการสอนและมีความ
ปลอดภัยแก่นักศึกษาที่เรียนมากยิ่งข้ึนกว่านี้  

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิ ชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟูา ให้มี

ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทําปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟูา อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต เพื่อปูอนให้สังคม และเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
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เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 เพื่อทําการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟูา 4 ห้อง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
มีทรัพยากรด้านอาคารสถานท่ีที่มีความพร้อมในการทําปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟูา อย่างมีประสิทธิภาพและ

มีความปลอดภัยในการทําปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟูาของนักศึกษา นักศึกษาสามารถทําปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและ
สมบูรณ์ทําให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนมากขึ้น 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
                 มีการเรียนการสอนที่จะต้องใช้ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟูา เพื่อให้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟูา ตามแผนการเรียนที่วางไว้ เพราะมีห้องปฏิบัติการที่พร้อมและใช้งานได้ เพียงพอกับความ
ต้องการใช้งาน ทําให้นักศึกษาไม่ต้องเลื่อนแผนการเรียน นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนด  

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม  2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการปฏบิัติการ

ทางวิศวกรรมไฟฟูา 
1 
4 

ครั้ง 
ห้อง 

  1 ครั้ง 
4 ห้อง 

        

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัตกิารทาง

วิศวกรรมไฟฟูา 
1 งาน     3,929,000  

 รวมท้ังสิ้น       3,929,000  

หมายเหตุ ถัว๋เฉลี่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจา้ง

ประจํา 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมไฟฟูา 

       3,929,000   3,929,000 

รวม        3,929,000   3,929 ,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ลํา 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจํา     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   2,357,400 1,571,600 
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม   2,357,400 1,571,600 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สาขาวิชามีห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟูาที่จะใช้สําหรับการเรียนวิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟูา สําหรับ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. มีห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟูาที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อนักศึกษา 
3. เป็นการพัฒนาคณุภาพนักศึกษาในการฝึกทําปฏบิัติการซึ่งเป็นการเน้นผู้เรยีนเป็นสาํคัญ 
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การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
1.1 จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ไดศ้ึกษาเรยีนรู้ตลอดหลักสตูร 
1.2 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา และร้อยละของนักศึกษาท่ีสําเรจ็การศึกษาตามเวลาที่กําหนด 
1.3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาเคมีมีห้องปฏิบัติการห้องปฏิบตัิการทางวิศวกรรมไฟฟูาที่มีคุณภาพ มี

ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 
1.4 นักศึกษาสามารถทําปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟูาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลตุามเปูาหมายเชิงปริมาณ 

มีห้องปฏิบัติการทางเคมีที่พร้อมใช้งานด้านการเรยีนการสอนและการทําวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟูาจํานวน 4 
ห้อง 

2.2 บรรลตุามเปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักศึกษาได้เรียนรู้ทีเ่น้นทักษะการปฏิบัติด้วยตนเองโดยเฉพาะทักษะและเทคนิคการทําปฏิบัติการทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟูา 

2.3 บรรลตุามเปูาหมายเชิงเวลา 
ทําให้เกิดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามแผนการเรียนไม่ต้องเลื่อนไปเนื่องจากห้องปฏิบัติการไมเ่พียงพอ
แก่การใช้งาน 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
3.1 การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทกึข้อมูลจํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ นักศึกษาคงอยู่และนักศึกษาท่ีสาํเร็จ

การศึกษา 
3.2 การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทกึข้อมูลจํานวนและคณุลักษณะของกิจกรรมการเรยีนการสอน 
3.3.  การสาํรวจข้อมลู โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมที่พัฒนาการเรยีนการสอน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

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

 2.1.1  นโยบายที่ 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
          นโยบายย่อยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
 2.2.1  นโบยายที่ 1: ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑติให้บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ที ่3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มคีวามทันสมัย 
  กลยุทธ์ที ่4 : เพิ่มจํานวนนักศึกษาด้านวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สามารถทํางานได้หลากหลาย 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ดําเนินการได้ทันที 
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รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล าดั
บที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

     มาตราฐานฯ 
1 ปรับปรุงพัฒนา

ห้องปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมไฟฟูา 

1 ครั้ง 3,929,000 3,929,000 ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูา
จํานวน 4 ห้อง อาคารเทคโนโลยอีุตสาหกรรม โดย
ปรับปรุงและพัฒนาดังนี ้
โต๊ะปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟูา พร้อมครุภณัฑ์
ประจําโต๊ะ จํานวนไม่น้อยกว่า 8 ตัว 
จัดซื้อครภุัณฑป์ระกอบอาคาร 

     คําช้ีแจง 
ซึ่งเดิมห้องปฏิบตัิการทางวิศวกรรมไฟฟูานี้ใช้สอน
วิชาปฏิบัติการที่เกีย่วกับทางด้านวศิวกรรมไฟฟูา 
ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่
สภาพของห้องปฏิบัติการในปัจจุบนัทรุดโทรม ทําให้
มีสภาพทีไ่ม่พร้อมที่จะทําการเรียนการสอนได้ 
หรือไม่กไ็ม่มปีระสิทธิภาพ จําเป็นต้องปรับปรุง
พัฒนาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ พร้อมที่จะทําการ
เรียนการสอนได ้

      
รวม 3,929,000  
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2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 1010100 ส านกังานอธกิารบดี (กองกลาง) 

1214332017  งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย(แผ่นดิน) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู ่

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
4. ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
6. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
7. ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร,งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 28,600,700 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : กองกลาง ผู้รับผิดชอบ : นางสุนทรี  โพธิกุล 
  

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  กําหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ทําการสอน  วิจัย  ให้บริการวิชาการแก่สังคม  
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีหน้าที่ให้การสนับสนุนและบริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  โดยมีงาน
บริหารทั่วไป (สารบรรณ) งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานการประชุม งานหารายได้ งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ และงาน
ประชาสัมพันธ์  รวม 8 งาน ทําหน้าที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรให้
เพยีงพอเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและให้บริการกับชุมชน 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้การบริหารงานในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนงานของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้อย่างคล่องตัว 
2. เพื่อให้ประชาสัมพันธ์งานและภารกิจของมหาวิทยาลัย แก่หน่วยงานของรัฐและชุมชน 
3. เพื่อให้มีการดําเนินการตามระเบียบของราชการที่ถูกต้อง 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาูหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือน 42 อัตรา 
1.2 เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ 21 ตําแหน่ง 
1.3 เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหนง่บริหารมีวาระ 42 อัตรา 
1.4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 12 เดือน 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. สํานักงานอธิการบดี กองกลางมีการบริหารงานด้านบุคลากร การเงินและงบประมาณได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1  บริหารงานด้านบคุลากร การเงินและงบประมาณภายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ  

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย             
1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือน             
2 เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ             
3 เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหนง่บริหารมีวาระ             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย       
1 เงินเดือนข้าราชการพลเรือน 12 เดือน 3 3 3 3 
2 เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหนง่ทาง

วิชาการ 12 เดือน 3 3 3 3 

3 เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหนง่บริหาร
มีวาระ 12  เดือน 3 3 3 3 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 กิจกรรมบริหารจัดการมหาวทิยาลัย         
 งบบุคลากร       17,248,800  

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า       17,248,800  
 - ข้าราชการพลเรือน 42 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 1,137,900 บาท 13,654,800  
 - เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ 1 เท่า 21 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   1,788,000  
 - เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับ

ข้าราชการ ตําแหน่งทางวิชาการ 1 เท่า 
21 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ   1,788,000  

 งบด าเนินการ       11,351,900  
1.2 ค่าตอบแทนต าแหน่งผู้บริหารมีวาระ       7,167,600  

 - นายกสภามหาวิทยาลยั  1 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 12,500 บาท 150,000  
 - อธิการบดี 1 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 31,200 บาท 374,400  
 - รองอธิการบดี,คณบดี,ผู้อํานวยการ 12 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 240,000 บาท 2,880,000  
 - ผู้ช่วยอธิการบดี,รองคณบดี,รอง

ผู้อํานวยการ 
24 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 268,800 บาท 3,225,600  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - หัวหน้าภาควิชา  4 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 44,800 บาท 537,600  
          

1.3 ค่าวัสด ุ       1,633,500  
 - ค่าวัสด ุ       1,633,500  

1.4 งบรายจ่ายอ่ืน       2,550,800  
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ       570,800  
 - ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาด       1,980,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       28,600,700  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจํา 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 

17,248,800   7,167,600 1,633,500     2,550,800 28,600,700 

รวม 17,248,800   7,167,600 1,633,500     2,550,800 28,600,700 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ลํา 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 4,312,200 4,312,200 4,312,200 4,312,200 
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน 1,791,900 1,791,900 1,791,900 1,791,900 
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ 408,375 408,375 408,375 408,375 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 637,700 637,700 637,700 637,700 
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม 7,150,175 7,150,175 7,150,175 7,150,175 



117 
 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีการบรหิารบุคลากร การเงินและงบประมาณที่ดีต่อการดําเนินงาน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1. จํานวนบุคลากร 
1.2. จํานวนครั้งในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
1.3. จํานวนครั้งในการให้บริการและสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การสํารวจ โดยใช้แบบสรุปจํานวนบุคลากร และผลการดําเนินงาน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

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

 2.1.1  นโยบายที่ 4 : สังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -

2555 
 2.2.1 นโบยายที่ 1 : ส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑติให้บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึ่งประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ   

2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 
 ตัวบ่งช้ีที ่2.5 :  ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดดล้อมการเรยีนรู้ 

2.4  ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ สงป.   
 ตัวบงช้ีที่ 19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ  

2.5  ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555  
  ตัวช้ีวัดที่ 5.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  

3. ความพร้อมของโครงการ  ดําเนินการทันที 
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ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
1. งานจัดการศึกษา 

1020000 คณะครุศาสตร์ 

1214341018 งานสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลติ: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 

2. จํานวนนักศึกษาเข้าใหม ่
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
4. ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
6. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินการ 
วงเงินงบประมาณ: 468,920 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร ์: ดร.อมรรัตน์ สนัน่เสียง 

หลักการและเหตุผล 
ในปีงบประมาณ 2555 คณะครุศาสตร์มีภารกิจในการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาตั้งแต่ช้ันปี 1 จํานวน 440 คน นักศึกษา

ช้ันปีที่ 2-5 จํานวน 1,136 คน รวม 1,576  คน ใน 7 โปรแกรมวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา พลศึกษา  และการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย 

ซึ่งตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นคณะครุศาสตร์มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านการศึกษา
หรือครุศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา  และความต้องการของ
สังคมและท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าสังคมและท้องถิ่นยังมีปัญหาขาดแคลนบัณฑิตดา้นการศึกษาหรือครศุาสตร์
ที่มีคุณภาพในสาขาหรือวิชาเอกต่างๆ ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษา เช่น การจัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น 

จากสภาพ และภารกิจดังกล่าว คณะครุศาสตร์ จึงจําเป็นต้องดําเนินการตามวัตถุประสงค์และภารกิจโดยการรับนักศึกษาใหม่
และผลิตบัณฑิตด้านการศึกษาหรือครุศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้รวมทั้งสนับสนุนวิชาการแก่นักศึกษาที่คงอยู่ 
ให้ครอบคลุมความต้องการของสังคมและท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
2. เพื่อสนับสนุนวิชาการและการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
3. เพื่อพัฒนาคณาจารย์ด้านจินตปัญญาศึกษาเพื่อบูรณาการสู่การเรียนการสอน 
4. เพื่อให้มีครุภัณฑ์สภาพดี พร้อมใช้งานในการจัดการศึกษา โดยการจ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ 

ในสภาพดี 
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เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 พัฒนาการเรียนรู้ตามแผนการศึกษา 2 ภาคเรยีน 
1.2 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน

ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
120 คน 

1.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 10 รายการ 
1.4 พัฒนานักศึกษาตามแนวคิดจติปญัญาศึกษา 2/40 ครั้ง/คน 
1.5 จ้างเหมาบริการ ค่าบํารุง และซ่อมแซมครภุณัฑ์ 10 รายการ 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 การจัดการศึกษาและการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2.2 นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ตามแผนการศึกษาในทุกโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชาและทุกคน 
2.3 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 พัฒนาการเรียนรู้ตามแผนการศึกษา             
2 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนออกฝึกประสบการณ์ฯ, 
            

3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักศึกษาสาขาวิชาพล
ศึกษา 

            

4 พัฒนานักศึกษาตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษา             
5 จัดกิจกรรมปรับปรุง/พัฒนา ซ่อมแซม             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ 

รวมทั้งสิน้ 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 พัฒนาการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาฯ       
2 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก
ประสบการณ์ฯ, 

120 คน   120  

3 พัฒนานักศึกษาตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษา 2/40 ครั้ง/คน  2/40   
4 จ้างเหมาบริการ และซ่อมแซมครุภัณฑ์ 10 รายการ 2 3 3 2 
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แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 พัฒนาการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาฯ 180,920 50,000 50,000 50,000 30,920 
2 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาเพื่อ

เตรียมความพรอ้มกอ่นออกฝกึประสบการณ์ฯ 
18,000 - - 18,000 - 

3 พัฒนานักศึกษาตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษา 20,000 - 20,000 - - 
4 จ้างเหมาบริการ และซ่อมแซมครุภัณฑ์ 250,000 140,000 40,000 45,000 25,000 
 รวมทั้งสิ้น 468,920 190,000 110,000 113,000 55,920 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 พัฒนาการเรียนรู้ตามแผนการศึกษา       180,920  

1.1 ค่าวัสด ุ         
 -วัสดุ เช่น ปาูยชือ่ ปากกา/ 

ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
      140,920  

 -ซ้ือวัสดุกีฬา เช่น ลกูฟุตบอล แหลน ลกู
ตะกร้อ ฯลฯ 

      40,000  

2 พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก
ประสบการณ ์

      18,000  

2.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 10,800  

2.2 ค่าวัสด ุ         
 -วัสดุ เชน  กระดาษ ปากกา หมึก/ค่าถา่ย

เอกสาร ฯลฯ 
      7,200  

3 พัฒนานักศึกษาตามแนวคิด 
จิตปัญญาศึกษา 

      20,000  

3.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 14,400  
 -ค่าตอบแทนผู้ชว่ยวิทยากร 1 คนๆละ 12 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท 3,600  

3.2 ค่าวัสด ุ         
 -ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/ค่าน้ํามัน ฯลฯ       2,000  
4 จ้างเหมาบริการ และซ่อมแซมครุภณัฑ์       250,000  

4.1 ค่าใช้สอย         
 - ค่าจ้างเหมาบริการและค่าซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ 
10 รายการ     250,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       468,920  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจํา 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.พัฒนาการเรียนรู้ตาม
แผนการศึกษาฯ 

    180,920       

2.พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนออก
ฝึกประสบการณฯ์ 

   10,800 7,200       

3.พัฒนานักศึกษาตาม
แนวคิดจิตปญัญาศึกษา 

   18,000 2,000       

4.จ้างเหมาบริการและ
ซ่อมแซมครภุณัฑ ์

    250,000       

รวม    28,800 440,120       
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แผนการใช้จ่าย(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 
ลํา  
ดับ 

ประเภทรายจา่ย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบคุลากร     
 -เงินเดือนและคา่จ้างประจํา     
 -ค่าจ้างช่ัวคราว     
 -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบดําเนินงาน     
 -ค่าตอบแทน  18,000 10,800  
 -ค่าใช้สอยและวสัด ุ 190,000 92,000 102,200 55,920 
 -ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 -ค่าครุภณัฑ ์     
 -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 -เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 -เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการวชิาการ     
 -เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู ้     
 -เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 -เงนิอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 -เงินอุดหนุน(..............................)     
5 งบรายจ่ายอื่นๆ     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสาํนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(คา่ใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพ)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพฒันาวิชาชีพครู)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(.......................................)     
 รวม 190,000 110,000 113,000 55,920 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เข้าใหม่ ช้ันปีท่ี 1 ทุกสาขาวิชา จํานวน  440 คน 
2. มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่คงอยู ่ช้ันปีท่ี 2–5  ทุกสาขาวิชา จํานวน  1,136 คน 
3. นักศึกษาคณะครุศาสตรม์ีคณุลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ ได้แก่ ด้านคณุธรรม จริยธรรม ด้าน

ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. มีทรัพยากรเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทีม่ีประสิทธิภาพ 



123 
 

 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1 จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่คณะครุศาสตร์ช้ันปีท่ี 1 ร้อยละ 80 
1.2 จํานวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 2–5 ทุกสาขาวิชาคงอยู่ ร้อยละ 95 
1.3 จํานวนกิจกรรมที่ทําให้นักศึกษาสาํเร็จการศึกษาตามมาตรฐานและระยะเวลาที่กําหนด 
1.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการรับพัฒนาคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
3.1 แบบรายงานผลการดําเนินงาน 
3.2 แบบประเมินผลการดําเนินงาน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
                     ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกนัในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)  

  นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพฒันามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยาประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555  

  นโยบายที่ 1 ส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับ
สู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑิตให้บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ

2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สมศ. 
ตัวบ่งช้ีที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ สงป. 
ตัวบ่งช้ีที่ 22 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 

2.6 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
       ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

3. ความพร้อมของโครงการ 
ดําเนินการได้ทันที 
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1214341019 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บรกิารกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บรกิารหนว่ยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้สําเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนกัศึกษาที่คงอยู ่

2. จํานวนนกัศึกษาเขา้ใหม ่
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
4. ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจา้งที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
6. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินการ 
วงเงินงบประมาณ: 85,000 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์ : ดร.สุภัทรา  คงเรือง 

หลักการและเหตุผล 
คณะครุศาสตร์มีภารกิจสําคัญ ได้แก่ 1) ผลิตและ ส่งเสริมวิทยฐานะครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา  

2) ใหก้ารศึกษาและทําการสอนวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 3) ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา 
4) วิจัยทางการศึกษา 5) ให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาแก่สังคม 6) ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และ 7) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการ
พัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและทอ้งถิ่น 

การผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามภารกิจที่ตั้งไว้คณะครุศาสตร์จึงจัดทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนา
บัณฑิตให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 จํานวน 440 คน 
เพื่อใหเ้ป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต และสามารถ
อยูร่่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยผ่านการจัด

กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยใหค้งอยูส่ืบต่อไป  
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา ให้เกิดความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะ  

เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสตูรและมาตรฐานวิชาชีพ 
2.2 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 มีความพึงพอใจท่ีเข้ารับการพัฒนาโดยมผีลการประเมินหลังจากพฒันา

ในระดับดีทุกด้าน ท้ังด้านความรูค้วามเข้าใจ และความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคด์้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะ 

ครุศาสตร ์(เข้าค่ายคณุธรรม) 
1/440 ครั้ง/คน 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทนิการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

คณะครุศาสตร์ (เข้าค่ายคุณธรรม) 
            

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ (เข้าค่ายคุณธรรม) 

ครั้ง/คน 1/440   1/440  

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
(เข้าค่ายคุณธรรม) 

85,000   85,000  

 รวมทั้งสิ้น 85,000   85,000  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคด์้าน

คุณธรรมจริยธรรมของนักศกึษา 
คณะครุศาสตร ์(เข้าค่ายคณุธรรม) 

      85,000  

1.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 36 ช.ม.ๆละ 600 บาท 43,200  
 -คา่ตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 3 คนๆละ 36 ช.ม.ๆละ 300 บาท 32,400  

1.2 ค่าวัสด ุ         
 -กระดาษ หมึก ปากกา ปูายชื่อ/ 

 ค่าถ่ายเอกสาร /วัสดุน้ํามัน ฯลฯ 
      9,400  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       85,000  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจํา 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคด์้านคณุธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา 
คณะครุศาสตร ์(เข้าค่าย
คุณธรรม) 

   75,600 9,400       

รวม    75,600 9,400       
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แผนการใช้จ่าย(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 
ลํา  
ดับ 

ประเภทรายจา่ย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 -เงินเดือนและคา่จ้างประจํา     
 -ค่าจ้างช่ัวคราว     
 -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบดําเนินงาน     
 -ค่าตอบแทน   75,600  
 -ค่าใช้สอยและวสัด ุ   9,400  
 -ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 -ค่าครุภณัฑ ์     
 -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 -เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 -เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการวชิาการ     
 -เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู ้     
 -เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 -เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 -เงินอุดหนุน(..............................)     
5 งบรายจ่ายอื่นๆ     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสาํนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(คา่ใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพ)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพฒันาวิชาชีพครู)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(.......................................)     
 รวม   85,000  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างนักศึกษาและความสามคัคีในหมู่คณะ  
2. การปลูกฝังความมีคณุธรรม จริยธรรม ผ่านการจดักิจกรรมอย่างสร้างสรรค ์ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสตูรและมาตรฐานวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

1.2 ความพึงพอใจท่ีเข้ารับการพัฒนาโดยมผีลการประเมินหลังจากพัฒนาในระดับดีทุกด้าน ท้ังด้านความรู้
ความเข้าใจ และความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85 
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2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
3.1 การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม 
3.2 การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
     ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)  

     นโยบายที่ 4 สังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพฒันามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยาประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-

2555  
     นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาการจดัการศึกษาใหม้ีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบตัิของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทาง

วิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
2.3 ความสอดคลอ้งกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 

 ตัวช้ีวัดที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 ตัวช้ีวัดที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.4 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินคณุภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ สปง. 
ตัวบ่งช้ีที่ 18 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ที่ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 22 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 

2.6 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
5.2 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

3. ความพร้อมของโครงการ 
  ดําเนินการได้ทันที 
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1214341020  โครงการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลติ: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 

2. จํานวนนักศึกษาเข้าใหม ่
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
4. ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
6. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินการ 
วงเงินงบประมาณ: 40,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร ์: ผศ.บุญไท  เจรญิผล 

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 5 ว่าด้วยการบริหารและ  

การจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กําหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทํามาตรฐาน
การอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นระบบและกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพื่อนําไปสู่
การกําหนดนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมีการพัฒนาตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ขึ้น และมาตรา 48 ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ  
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดทํารายงานประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่  
การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

คณะครุศาสตร์ เห็นความสําคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทําโครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น 
เพื่อให้บุคลากรของคณะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก และสามารถนํามา
พัฒนางานประกันคุณภาพของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาดูงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 
2. เพื่อให้บุคลากรของคณะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 
3. เพื่อได้แนวคิดหรือแนวปฏิบตัิที่ดีในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 ศึกษาดูงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 1 ครั้ง 
1.2 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ดา้นประกันคณุภาพการศึกษา 1 ครั้ง 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 บุคลากรคณะครุศาสตร์ มีความรูค้วามเข้าใจด้านประกันคณุภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  
2.2 บุคลากรคณะครุศาสตร์ มีความพงึพอใจต่อการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  
2.3 บุคลากรคณะครุศาสตร์ สามารถนําความรู้ดา้นประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ศึกษาดูงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษา             
2 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ดา้นประกันคณุภาพการศึกษา             
แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ศึกษาดูงานด้านการประกันคณุภาพ

การศึกษา 
1 ครั้ง   1  

2 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ดา้น
ประกันคณุภาพการศึกษา 

1 ครั้ง   1  

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ศึกษาดูงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 30,000   30,000  
2 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ดา้นประกัน

คุณภาพการศึกษา 
10,000   10,000  

 รวมทั้งสิ้น 40,000   40,000  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
      30,000  

1.1 ค่าใช้สอย         
 -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักฯลฯ 
      16,800  

1.2 ค่าวัสดุ         
 -วัสดุน้ํามัน ฯลฯ 

 
      13,200  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
2 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ดา้น

ประกันคณุภาพการศึกษา 
      10,000  

2.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
  6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  

2.2 ค่าใช้สอย         
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 1,500  

2.3 ค่าวัสดุ         
 -วัสดุประกอบการอบรมเช่น

กระดาษA4 แฟูมใส่เอกสาร/คา่ถ่าย
เอกสาร 

      4,900  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       40,000  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจํา 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.ศึกษาดูงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

    30,000       

2.แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา 

   3,600 6,400       

รวม    3,600 36,400       
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แผนการใช้จ่าย(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 
ลํา  
ดับ 

ประเภทรายจา่ย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 -เงินเดือนและคา่จ้างประจํา     
 -ค่าจ้างช่ัวคราว     
 -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบดําเนินงาน     
 -ค่าตอบแทน   3,600  
 -ค่าใช้สอยและวสัด ุ   36,400  
 -ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 -ค่าครุภณัฑ ์     
 -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 -เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 -เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการวชิาการ     
 -เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู ้     
 -เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 -เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 -เงินอุดหนุน(..............................)     
5 งบรายจ่ายอื่นๆ     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสาํนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(คา่ใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพ)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพฒันาวิชาชีพครู)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(.......................................)     
 รวม   40,000  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรคณะครุศาสตร์ได้เรยีนรู้ประสบการณ์ด้านประกับคณุภาพ 
2. บุคลากรคณะครุศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจด้านประกันคณุภาพมากข้ึน 
3. ได้แนวคิดหรือแนวปฏิบตัิที่ดีในการดําเนินงานดา้นประกันคุณภาพการศึกษา 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1  กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านประกันคณุภาพการศึกษาที่แล้วเสรจ็ 2 กิจกรรม  
1.2 กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแล้วเสร็จตามระยะเวลา  
1.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านประกันคณุภาพการศึกษา รอ้ยละ 85  
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2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
3.1 แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ 
3.2 แบบประเมินผลกิจกรรมจดัการความรู้ด้านประกันคณุภาพการศึกษา 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  

     ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)  
     นโยบายที่ 4 สังคมและคณุภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพฒันามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยาประจาํปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2553-2555  

     นโยบายที่ 4 ร่วมมือและส่งเสริมการผลติ และการพัฒนาศักยภาพคร ูผู้บรหิารและบุคลากรทางการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต้องการของสังคม 

     กลยุทธ์ 1 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตวับ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
2.4 ความสอดคลอ้งกับการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2555  

ตัวช้ีวัดที่ 9.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐข้ันพ้ืนฐาน 
3. ความพร้อมของโครงการ 

ดําเนินการได้ทันที 
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1214341021 โครงการพัฒนาอาจารย์ก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลติ: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 

2. จํานวนนักศึกษาเข้าใหม ่
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
4. ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
6. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินการ 
วงเงินงบประมาณ: 40,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร ์: ผศ.บุญไท  เจรญิผล 

หลักการและเหตุผล 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 พบว่าตัวบ่งช้ีที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการ มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่ํา และไม่บรรลุเปูาหมายที่กําหนด ทําให้คณะครุศาสตร์ต้องมีการทบทวนและ
ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ก้าวสู่ตําแหน่งทางวิชาการขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ให้มีความ
เข้มแข็งและสามารถพัฒนาตนเองเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการในระดับสูงขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
2. เพื่อให้คณาจารย์ได้ตระหนักถึงความสําคญัในการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ตําแหน่งทางวิชาการในระดบัท่ีสูงขึ้น 

เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 อาจารย์คณะครุศาสตร์ มคีวามรูค้วามเข้าใจต่อการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  
2.2 อาจารย์คณะครุศาสตร์ มคีวามพึงพอใจต่อการจัดอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  
2.3 อาจารย์คณะครุศาสตร์ สามารถนาํความรู้จากการอบรมไปใช้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ก้าวสู่ตําแหน่งทางวิชาการ             

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ก้าวสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 2 ครั้ง 
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แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ก้าวสู่

ตําแหน่งทางวิชาการ 
2 ครั้ง  1 1  

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ก้าวสู่

ตําแหน่งทางวิชาการ 
40,000  20,000 20,000  

 รวมท้ังสิ้น 40,000  20,000 20,000  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ 

ก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
        

1.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร   30 ชม.ๆละ 600 บาท 18,000  
 -ค่าตอบแทนรถยนต ์       2,000  

1.2 ค่าใช้สอย         
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 คน ๆ ละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 3,500  

1.3 ค่าวัสดุ/น้ํามันเชื้อเพลิง         
 -วัสดุประกอบการอบรม เช่น 

กระดาษA4 ปากกาไวท์บอร์ด 
ดินสอ ยางลบ ฯลฯ/ค่าถ่ายเอกสาร 

      16,500  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       40,000  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจํา 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาอาจารย์ก้าวสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ 

   20,000 20,000       

รวม    20,000 20,000       
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แผนการใช้จ่าย(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 

ลํา  
ดับ 

ประเภทรายจา่ย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 -เงินเดือนและคา่จ้างประจํา     
 -ค่าจ้างช่ัวคราว     
 -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบดําเนินงาน     
 -ค่าตอบแทน  9,000 11,000  
 -ค่าใช้สอยและวสัด ุ  8,250 11,750  
 -ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 -ค่าครุภณัฑ ์     
 -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงนิอุดหนุน     
 -เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 -เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการวชิาการ     
 -เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู ้     
 -เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 -เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 -เงินอุดหนุน(..............................)     
5 งบรายจ่ายอื่นๆ     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสาํนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(คา่ใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพ)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพฒันาวิชาชีพครู)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(.......................................)     
 รวม  17,250 22,750  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณาจารย์พัฒนาตนเองเพื่อก้าวสูต่ําแหน่งทางวิชาการ 
2. คณาจารย์ตระหนักถึงความสําคญัในการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ตาํแหน่งทางวิชาการในระดับท่ีสูงขึ้น 
3. คณาจารย์คณะครุศาสตรม์ีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1 การพัฒนาอาจารย์ก้าวสู่ตําแหน่งทางวิชาการแล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
1.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 85  
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1.3 ความรู้ความเข้าใจและการนําไปใช้ของคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 

2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
3.1 แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ 
3.2 แบบประเมินผลการดําเนินโครงการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)  

นโยบายที่ 4 สังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-

2555  
 นโยบายที่ 4 ร่วมมือและส่งเสรมิการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศกึษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต้องการของสังคม 

กลยุทธ์ 1 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 

     ตัวช้ีวัดที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.4 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตวับ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคณุภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ 

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ สงป. 
ตัวบ่งช้ีที่ 15 จํานวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา 

2.6 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
    4.2.2 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์

ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
3. ความพร้อมของโครงการ 

  ดําเนินการได้ทันที 
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1214341022 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาในการประกอบวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลติ: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 

2. จํานวนนักศึกษาเข้าใหม ่
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
4. ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
6. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินการ 
วงเงินงบประมาณ: 200,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร ์: ดร.อมรรัตน์ สนัน่เสียง 

หลักการและเหตุผล 
การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ เป็นการพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ  มีความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการประกอบวิชาชีพ   
ทุกสาขาวิชาจะต้องมีแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความสามารถของนักศึกษาทั้งในด้ าน
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาโดยตรง  รวมถึงทักษะด้านอ่ืนๆ อาทิเช่น ด้านคอมพิวเตอร์  ภาษาอังกฤษ ฯลฯ นอกจากนั้นยัง
ต้องพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี  มีความเป็นผู้นํา รู้จักคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะด้านอื่นๆ 
เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา โดยคณะครุศาสตร์และสาขาวิชาจึงได้จัดทํา
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีศักยภาพและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถประกอบวิชาชีพและสร้างงานได้ด้วย
ตนเอง 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในสาขาวิชาที่กําลังศึกษา 
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการประกอบอาชีพ 

เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม 3 ครั้ง 
1.2 ศึกษาดูงานโรงเรียนนวัตกรรมปฐมวัย 1 ครั้ง 
1.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย 1 ครั้ง 
1.4 อบรมการทําโครงงานคณติศาสตรโ์ดยใช้โปรแกรม GSP 1 ครั้ง 
1.5 อบรมการทําสื่อทางคณิตศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI 1 ครั้ง 
1.6 อบรมการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ครั้ง 
1.7 อบรมการเป็นผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลและผู้นําการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 1 ครั้ง 
1.8 ศึกษาดูงานด้านการศึกษาพิเศษ 1 ครั้ง 
1.9 อบรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจดัการเรียนการสอน 1 ครั้ง 
1.10 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู้ กลุม่สาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

1 ครั้ง 
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ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.11 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลย ี 1 ครั้ง 
1.12 คอมพิวเตอร์ศึกษาอาสาพัฒนา 1 ครั้ง 
1.13 กิจกรรมกีฬาคอมพิวเตอรศ์ึกษา 1 ครั้ง 
1.14 จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา 10 รายการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักศึกษาคณะครุศาสตรไ์ดร้ับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2.2 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม             
2 ศึกษาดูงานโรงเรียนนวัตกรรมปฐมวัย             
3 พัฒนาห้องปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย             
4 อบรมการทําโครงงานคณติศาสตรโ์ดยใช้โปรแกรม GSP             
5 อบรมการทําสื่อทางคณิตศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI             
6 อบรมการทําโครงงานวิทยาศาสตร์             
7 อบรมการเป็นผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลและผู้นําการเต้นแอโรบิค

เพื่อสุขภาพ 
            

8 ศึกษาดูงานด้านการศึกษาพิเศษ             
9 อบรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจดัการเรียน

การสอน 
            

10 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู้  
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

11 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลย ี             
12 คอมพิวเตอร์ศึกษาอาสาพัฒนา             
13 กิจกรรมกีฬาคอมพิวเตอรศ์ึกษา             
14 จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา             
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แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม 3 ครั้ง  1 1 1 
2 ศึกษาดูงานโรงเรียนนวัตกรรมปฐมวัย 1 ครั้ง ปฐมวัย 1   
3 พัฒนาห้องปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย 1 ครั้ง ปฐมวัย 1   
4 อบรมการทําโครงงานคณติศาสตรโ์ดยใช้

โปรแกรม GSP 
1 ครั้ง 

คณิตฯ  1  

5 อบรมการทําสื่อทางคณิตศาสตร์โดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI 

1 ครั้ง 
คณิตฯ  1  

6 อบรมการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ครั้ง วิทย์   1 
7 อบรมการเป็นผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล

และผู้นําการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 
1 ครั้ง 

พละ 1   

8 ศึกษาดูงานด้านการศึกษาพิเศษ 1 ครั้ง กศพ.   1 
9 อบรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

เพื่อการจัดการเรยีนการสอน 
1 ครั้ง 

สังคม   1 

10 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

1 ครั้ง 
สังคม  

 1 

11 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลย ี 2 ครั้ง คอมฯ 1   
12 คอมพิวเตอร์ศึกษาอาสาพัฒนา 1 ครั้ง คอมฯ 1   
13 กิจกรรมกีฬาคอมพิวเตอรศ์ึกษา 1 ครั้ง คอมฯ 1   
14 จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา 10 รายการ  5 5  

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม 15,000  6,000 6,000 3,000 
2 ศึกษาดูงานโรงเรียนนวัตกรรมปฐมวัย 11,200  11,200   
3 พัฒนาห้องปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย 11,300  11,300   
4 อบรมการทําโครงงานคณติศาสตรโ์ดยใช้

โปรแกรม GSP 
6,600    6,600 

5 อบรมการทําสื่อทางคณิตศาสตร์โดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI 

12,000    12,000 

6 อบรมการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 13,000    13,000 
7 อบรมการเป็นผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลและผู้นํา

การเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 
11,760  11,760   

8 ศึกษาดูงานด้านการศึกษาพเิศษ 3,900    3,900 
9 อบรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ

การจัดการเรยีนการสอน 
 

25,000    25,000 
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ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
10 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7,590    7,590 

11 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลย ี 15,000  15,000   
12 คอมพิวเตอร์ศึกษาอาสาพัฒนา 6,770  6,770   
13 กิจกรรมกีฬาคอมพิวเตอรศ์ึกษา 2,000  2,000   
14 จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา 58,880  28,880 20,000 10,000 
 รวมท้ังสิ้น 200,000  92,910 26,000 81,090 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม        15,000  
1.1 ค่าวัสด ุ         
 -วัสดุดําเนินการกิจกรรม เช่น 

กระดาษ กรรไก ฯลฯ/วัสดุน้ํามัน 
      15,000  

2 ศึกษาดูงานโรงเรียนนวัตกรรมปฐมวัย       11,200  
2.1 ค่าใช้สอย         
 -ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เช่น 

เบี้ยเลีย้ง พาหนะ ค่าทางด่วน ฯลฯ 
      11,200  

3 พัฒนาห้องปฏิบัติการการศึกษา
ปฐมวัย 

      11,300  

3.1 ค่าวัสด ุ         
 -แผ่นฟิวเจอร์บอรด์ กระดาษสีตา่งๆ 

ปากกา ฯลฯ 
      11,300  

4 อบรมการทําโครงงานคณติศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP 

      6,600  

4.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 -ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 300 บาท 1,800  
4.2 ค่าวัสด ุ         
 -กระดาษ หมึกพริ้นเตอร์ ฯลฯ/ 

ค่าถ่ายเอกสาร 
      1,200  

5 อบรมการทําสื่อทางคณิตศาสตร์โดย
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI 

      12,000  

5.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 -ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 300 บาท 1,800  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
5.2 ค่าวัสด ุ         
 -กระดาษ หมึกพริ้นเตอร์ ฯลฯ/ 

ค่าถ่ายเอกสาร 
      6,600  

6 อบรมการทําโครงงานวิทยาศาสตร์       13,000  
6.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร   12 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200  
6.2 ค่าวัสด ุ         
 -กระดาษ หมึกพริ้นเตอร์ ฯลฯ       5,800  
7 อบรมการเป็นผูต้ัดสินกีฬา

บาสเกตบอลและผู้นําการเต้น 
แอโรบิคเพื่อสุขภาพ 

      11,760  

7.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร       11,760  
8 ศึกษาดูงานด้านการศึกษาพิเศษ       3,900  
8.1 ค่าใช้สอย         
 -ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ       3,900  
9 อบรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

เพื่อการจัดการเรยีนการสอน 
      25,000  

9.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร   24 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  
9.2 ค่าวัสด ุ         
 -กระดาษ หมึกพริ้นเตอร์ ฯลฯ/ 

ค่าถ่ายเอกสาร 
      10,600  

10 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผน 
การจัดการเรยีนรู้ กลุม่สาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      7,590  

10.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 3,600  
10.2 ค่าวัสด ุ         
 -กระดาษ หมึกพริ้นเตอร์ ฯลฯ       3,990  
11 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ์
      15,000  

11.1 ค่าวสัด ุ         
 -วัสดุน้ํามัน/ของที่ระลึก ฯลฯ       15,000  
12 คอมพิวเตอร์ศึกษาอาสาพัฒนา       6,770  
12.1 ค่าวัสด ุ         
 -วัสด ุ       6,770  
13 กิจกรรมกีฬาคอมพิวเตอรศ์ึกษา       2,000  
13.1 ค่าวัสด ุ         
 -วัสด ุ       2,000  
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
14 จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา       58,880  
14.1 ค่าวัสด ุ         
 -วัสดุการศึกษา เช่น กระดาษ A4 

ปากกาไวท์บอร์ด /ค่าถ่ายเอกสาร 
      58,880  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       200,000  
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กิจกรรม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่าย
อื่นๆ เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจํา 
ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1.กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม     15,000      
2.ศึกษาดูงานโรงเรียนนวัตกรรม
ปฐมวัย 

    11,200      

3.พัฒนาห้องปฏิบัติการ
การศึกษาปฐมวัย 

    11,300      

4.อบรมการทําโครงงานคณิต-
ศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 

   5,400 1,200      

5.อบรมการทําสื่อทางคณิต-
ศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน CAI 

   5,400 6,600      

6.อบรมการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

   7,200 5,800      

7.อบรมการเป็นผู้ตัดสินกีฬา
บาสเกตบอลและผู้นําการเต้นแอ
โรบิคเพื่อสุขภาพ 

   11,760       

8.ศึกษาดูงานดา้นการศึกษาพิเศษ     3,900      
9.อบรมพัฒนาทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 

   14,400 10,600      

10.อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

   3,600 3,990      

11.ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลย ี     15,000      
12.คอมพิวเตอร์ศึกษาอาสา
พัฒนา 

    6,770      

13.กิจกรรมกีฬาคอมพวิเตอร์ศึกษา     2,000      
14.จัดซื้อวัสดุพัฒนานกัศึกษา     58,880      

รวม    47,760 152,240      
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แผนการใช้จ่าย(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 
ลํา  
ดับ 

ประเภทรายจา่ย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 -เงินเดือนและค่าจ้างประจํา     
 -ค่าจ้างชั่วคราว     
 -ค่าตอบแทนพนกังานราชการ     
2 งบดําเนินงาน     
 -ค่าตอบแทน  11,760  36,000 
 -ค่าใช้สอยและวัสด ุ  81,150 26,000 45,090 
 -ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 -ค่าครุภัณฑ์     
 -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 -เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จา่ย     
 -เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการวิชาการ     
 -เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้     
 -เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 -เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 -เงินอุดหนุน(..............................)     
5 งบรายจ่ายอื่นๆ     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพ)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนยว์ิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี     
 -เงินรายจ่ายอื่น(.......................................)     
 รวม  92,910 26,000 81,090 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีนักศึกษาคณะครุศาสตร ์ช้ันปีท่ี 1-5 ทุกสาขาวิชา จํานวน  1,576 คน 
2. มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการประกอบวิชาชีพสําหรับนักศึกษา 7 สาขาวิชา 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1 จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่คณะครุศาสตร์ช้ันปีท่ี 1 ร้อยละ 80 
1.2 จํานวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 1–5 ทุกสาขาวิชาคงอยู่ ร้อยละ 95 
1.3 จํานวนกิจกรรมที่ทําให้นักศึกษาสาํเร็จการศึกษาตามมาตรฐานและระยะเวลาที่กําหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
3.1 การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทกึข้อมูลจํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ คงอยู่ และสําเร็จการศึกษา 
3.2 การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทกึข้อมูลจํานวนและคณุลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาในการประกอบวิชาชีพ 
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3.3 การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาศกัยภาพนักศึกษาในการประกอบ
วิชาชีพ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)  

    นโยบายที่ 4 สังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพฒันามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยาประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-

2555  
    นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาการจดัการศึกษาใหม้ีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบตัิของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทาง

วิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 

ตัวช้ีวัดที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามคํารบัรองการปฏิบัตริาชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2555 
    5.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

3. ความพร้อมของโครงการ 
ดําเนินการได้ทันที 
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1214341023 โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือขัน้ความรู้ท่ัวไปและขัน้ความรู้เบื้องต้น 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน

ในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลติ: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 

2. จํานวนนักศึกษาเข้าใหม ่
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
4. ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
6. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินการ 
วงเงินงบประมาณ: 80,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร ์: นางสาววัชรินทร ์เสมามอญ,นายวรวุฒิ ธาราวุฒ,ิ 

นายประวิทย์ ประมาน 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้วิชาลูกเสือเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรที่นักเรียนต้องเรียน ดังนั้นนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ทุกคนจําเป็นต้องมีความรู้และสามารถเป็นผู้กํากับลูกเสือในสถานศึกษาได้ คณะครุศาสตร์จึงมีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีให้แก่นักศึกษาของครุศาสตร์ให้เป็นผู้กํากับลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถนําไปใช้สอนนักเรียนได้อย่างมั่นใจและถูกต้องตามกระบวนการของลูกเสือ-เนตรนารี จึงสมควรจัดให้มีโครงการ
ฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น และลูกเสือสํารองขั้นความรู้ทั่วไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นักศึกษาคณะครุศาสตรม์ีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดี และสามารถสอนและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือ- 

เนตรนารี ได้อยา่งถูกต้องตรงกับหลักสูตรที่ได้กําหนดไว ้
2. เพื่อให้นักศึกษาคณะครุศาสตรไ์ดร้ับใบประกาศผ่านการฝึกอบรมวชิาผู้กํากับลูกเสือ มีศักดิ์และสิทธิสามารถเป็น

ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีในโรงเรยีนได ้

เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
นักศึกษาคณะครุศาสตรเ์ป็นผู้กํากบัลูกเสือท่ีสามารถนํากิจกรรมลูกเสือไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้ง

สามารถนําขบวนการ วิธีการของลูกเสือไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดําเนินงานของกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 อบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ขั้นความรูเ้บื้องต้น 1/120 รุ่น/คน 
1.2 อบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือสํารองขั้นความรู้เบื้องต้น 1/120 รุ่น/คน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 อบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ เบื้องต้น             
2 อบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือสํารองขั้นความรู้เบื้องต้น             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 อบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่

ขั้นความรู้ เบื้องต้น 
1 ครั้ง   1  

2 อบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือสํารองขั้น
ความรู้เบื้องต้น 

1 ครั้ง   1  

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 อบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ขั้น

ความรู้เบื้องต้น 
40,000   40,000  

2 อบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือสํารองขั้นความรู้
เบื้องต้น 

40,000   40,000  

 รวมท้ังสิ้น 80,000   80,000  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 อบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือสามญั 

รุ่นใหญ่ ขั้นความรูเ้บื้องต้น 
        

1.2 คา่ตอบแทน         
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 20 ชม.ๆละ 500  40,000  
2 อบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือสํารองขั้น

ความรู้เบื้องต้น 
        

1.2 ค่าตอบแทน         
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 20 ชม.ๆละ 500  40,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       80,000  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจํา 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.อบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น 

   40,000        

2.อบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือ
สํารองขั้นความรู้เบื้องต้น 

   40,000        

รวม    80,000        
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แผนการใช้จ่าย(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 
ลํา  
ดับ 

ประเภทรายจา่ย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 -เงินเดือนและคา่จ้างประจํา     
 -ค่าจ้างช่ัวคราว     
 -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบดําเนินงาน     
 -ค่าตอบแทน   80,000  
 -ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 -ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 -ค่าครุภณัฑ ์     
 -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 -เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 -เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการวชิาการ     
 -เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู ้     
 -เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 -เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 -เงินอุดหนุน(..............................)     
5 งบรายจ่ายอื่นๆ     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสาํนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(คา่ใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพ)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพฒันาวิชาชีพครู)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(.......................................)     
 รวม   80,000  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาทุกคนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถเบื้องต้นในการที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือข้ัน

ความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องตน้ 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจท่ีเข้ารับการฝึกอบรมโดยมผีลการประเมินหลังจากฝึกอบรมในระดับดีทุกดา้น ทั้งด้าน

ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรลูกเสือและความมั่นใจในความสามารถท่ีจะนําความรูไ้ปใช้ในการจัดกิจกรรมนักเรียน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รับความรู้ในวิชาผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และวิชาผู้กํากับลูกเสือสํารอง ขั้น
ความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องตน้ เพิ่มขึ้น 240 คน 
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1.2 นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
1.3 นักศึกษามีความพึงพอใจในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
3.1 การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม 
3.2 การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการฝึกอบรม 
3.3 การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)  

นโยบายที่ 4 สังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพฒันามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยาประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-

2555  
นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑติให้บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทาง

วิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 

ตัวช้ีวัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกส่ังคม 

2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ สงป. 
ตัวบ่งช้ีที่ 18 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ที่ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามคํารบัรองการปฏิบัตริาชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2555 
5.2 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

3. ความพร้อมของโครงการ 
ดําเนินการได้ทันที 
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1214341024 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลติ: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 

2. จํานวนนักศึกษาเข้าใหม ่
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
4. ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
6. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 607,400 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร ์: ดร.อมรรัตน์  สนัน่เสียง 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานศึกษาระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล ทําหน้าที่เป็นสถาบัน 
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะครุศาสตร์มีภารกิจในด้านการให้การศึกษา หรือการสอน การวิจัย การให้บริการ
วิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษา ซึ่งการดําเนินงานตามภารกิจ
ดังกล่าวนั้น คณะครุศาสตรต์้องมีการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จําเป็นต้องจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียน
การสอน การพัฒนาเทคโนโลยี  รวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้การ
ถ่ายทอดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ดังนั้นคณะครุศาสตร์จึงจําเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษา เพื่อให้การดําเนินงานจัด
การศึกษาบรรลุผลตามภารกิจของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 

วัตถุประสงค ์
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน 

เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชงิปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล ์ 1 เครื่อง 
1.2 จักรยานวัดงาน MonaK528E 1 ชุด 
1.3 ชุดเสาวอลเลยบ์อลพร้อมตาข่าย 1 ชุด 
1.4 กลองชุด 1 ชุด 
1.5 โต๊ะห้องปฏิบตัิการ 10 ตัว 
1.6 เครื่องวัดความอ่อนตัวแบบดิจิตอล 1 เครื่อง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนมีความพร้อมในการใช้งานโดยมีครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
2.2 กิจกรรมการสนับสนุนวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาฯมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
2.3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ใช้บริการของคณะมีความพึงพอใจในการดําเนินงานและการจัดการศึกษาของ 

คณะมากขึ้น 
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3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล ์             
2 จักรยานวัดงาน MonaK528E             
3 ชุดเสาวอลเลยบ์อลพร้อมตาข่าย             
4 กลองชุด             
5 โต๊ะห้องปฏิบตัิการ             
6 เครื่องวัดความอ่อนตัวแบบดิจิตอล             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดซ้ือครุภัณฑ์       
1.1 ค่าครุภณัฑ ์       
 -เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล ์ 1 เครื่อง  1   
 -จักรยานวัดงาน MonaK528E 1 ชุด  1   
 -ชุดเสาวอลเลย์บอลพร้อมตาข่าย 1 ชุด  1   
 -กลองชุด 1 ชุด  1   
 -โต๊ะห้องปฏิบตัิการ 10 ตัว   10  
 -เครื่องวัดความอ่อนตัวแบบดิจิตอล 1 เครื่อง  1   

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดซ้ือครุภัณฑ์      
1.1 ค่าครุภัณฑ์      
 -เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล ์ 250,000  250,000   
 -จักรยานวัดงาน MonaK528E 133,400  133,400   
 -ชุดเสาวอลเลย์บอลพร้อมตาข่าย 113,000  113,000   
 -กลองชุด 35,000  35,000   
 -โต๊ะห้องปฏิบตัิการ 60,000   60,000  
 -เครื่องวัดความอ่อนตัวแบบดิจิตอล 16,000  16,000   
 รวมทั้งสิ้น 607,400  547,400 60,000  
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา         
1.1 ค่าครุภัณฑ์         
 -เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์   1 เครื่อง 250,000 บาท 250,000  
 -จักรยานวัดงาน MonaK528E   1 ชุด 133,400 บาท 133,400  
 -ชุดเสาวอลเลย์บอลพร้อมตาขา่ย   1 ชุด 113,000 บาท 113,000  
 -กลองชุด   1 ชุด 35,000 บาท 35,000  
 -โต๊ะห้องปฏิบัติการ   10 ตัว 6,000 บาท 60,000  
 -เครื่องวัดความอ่อนตัวแบบดิจิตอล   1 เครื่อง 16,000 บาท 16,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       607,400  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงนิเดือน

และค่าจา้ง
ประจํา 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.จัดซื้อครุภณัฑ ์       607,400     
รวม       607,400     
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แผนการใช้จ่าย(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 
ลํา  
ดับ 

ประเภทรายจา่ย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 -เงินเดือนและคา่จ้างประจํา     
 -ค่าจ้างช่ัวคราว     
 -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบดําเนินงาน     
 -ค่าตอบแทน     
 -ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 -ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 -ค่าครุภณัฑ ์  547,400 60,000  
 -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 -เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 -เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการวชิาการ     
 -เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู ้     

 -เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 -เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 -เงินอุดหนุน(..............................)     

5 งบรายจ่ายอื่นๆ     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสาํนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(คา่ใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพ)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพฒันาวิชาชีพครู)     

 -เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศนูย์วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี) 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น(.......................................)     
 รวม  547,400 60,000  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เกิดการเรียนรู้จากการใช้ทรัพยากรอย่างตอ่เนื่องและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดําเนินงานและจัดการศึกษาของคณะมากข้ึน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 

2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
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2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 

3.1 แบบรายงานผลการดําเนินการทุกกิจกรรม 
3.2 แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)  
นโยบายที่ 4 สังคมและคณุภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพฒันามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยาประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-
2555  
นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบตัิของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทาง

วิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
2.3 ความสอดคลอ้งกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ตัวช้ีวัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 

2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ สงป. 
ตัวบ่งช้ีที่ 19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บรกิาร 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ตัวช้ีวัดที่ 5.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

3. ความพร้อมของโครงการ 
ดําเนินการได้ทันที 
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1214341024 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร้าง

การแข่งขันของประเทศ 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลติ: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยู ่

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
4. ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
6. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
7. ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 607,400 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร ์: ดร.อมรรัตน์  สนัน่เสียง 
รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ลําดับที ่ รายการ จํานวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย (บาท) 

รวมเงิน(บาท) มาตรฐานและคณุลักษณะเฉพาะหรือขนาด/
ลักษณะของโครงสรา้งและคําช้ีแจง/เหตผุล

ความจําเป็น 
1 เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ 1 เครื่อง 250,000 250,000 มาตรฐาน 

- สามารถต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์และรับข้อมูลเพื่อ
พิมพ์บนกระดาษเบรลล์ได้ 
- ความเร็วในการพิมพแ์บบสองหนา้ ไมต่่ํากวา่ 60 
ตัวอักษรต่อวินาท ีและการพิมพแ์บบหน้าเดียว ไม่ต่ํา
กว่า 40 ตัวอกัษรต่อวินาที 
- สามารถพิมพอ์ักษรเบรลล์ได้ทั้งระบบ 6 จุด และ 8 จุด 
- สามารถรับข้อมูลผ่านทางพอร์ท LPT, USB และ 
Network ได ้  
- ใช้งานกับระบบไฟ 220 Volt  AC 50 Hz   
- สามารถใช้กับโปรแกรมแปลอักษรเบรลล์ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้ 
คําชี้แจง 
ใช้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 

2 จักรยานวัดงาน  1 ชุด 133,400 133,400 คุณลักษณะ 
-เป็นจักรยานวัดงานและทดสอบสมรรถภาพในการใช้
ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน 
-แฮนด์จับสามารถปรับได้ 360 องศา 
-โครงสร้างเหล็กแข็งแรง โครงสร้างและวงล้อทําด้วย
ตัวถังพลาสตกสังเคราะห์อีกชั้นหนึ่ง เพือ่ความ
สวยงามคงทนและเพื่อคความปลอดภยัขณะฝึกหรือ
ทดสอบ 
-มีตุ้มน้ําหนักวัดงานอยู่ด้านหนา้ 
-ปรับระดับความฝืดของงานด้วยระบบสายพาน ทนทาน 
ง่ายต่อการใช้งานและบํารุงรักษา 
-มีหน้าปัดบอกระดับของงาน (ความหนกั) เป็น 
กิโลปอนด์ (kp) 
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ลําดับที ่ รายการ จํานวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย (บาท) 

รวมเงิน(บาท) มาตรฐานและคณุลักษณะเฉพาะหรือขนาด/
ลักษณะของโครงสรา้งและคําช้ีแจง/เหตผุล

ความจําเป็น 
-หน้าจอดิจิตอลแสดง ความเร็วรอบต่อนาที ความเร็ว
ในการปั่น แสดงอัตราการเต้นของหัวใจ เวลาการฝึก 
ค่าแคลอรี่ ค่าของงานเป็น watt 
-หน้าจอดิจิตอลทํางานอัตโนมัติ เมื่อเร่ิมการปั่น 
-เบาะนั่งปรับระดับสูงต่ําได้ตามต้องการ 
-วงล้อเหล็กขนาดใหญ่ ทําให้รักษาสมดลุและความ
นุ่มนวลในการปั่น 
-มีลูกล้อที่ฐานด้านหน้าเพื่อความสะดวกในการ
เคลื่อนย้าย 
คําชี้แจง 
ใช้ที่ห้องสาขาวิชาพลศึกษา อาคาร ยิม 2 

3 ชุดเสาวอลเลย์บอล
พร้อมตาข่าย 

1 ชุด 133,000 113,000 คุณลักษณะ 
-เสาทําด้วยเหล็กแปปฺกลม ขนาด 2.5 นิว้ ความสูง 
2.24 ม. 
-ปรับความตึงของเชือกตาข่ายด้วยเฟอืงล๊อค 
-มีแท่งคอนกรีต 2 อัน ขนาด 60x30x20 ซม. และ 
55x28x20 ซม. เพื่อถ่วงน้ําหนัก 
-มีเหล็กค้ําเสา ขนาด 16 มม. 
คําชี้แจง 
ใช้ที่ห้องสาขาวิชาพลศึกษา อาคาร ยิม 2 

4 กลองชุด 1 ชุด 35,000 35,000 คุณลักษณะ 
Drum SET 
Birch Wood 100% 
-กลองกระเด่ือง 22”x 8”X BD (10 หลัก) 
-ทอมใบที่ 1 12”x 0” TT (6 หลัก) 
-ทอมใบที่ 2 13”x  ” TT (6 หลัก) 
-ฟลอร์ทอม  16”x 6”  (8 หลัก) 
-กลองสแนร์ 14”x5.5” SD ( 0 หลัก) 
ในชุดกลอง ขาฉาบตรง 1 ต้น ขาสแนร์ 1 ต้น ขาไฮ
แฮท 1 ต้น 
-กระเด่ืองกลอง 1 ชุด 
คําชี้แจง 
ใช้ที่โรงเรียนสาธิต(มัธยม) 

5 โต๊ะห้องปฏบิัติการ 10 ตัว 6,000 60,000 คุณลักษณะ 
-ทําด้วยไม้เน้ือแข็ง 
ขนาด กว้าง 100 cm x ยาว 160 cm x สูง 80 cm 
คําชี้แจง 
ใช้ที่โรงเรียนประถมสาธิต 

6 เครื่องวัดความอ่อนตัว
แบบดิจิตอล 

1 เครื่อง 
 

16,000 16,000 คุณลักษณะ 
-ช่วงในการวัดตั้งแต่ -20 ซม. ถึง +35 ซม. 
-ค่าความละเอยีดในการวัด 0.5 ซม. 
-ขนาดโดยประมาณ กวา้ว 292 มม. สูง 607 มม. 
-น้ําหนักโดยประมาณ 1.2 กิโลกรัม 
คําชี้แจง 
ใช้ที่ห้องสาขาวิชาพลศึกษา อาคาร ยิม 2 

 รวม   607,400  
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1214341025  โครงการปรับปรุงอาคาร ยิม1,2 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลติ: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 

2. จํานวนนักศึกษาเข้าใหม ่
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
4. ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
6. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 1,800,000 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร ์: นางสาววัชรินทร ์ เสมามอญ 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานศึกษาระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล ทําหน้าที่เป็นสถาบัน 
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะครุศาสตร์มีภารกิจในด้านการให้การศึกษา หรือการสอน การวิจัย การให้บริการ
วิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษา ซึ่งการดําเนินงานตามภารกิจ
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จําเป็นต้องปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การพัฒนา
เทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้การถ่ายทอดมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมสาํหรับการเรียนการสอน 
2. เพื่อให้มีอาคารเรียนมีวสัดุ อุปกรณ์ที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
3. เพื่อให้การเรียนการสอนของนักศึกษามีคุณภาพยิ่งข้ึน 

เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 ปรับปรุงอาคาร ยมิ 1 1 อาคาร 
1.2 ปรับปรุงอาคาร ยมิ 2 1 อาคาร 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ใช้บริการของคณะมีความพึงพอใจในการดําเนินงานและการจัดการศึกษาของคณะมากขึ้น 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ปรับปรุงอาคาร ยมิ 1             
2 ปรับปรุงอาคาร ยมิ 2             

แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ปรับปรุงอาคาร ยมิ 1 1 อาคาร   1  
2 ปรับปรุงอาคาร ยมิ 2 1 อาคาร   1  

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ปรับปรุงอาคาร ยมิ 1 900,000   900,000 
2 ปรับปรุงอาคาร ยมิ 2 900,000   900,000 
 รวมทั้งสิ้น 1,800,000   1,800,000 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 ปรับปรุงอาคาร ยมิ 1       900,000  
2 ปรับปรุงอาคาร ยมิ 2       900,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,800,000  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจํา 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. ปรับปรุงอาคาร ยิม 1 
2. ปรับปรุงอาคาร ยิม 2 

       900,000 
900,000 

   

รวม        1,800,000    
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แผนการใช้จ่าย(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 
ลํา  
ดับ 

ประเภทรายจา่ย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 -เงินเดือนและคา่จ้างประจํา     
 -ค่าจ้างช่ัวคราว     
 -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบดําเนินงาน     
 -ค่าตอบแทน     
 -ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 -ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 -ค่าครุภณัฑ ์     
 -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   1,800,000 
4 งบเงินอุดหนุน     
 -เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 -เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการวชิาการ     
 -เงินอุดหนุนผลงานวจิัยเพื่อสรา้งองค์ความรู ้     

 -เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 -เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 -เงินอุดหนุน(..............................)     

5 งบรายจ่ายอื่นๆ     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสาํนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(คา่ใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพ)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพฒันาวิชาชีพครู)     

 -เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี) 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น(.......................................)     
 รวม   1,800,000 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เกิดการเรียนรู้จากการใช้ทรัพยากรอย่างตอ่เนื่องและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดําเนินงานและจัดการศึกษาของคณะมากข้ึน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 

2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
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2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 

3.1 แบบรายงานผลการดําเนินการทุกกิจกรรม 
3.2 แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)  
นโยบายที่ 4 สังคมและคณุภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคลอ้งกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยาประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-
2555  
นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบตัิของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทาง

วิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 

2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ สงป. 
ตัวบ่งช้ีที่ 19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บรกิาร 

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ตัวช้ีวัดที่ 5.2 ร้อยละของระดับความพงึพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

3. ความพร้อมของโครงการ 
ดําเนินการได้ทันที 
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1214341026 งานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน
ในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาํลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลติ: ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวช้ีวดัความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 

2. จํานวนนักศึกษาเข้าใหม ่
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
4. ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
6. ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 500,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร ์: ดร.วรสิรา  จุ้ยดอนกลอย ,น.ส.พัชนี บุญรัศม ี

หลักการและเหตุผล 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการจัดการศึกษาพิเศษ สําหรับเด็กที่มีความบกพร่องตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ออกไปอย่างทั่วถึงโดยจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ.2548 นั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระ
และหน้าท่ีในการผลิตบัณฑิตด้านการศึกษาพิเศษ บริการวิชาการแก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่รับเด็กพิเศษที่อยู่ในความ
ดูแล รับเด็กพิเศษเข้าศึกษาเตรียมความพร้อมให้เด็กพิเศษได้รับการฝึกทักษะต่างๆ การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ 

จากการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ดําเนินการกิจกรรมหลายอย่างในปีงบประมาณ 2554 ได้แก่ การซ่อมแซมครุภัณฑ์
และจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อให้ศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัด
กิจกรรมฝึกทักษะแก่เด็กพิเศษ เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 
ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถดูแลเด็กพิเศษได้อย่างเหมาะสม การจัดอบรมและการจัดทําสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่
ความรู้ การนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเจคติที่ดีในการดูแล ช่วยเหลือเด็กพิเศษและนํา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการศึกษาดูงาน  การเข้าร่วมประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์มีองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษและได้แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรทางการ
ศึกษาจากหน่วยงานอื่นเพื่อให้บุคลากรนําหลักการ แนวคิดใหม่ และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาองค์กรให้สามารถดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษเล็งเห็นว่ากิจกรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
คณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นในปีงบประมาณ 2555 ศูนย์การศึกษาพิเศษจึงได้ดําเนินการ
โครงการดังกล่าวต่อเนื่อง นอกจากนี้มีการเพิ่มกิจกรรมการจัดค่ายไป-กลับ เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อบริหารจดัการศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้แก่ การซื้อวัสดุ และการซ่อมแซมครภุณัฑ ์
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ 
3. เพื่อจัดทําวารสารวิชาการเผยแพรอ่งค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ 
4. เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษให้มีทักษะการเรียนรู้ต่างๆ และมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 
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เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 เด็กพิเศษเป็นผู้มีทักษะการเรยีนรูเ้พิ่มขึ้น 
2.2 บุคลากรไดร้ับการฝึกอบรมอย่างตอ่เนื่องและมีความพึงพอใจ 
2.3 เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการศกึษาพิเศษเป็นท่ีพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
2.4 ศูนย์การศึกษาพิเศษมีครภุัณฑ์ทีม่คีุณภาพในการใช้งาน 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ลํา 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 บริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ             

1.1 จ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครภุณัฑ์ประกันลิฟต์ ซ่อมแฟกซ์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ 

            

1.2 จัดซื้อวัสดสุํานักงาน             
1.3 จัดซื้อวัสดุพัฒนาคณุลักษณะนักศกึษา             
1.4 ศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/ฝึกอบรม             
2 บริการวิชาการการศึกษาพิเศษ             

2.1 ฝึกอบรมเด็กพิเศษในงานวันเด็ก             
2.2 บริการวิชาการด้านการศึกษาพเิศษ             
2.3 พัฒนาทักษะในการเป็นผู้นําอยา่งสร้างสรรค ์             
2.4 อบรมการทํา PopUp             
2.5 พัฒนาทักษะและเทคนิคการพูด             
3 จัดท าวารสารวิชาการ (ครุศาสตร์กรุงเก่า)             

ลําดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 บริหารจดัการศูนย์การศึกษาพเิศษ   

 -จ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครภุัณฑ์ประกันลิฟต์ ซ่อมแฟกซ์ เครื่องถ่าย
เอกสาร ฯลฯ 

5 
 

รายการ 
 

 -จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 25 รายการ 
 -จัดซื้อวัสดุพัฒนาคณุลักษณะนักศึกษา 5 ครั้ง 
 -ศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/ฝึกอบรม   

1.2 บริการวิชาการการศึกษาพิเศษ   
 -ฝึกอบรมเด็กพิเศษในงานวันเด็ก 150 คน 
 -บริการวิชาการดา้นการศึกษาพิเศษ 3 ครั้ง 
 -พัฒนาทักษะในการเป็นผู้นําอย่างสร้างสรรค ์ 1 ครั้ง 
 -อบรมการทํา PopUp 1 ครั้ง 
 -พัฒนาทักษะและเทคนิคการพูด 1 ครั้ง 

1.3 จัดทําวารสารวิชาการ (ครุศาสตรก์รุงเก่า) 300 เล่ม 
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แผนการด าเนินงาน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 บริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ       

1.1 จ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครภุณัฑ์
ประกันลิฟต์ ซ่อมแฟกซ์ เครื่องถ่าย
เอกสาร ฯลฯ 

5 รายการ 1 2 1 1 

1.2 จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 25 รายการ 5 10 5 5 
1.3 จัดซื้อวัสดุพัฒนาคณุลักษณะนักศกึษา       
1.4 ศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/ฝึกอบรม 5 ครั้ง 1 1 2 1 
2 บริการวิชาการการศึกษาพิเศษ       

2.1 ฝึกอบรมเด็กพิเศษในงานวันเด็ก 1/150 ครั้ง/คน  1/150   
2.2 บริการวิชาการด้านการศึกษาพเิศษ -3/120 ครั้ง/คน  1/40 1/40 1/40 
2.3 พัฒนาทักษะในการเป็นผู้นําอยา่ง

สร้างสรรค ์
1/40 ครั้ง/คน   1/40  

2.4 อบรมการทํา PopUp 1/40 ครั้ง/คน   1/40  
2.5 พัฒนาทักษะและเทคนิคการพูด 1/40 ครั้ง/คน   1/40  
3 จัดท าวารสารวิชาการ (ครุศาสตร์กรุง

เก่า) 
300 ฉบับ   300  

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 บริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ 340,000     

1.1 จ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครภุณัฑ์ประกัน
ลิฟต์ ซ่อมแฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ 

185,130 90,000 67,700 20,000 7,430 

1.2 จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 50,000 15,000 15,000 10,000 10,000 
1.3 จัดซื้อวัสดุพัฒนาคณุลักษณะนักศกึษา 84,870 4,870 30,000 30,000 20,000 
1.4 ศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/ฝึกอบรม 20,000 5,000 7,000 6,000 2,000 
2 บริการวิชาการศึกษาพิเศษ 110,000     

2.1 ฝึกอบรมเด็กพิเศษในงานวันเด็ก 20,000  20,000   
2.2 จัดอบรมบริการวิชาการการศึกษาพิเศษ  45,000  15,000 15,000 15,000 
2.3 พัฒนาทักษะในการเป็นผู้นําอยา่งสร้างสรรค ์ 25,000   25,000  
2.4 อบรมการทํา PopUp 10,000   10,000  
2.5 พัฒนาทักษะและเทคนิคการพูด 10,000   10,000  
3 จัดท าวารสารวิชาการ (ครุศาสตร์กรุงเก่า) 50,000   50,000  
 รวมท้ังสิ้น 500,000 114,870 154,700 176,000 54,430 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ลํา 
ดับ 

รายการ ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมา
ณ 

หน่วยๆละ 
ปริมา

ณ 
หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 บริหารจดัการศูนย์การศึกษาพิเศษ       340,000  
1.1 ค่าใช้สอย         

 -จ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ประกันลิฟต์ ซ่อมแฟกซ์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เป็นต้น 

10 รายการ     185,130  

1.2 ค่าวัสดสุํานักงาน         
 -ซ้ือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษสี หมึกป

ริ้น ปากกา กาว /ค่าถา่ยเอกสาร ฯลฯ 
20 รายการ     50,000  

1.3 จัดซ้ือวัสดุพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา         
 -วัสดกุารศึกษา เช่น แฟูม ไวท์บอร์ด 

กระดาษการ์ดสี แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด/ ค่า
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ 

20 รายการ     84,870  

1.4 ศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/ฝึกอบรม       20,000  
2 พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษก่อนวัย

เรียน 
      110,000  

2.1 ฝึกอบรมเด็กพิเศษในงานวันเด็ก       20,000  
 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม   150 คนๆละ 1 มื้อๆละ 40 บาท   6,000  
 ค่าวัสด ุ         
 -ค่าถ่ายเอกสาร 1 ครั้งๆละ     4,500  
 -แผ่นปูายไวนิลประชาสัมพันธ ์ 1 ครั้งๆ ละ     2,000  
 -วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก

เช่น กระดาษสโีปรเตอร ์สไีม้  สีน้าํ ฯลฯ 
4 ฐาน     7,500  

2.2 จัดอบรมบริการวิชาการการศึกษาพิเศษ        45,000  
 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 6 วันๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 21,600  
 ค่าใช้สอย         
 -ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 120 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 12,000  
 ค่าวัสดุ         
 -ซ้ือวัสดุ เช่น กระดาษการ์ดสี ซอง ปากา 

แฟูม/ค่าถ่ายเอกสาร 
      11,400  

2.3 พัฒนาทักษะในการเป็นผู้น าอย่าง
สร้างสรรค ์

      25,000  

 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร   24 ช.ม.ๆละ 600 บาท 14,400  
 ค่าวัสด ุ         
 -ซ้ือวัสดุ เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ปูาย

ชื่อ/ ค่าถ่ายเอกสาร /วัสดุน้ํามัน ฯลฯ 
      10,600  

2.4 อบรมการท า PopUp       10,000  
 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 12 ช.ม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 ค่าวัสด ุ         
 -ซ้ือวัสดุ เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ปูาย

ชื่อ/ค่าถ่ายเอกสาร /วัสดุน้ํามัน ฯลฯ 
      2,800  
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ลํา 
ดับ 

รายการ ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมา
ณ 

หน่วยๆละ 
ปริมา

ณ 
หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

2.5 พัฒนาทักษะและเทคนิคการพูด       10,000  
 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร   12 ช.ม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 ค่าวัสด ุ         
 -ซ้ือวัสดุ เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ปูาย

ชื่อ/ค่าถ่ายเอกสาร/ฯลฯ 
      2,800  

3 จัดท าวารสารวชิาการ  
(ครุศาสตร์กรุงเก่า) 

      50,000  

 ค่าใช้สอย         
 -ค่าจ้างพิมพว์ารสาร   300 เล่มๆ ละ 130 บาท 39,000  
 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทน/ผู้อา่นบทความวิจยั/

บทความวิชาการ 
  22 เร่ืองๆ ละ 500 บาท 11,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       500,000  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจํา 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.บริหารจดัการศูนย์การศึกษา
พิเศษ 

        340,000  340,000 

1.1จ้างเหมาบริการและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ประกันลิฟต์ 
ซ่อมแฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
ฯลฯ 

        185,130  185,130 

1.2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน         50,000  50,000 
1.3 จัดซื้อวัสดุพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษา 

        84,870  84,870 

1.4 ศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/
ฝึกอบรม 

        20,000  20,000 

2.บริการวิชาการศึกษาพิเศษ         110,000  110,000 
2.1 ฝึกอบรมเด็กพิเศษในงานวัน
เด็ก 

        20,000  20,000 

2.2 จัดอบรมบริการวิชาการ
การศึกษาพิเศษ  

        45,000  45,000 

2.3 พัฒนาทักษะในการเป็นผู้นํา
อย่างสร้างสรรค์ 

        25,000  25,000 

2.3 อบรมการทํา PopUp         10,000  10,000 
2.4 พัฒนาทักษะและเทคนิคการ
พูด 

        10,000  10,000 

3. จัดท าวารสารวิชาการ (ครุ
ศาสตร์กรุงเก่า) 

        50,000  50,000 

รวมทั้งสิ้น         500,000  500,000 
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แผนการใช้จ่าย(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 
ลํา  
ดับ 

ประเภทรายจา่ย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 -เงินเดือนและคา่จ้างประจํา     
 -ค่าจ้างช่ัวคราว     
 -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบดําเนินงาน     
 -ค่าตอบแทน     
 -ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 -ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 -ค่าครุภณัฑ ์     
 -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 -เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 -เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการวชิาการ     
 -เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู ้     
 -เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ 124,870 154,700 166,000 54,430 
 -เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 -เงินอุดหนุน(..............................)     
5 งบรายจ่ายอื่นๆ     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสาํนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(คา่ใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพ)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพฒันาวิชาชีพครู)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(.......................................)     
 รวม 124,870 154,700 166,000 54,430 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษใหเ้ป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านการศึกษาแก่ชุมชน 
2. นักศึกษามีจิตคติที่ดี  มีความรู้และทักษะในการสอนนักเรียนพิเศษ 
3. เด็กพิเศษมีทักษะการเรียนรูต้่างๆและมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
4. ผู้ปกครอง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีองค์ความรู้ในการจดัการเรียนการสอนช่วยเด็กพิเศษ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1 จํานวนกิจกรรมการพัฒนาเด็กพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา  และผลงานเชิงประจักษ์ของบุคลากรของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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1.2 คณะครุศาสตรม์ีเอกสารทางวิชาการ  (ครุศาสตร์กรุงเก่า)  จํานวน 300 เล่ม 
1.3 นักศึกษาและเด็กพิเศษ รวมทั้งผู้ปกครองมีความพึงพอใจในกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาํเนินงาน 
3.1 การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทกึข้อมูลจํานวนและคณุลักษณะของหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนา และ

เอกสารวิชาการฯ 
3.2 การสํารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)  
นโยบายที่ 4 สังคมและคณุภาพชีวิต 

2.2 ความสอดคล้องกบักรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยาประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-
2555  
นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑติให้บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทาง

วิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
นโยบายที่ 3  สนับสนุน ร่วมมือและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็งเป็นที่พ่ึง

ของท้องถิ่นและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพึ่งของท้องถิ่นและสังคม 

2.3 ความสอดคลอ้งกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑติ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สมศ. 
ตัวบ่งช้ีที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ 

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ สงป. 
ตัวบ่งช้ีที่ 18 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บรกิาร 

2.6 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
5.2 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

3. ความพร้อมของโครงการ  ดําเนินการได้ทันที 
 
 
  

 



175 
 

1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1214341027 โครงการพัฒนางานวิชาการ 
 
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ:  

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ:  แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:  ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ  
ผลผลิต:  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:  1. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่ 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่  
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ  
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร  

งบประมาณหมวดรายจ่าย:  งบประมาณแผ่นดิน : งบด าเนินงาน  
วงเงินงบประมาณ:  194,200 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

 
หลักการและเหตุผล  

ตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจในการผลิต
บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของ
สังคมและท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมและท้องถิ่นยังมีปัญหาขาดแคลนบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการจัดการศึกษา  

ตามเป้าหมายแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2552-2565 ต้องการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาและผลิตพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต จากแผนที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าถ้าจะให้เกิดขึ้นได้ งานวิชาการของคณะ
จะต้องเข้มแข็ง ฉะนั้นจึงควรพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากวัตถุประสงค์ หลักการ ภารกิจ และ
ข้อมูลดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการพัฒนางานวิชาการ เพื่อการดาเนินงานให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และภารกิจเพื่อการรับนักศึกษาใหม่ และการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน ใหบ้รรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน  

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคณุภาพและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสรมิและเผยแพร่ให้งานทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ด าเนินไปอย่างมีประสทิธิภาพ 
3. เพือ่ให้มีเอกสารต าราประกอบการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาอย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดท าหลักสูตรใหม ่ 1 หลักสตูร 
1.2 จัดกิจกรรมทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ครั้ง 
1.3 ผลิตเอกสารต าราประกอบการเรียนการสอนแตล่ะสาขาวิชา 13/13 สาขาวิชาและกลุ่มวิชา/เลม่ 
1.4 ผลงานวิจัย 2 ช้ิน 
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2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. จ านวนหลักสตูรที่เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ร้อยละ 80  
2.2. มีการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 80  
2.3. คณะมนุษยศาสตรฯ์ มีเอกสารต าราประกอบการเรียนการสอนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 80   

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1 การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาด าเนินการไดต้ลอดปีการศึกษา  
3.2 การจัดการศึกษามีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพตลอดปีการศึกษา  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา :  12 เดือน วันเริ่มต้น:  1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด:  30 กันยายน 2555   

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดท าหลักสูตรใหม ่             
2 จัดกิจกรรมทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
            

3 ผลิตเอกสารต าราประกอบการเรียนการสอน             
4 ผลิตงานวิจยั              
              

 แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดท าหลักสูตรใหม ่ 1 หลักสตูร  1 
2 จัดกิจกรรมทางวิชาการด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
4 ครั้ง  2 1 1 

3 จัดท าเอกสารต าราประกอบการเรยีน
การสอน 

13/13 สาขา/เล่ม 13/13 

4 ผลิตงานวิจยั 2 ช้ิน 2 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดท าหลักสูตรใหม่       39,200  
 หลักสตูรปริญญาตรภีาษาจีน        39,200  

1.1 ค่าตอบแทน         
 - ค่าวิทยากรชาวไทย 4 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 7,200  
 - ค่าวิทยากรชาวจีน 1 คน ๆ ละ 30 ชม. ๆ ละ 600 บาท 18,000  

1.2 ค่าใช้สอย         
 - ค่าเดินทาง 4 คน ๆ ละ   1,000 บาท 4,000  

1.3 ค่าวัสด ุ       10,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
2 จัดกิจกรรมทางวิชาการด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      40,000  

2.1 ค่าตอบแทน         
 - ค่าวิทยากร 12 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 21,600  

2.2 ค่าใช้สอย         
 - ค่าเดินทาง 12 คน ๆ ละ   1,000 บาท 12,000  

2.3 ค่าวัสด ุ       6,400  
3 จัดท าเอกสารต าราประกอบการ

เรียนการสอน 
      65,000  

3.1 ค่าใช้สอย         
 -จัดท าเอกสารต ารา 13 สาขา ๆ ละ 1 เล่ม ๆ ละ 5,000 บาท 65,000  
4 ผลิตงานวิจัย       50,000  

4.1 ค่าใช้สอย         
 ผลิตงานวิจยั       20,000  

4.2 ค่าวัสด ุ       30,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       194,200  

หมายเหต ุถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งกอ่สร้าง 

จัดท าหลักสูตรใหม ่    25,200 14,000      39,200 
จัดกิจกรรมทางวิชาการด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

   21,600 18,400      40,000 

จัดท าเอกสารต าราประกอบการ
เรียนการสอน 

    65,000      65,000 

จัดท ารายงานวิจยั วิชาการ     50,000      50,000 
รวม    46,800 147,400      194,200 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน  10,800 30,600 5,400 
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  54,200 53,600 39,600 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  65,000 84,200 45,000 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณะมนุษยศาสตรฯ์ ไดห้ลักสูตรทีม่ีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 
2. มีผลงานวิจยัที่มีคณุภาพ และเป็นประโยชน์ท้ังในศาสตร์และการเรียนการสอน 
3. คณะมนุษยศาสตรฯ์ มีเอกสารต าราประกอบการเรียนการสอนในแตล่ะสาขาวิชาอย่างมีคุณภาพ 
4. คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทัว่ไปไดร้ับความรู้จากการจัดกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งเป็นการ

เสรมิสร้างบรรยากาศวิชาการ เพือ่เพิ่มศักยภาพท้ังอาจารย์ นักศึกษา และชุมชน 
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การประเมินผลการดาเนินงาน  
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

1.1 การบริหารและการจดัการจดัการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการพัฒนา  
1.2 จ านวนหลักสตูรที่เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ร้อยละ 80  
1.3 มีการเผยแพรผ่ลงานของคณาจารย์และนักศึกษาให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกไดร้ับทราบร้อยละ 80  
1.4 นักศึกษามีความพึงพอใจในการจดัการศึกษา ร้อยละ 80  

2. เกณฑ์การประเมินผลที่ถือว่าด ี 
2.1 บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
2.2 บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
2.3 บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน  
3.1 การส ารวจขอ้มูล โดยใช้แบบบันทกึข้อมูลจานวนและคณุลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  
3.2 การส ารวจขอ้มูล โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรยีนการสอน  
3.3 การส ารวจขอ้มูล โดยใช้แบบรายงานขอ้มูลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม  

1. ประเภทโครงการ:  
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน 

สังคม  
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2555–2558):  
 นโยบายที ่4 สังคมและคณุภาพชีวิต  

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2553–2555  
 นโยบายที ่1: ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ ์
มาตรฐาน และยกระดบัสู่ความเปน็เลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑติให้บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค ์และพัฒนา 
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิน่ และประเทศชาต ิ

กลยุทธ์  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพือ่พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา  
อันจะน าไปสู่การพัฒนาคณุสมบัตทิี่พ่ึงประสงค ์

กลยุทธ์  จัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.)  

ตัวบ่งช้ีที ่7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคณุภาพ 
ตัวบ่งช้ีที ่8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ 

พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 
2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม ค ารับรองการปฏบิัติราชการประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2555 (กพร.)  
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1.1 ร้อยละของบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน 1 ปี 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.1 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาตหิรือ 

ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ า   
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.2 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน ์

อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจยัประจ า   
2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

2.6 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณ ประจ าปี 2555 (สงป.) 
ตังบ่งช้ีที่ 26 จ านวนโครงการวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 27 จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 
ตัวบ่งช้ีที่ 28 จ านวนผลงานวิจัยเปน็ไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ตัวบ่งช้ีที่ 29 ร้อยละโครงการวิจยัที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2.7 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ (มคอ.) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนตดิตามและ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.6 ท่ีสอดคลอ้งกับมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/ สาขาวิชา 
(ร้อยละของ มคอ.6 ท่ีสอดคล้องกับมาจรฐานคณุวุฒิสาขา/ สาขาวิชา) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา และประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา (ร้อยละของรายวิชาที่จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานเสร็จตามก าหนด) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา (ร้อยละของหลักสตูรที่จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสร็จตามก าหนด) 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ตวับ่งช้ีที ่11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑติใหม่ที่มีต่อคณุภาพ 
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

  
3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินการได้ทันท ี
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1214341028  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:  ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่า

เทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ:  แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:  ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ  
ผลผลิต:  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:  1. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่ 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่  
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ  
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร  

งบประมาณหมวดรายจ่าย:  งบด าเนินงาน  
วงเงินงบประมาณ:  339,800 บาท (งบแผ่นดิน) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

 
หลักการและเหตุผล  

งานพัฒนาการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นงานหลัก  เป็นส่วนส าคัญในการผลิตบัณฑิต 
ศิลปศาสตร์ ดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีภารกิจต้องปฏิบัติอย่างครบถ้วน ได้แก่ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การที่จะปฏิบัติภารกิจได้ส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาการจัด
การศึกษาของคณะในด้านต่าง ๆ ดังนี ้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีความรู้หลากหลายในแต่ละสาขาวิชาโดยการจ้างอาจารย์พิเศษ และ 
เชิญวิทยากรมาใหค้วามรู้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ  

2. จัดซื้อวัสดุสานักงานและการเรียนการสอน เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานในสานักงานคณะและการเรียนการสอนสามารถ
ด าเนินงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. พัฒนาบุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายผู้สอนให้มีความรู้อย่างเช่ียวชาญในศาสตร์ของแต่ละคน โดยการเข้าร่วม
อบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน  

จากเหตุผลดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีความจาเป็นต้องเชิญวิทยากร จัดซื้อวัสดุส านักงานและการ
เรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของคณะ  

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อให้สาขาวิชาได้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดการเรียนการสอน  
2. เพื่อให้มีวัสดุใช้ในการบริหารงานและการจัดการเรียนสอนรวมทั้งมีการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ 
3. เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนและสายผู้สอนได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดหาวิทยากรและอาจารย์พิเศษ 10 รายวิชา 
1.2 จัดซื้อวัสดสุ านักงานและการเรียนการสอน 30 รายการ 
1.3 อาจารย์และบุคลากรเดินทางไปราชการและศึกษาดูงาน 40 คน 
1.4 จัดอบรมภาษาอังกฤษให้อาจารย ์ 15 คน 
1.5 ซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภณัฑ ์ 5 ครั้ง 
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2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักศึกษาท่ีเข้าใหม่และนักศึกษาท่ีคงอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ศึกษาตาม 

หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2.2 มีวัสดุใช้ในส านักงานและการเรียนการสอนอย่างเพียงพอรวมทั้งมีการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์                 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2.3 อาจารย์และบุคลากรได้รับการพฒันาสามารถนาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ มาใช้ในการ 

เรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. เป้าหมายเชิงเวลา 

3.1 นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ศึกษาตามหลักสูตรตลอดปีการศึกษา  
3.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัสดุส าหรับใช้ในการเรียนการสอนและมีการซ่อมบ ารุง 

วัสดุครุภัณฑ์ตลอดปีการศึกษา  
3.3 อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาตลอดปีการศึกษา  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา:  12 เดือน วันเริ่มต้น:  1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด:  30 กันยายน 2555   

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดหาวิทยากรและอาจารย์พิเศษ             
2 จัดซื้อวัสดสุ านักงานและการเรียนการสอน             
3 อาจารย์และบุคลากรเดินทางไปราชการและศึกษาดู

งาน 
            

4 จัดอบรมภาษาอังกฤษให้อาจารย ์             
5 ซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภณัฑ ์             

 แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมทั้ง

สิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดหาวิทยากรและอาจารย์พิเศษ 10 รายวิชา - 3 3 4 
2 จัดซื้อวัสดสุ านักงานและการเรียนการสอน 30 รายการ - 10 10 10 
3 อาจารย์และบุคลากรเดินทางไปราชการ

และศึกษาดูงาน 
40 คน 4 17 14 5 

4 จัดอบรมภาษาอังกฤษให้อาจารย ์ 1 ครั้ง - - 1 - 
5 ซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภณัฑ ์ 5 ครั้ง - 2 2 1 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดหาวิทยากรและอาจารย์พิเศษ       117,000  

1.1 ค่าตอบแทน         
 - สาขาวิชานิติศาสตร ์   225 ชม. ๆ ละ 200 บาท 45,000  
 - สาขาวิชาศิลปกรรม   45 ชม. ๆ ละ 200 บาท 9,000  
 - สาขาวิชาดนตร ี   45 ชม. ๆ ละ 200 บาท 9,000  
 - สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร   45 ชม. ๆ ละ 200 บาท 9,000  
 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   45 ชม. ๆ ละ 200 บาท 9,000  
 - วิชาแกน   180 ชม. ๆ ละ 200 บาท 36,000  
2 จัดซื้อวัสดสุ านักงานและการเรียนการ

สอน 
      80,000  

3 อาจารย์และบุคลากรเดินทางไป
ราชการและศึกษาดูงาน 

      100,000  

3.1 ค่าใช้สอย       100,000  
 - เบี้ยเลี้ยง ทีพ่ัก พาหนะ   40 คน ๆ ละ 2,500 บาท 100,000  
4 จัดอบรมภาษาอังกฤษให้คณาจารย์       22,000  

4.1 ค่าตอบแทน       18,000  
 - ค่าวิทยากร   30 ชม. ๆ ละ 600 บาท 18,000  

4.2 ค่าวัสด ุ       4,000  
5 ซ่อมบ ารุงครภุัณฑ ์       20,800  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       339,800  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. จัดหาวิทยากรและอาจารย์
พิเศษ 

   117,000       117,000 

2. จัดซื้อวัสดสุ านักงานและการ
เรียนการสอน 

    80,000      80,000 

3. อาจารย์และบุคลากรเดินทาง
ไปราชการและศึกษาดูงาน 

    100,000      100,000 

4. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้
คณาจารย ์

   18,000 4,000      22,000 

5.ซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภณัฑ ์     20,800      20,800 
            

รวม    135,000 204,800      339,800 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน   18,000  
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ 44,440 103,420 90,480 83,460 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
 รวม 44,440 103,420 108,480 83,460 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สาขาวิชาได้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดการเรียนการสอน 
2. คณะมีวัสดุใช้ในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งมีการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ 
3. บุคลากรสายสนับสนุนและสายผู้สอนได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 

การประเมินผลการด าเนินงาน  
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

1.1 นักศึกษาท่ีเข้าใหมแ่ละนักศึกษาท่ีคงอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ศึกษาตามหลักสูตร ร้อยละ 80  
1.2 มีวัสดุใช้ในส านักงานและการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ รวมทั้งครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมบ ารุง ร้อยละ 80  
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1.3 อาจารย์ได้รับการพัฒนาสามารถนาความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน ร้อยละ 80  
2. เกณฑ์การประเมินผลที่ถือว่าด ี 

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน  
3.1 การส ารวจขอ้มูล โดยใช้แบบบันทึกขอ้มูลจานวนนักเรียนท่ีเข้าใหม่ คงอยู ่และส าเร็จการศึกษา  
3.2 การส ารวจขอ้มูล โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  
3.3 การส ารวจขอ้มูล โดยใช้แบบรายงานข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

 การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ:  
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน 
สังคม  

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2555–2558):  

นโยบายที ่4 สังคมและคณุภาพชีวิต  
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ  

พ.ศ.2553–2555  
นโยบายที ่1: ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ ์

มาตรฐาน และยกระดบัสู่ความเปน็เลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาต ิ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑติให้บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์ และพัฒนา 

ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิน่ และประเทศชาต ิ:  
กลยุทธ์  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพือ่พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา  

อันจะน าไปสู่การพัฒนาคณุสมบัตทิี่พ่ึงประสงค ์
กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย  

2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบง่ช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)  
ตัวบ่งช้ีที ่14 การพัฒนาคณาจารย์ 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 (กพร.)  

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1.1 ร้อยละของบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

ตัวบ่งช้ีที ่2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ  
ตัวบ่งช้ีที ่2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

2.6 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ (มคอ.) 

ตัวบ่งช้ีที่ 9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบัการพัฒนาวิชาการ  
และ/หรือ วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

3. ความพร้อมของโครงการ 
ด าเนินการได้ทันที  
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1214341029 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:  ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่า

เทียมกันในสังคม  
แผนงบประมาณ:  แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:  ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ  
ผลผลิต:  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:  1. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่ 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่  
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ  
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
7. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  

งบประมาณหมวดรายจ่าย:  งบด าเนินงาน  
วงเงินงบประมาณ:  94,880 บาท (งบแผ่นดิน) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

 
หลักการและเหตุผล  

บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษา ค าว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพ หมายรวมถึงการที่บัณฑิตต้องมี
ความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอ มีทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพและทักษะที่จะต้องใช้ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคม การที่จะสร้างบัณฑิตให้เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมได้ดังท่ีหวัง การเป็นอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนานักศึกษา และปลูกฝังสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกาลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบ
การศึกษาไปแล้ว  

นักศกึษาในระดับปริญญาตรีนอกจากจะต้องมีความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่แล้ว จ าเป็นต้องมีศักยภาพด้าน
อื่น ๆ เพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งานทาหลังจบการศึกษาแล้ว ฉะนั้นนักศึกษาควรต้องมีความพร้อมด้านต่าง ๆ ก่อน
จบการศึกษาให้มากที่สุด โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสานักงาน ซึ่งปัจจุบันถือเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับผู้ที่
ประสงค์จะสมัครเข้าท างานในทุกหน่วยงานทั้งทางราชการและเอกชนด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จึงเห็นควรให้จัดการอบรมทักษะทางภาษาและคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อ
ประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเองและช่ือเสียงอันดีของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในคณะฯ  
2. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกดา้นคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษา  
3. เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพใหนั้กศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา  

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1 จ านวนนักศึกษาท่ีอบรมเสริมสรา้งบุคลิกภาพท่ีดีศรีราชภฏัให้นักศึกษาใหม่ช้ันปีท่ี 1 380 คน 
2 จ านวนนักศึกษาท่ีอบรมการเสริสร้างบุคลิกภาพท่ีดีก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ช้ันปีท่ี 3 และ4 
150 คน 
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ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
3 กิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษาทั้ง 4 ชันป ี 150 คน 
4 กิจกรรมอบรมการเตรียมความพรอ้มสู่งานอาชีพให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และ4 150 คน 
5 กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 175 คน 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
2.1 นักศึกษาใหม่และนักศึกษาเกา่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์หลังการอบรม

ร้อยละ 80  
2.2 นักศึกษาใหม่และนักศึกษาเกา่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมหลังการ

อบรมร้อยละ 80  
2.3 นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษาช้ันปีที่ 3 และ 4 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์มีความพร้อมสู่การออกฝึกประสบการณ์และการประกอบอาชีพหลังฝึกอบรมร้อยละ 80  
3. เป้าหมายเชิงเวลา  

3.1 นักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาในคณะร้อยละ 80  

3.2 นักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาในคณะร้อยละ 80  

3.3 นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษาช้ันปีที่  3 และ 4 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีความพร้อมสู่การออกฝึกประสบการณ์และการประกอบอาชีพสามารถฝึกประสบการณ์และประกอบอาชีพได้ตามที่
สถานประกอบการก าหนดร้อยละ 80  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา:  12 เดือน วันเริ่มต้น:  1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด:  30 กันยายน 2555   

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จ านวนนักศึกษาท่ีอบรมเสริมสรา้งบุคลิกภาพท่ีดีศรี 

ราชภัฏ ให้นักศึกษาใหม่ช้ันปีท่ี 1 
            

2 จ านวนนักศึกษาท่ีอบรมการเสริสร้างบุคลิกภาพท่ีดี
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพช้ันปีท่ี 3 และ4 

            

3 กิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษาทั้ง 4 
ช้ันปี 

            

4 กิจกรรมอบรมการเตรียมความพรอ้มสู่งานอาชีพให้
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และ4 

            

5 กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมทั้ง

สิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จ านวนนักศึกษาท่ีอบรมเสริมสรา้ง

บุคลิกภาพท่ีดีศรีราชภัฏ ให้นักศึกษาใหม่
ช้ันปีท่ี 1 

380 คน   380  

2 จ านวนนักศึกษาท่ีอบรมการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพท่ีดีก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพช้ันปีท่ี 3 และ4 

150 คน  150   

3 กิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้
นักศึกษาท้ัง 4 ชันป ี

150 คน    150 

4 กิจกรรมอบรมการเตรียมความพรอ้มสู่
งานอาชีพให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และ4 

150 คน  150   

5 กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

175 คน    175 

        

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จ านวนนักศึกษาท่ีอบรมเสริมสรา้ง

บุคลิกภาพท่ีดีศรีราชภัฏ ให้นักศึกษา
ใหมช้ั่นปีท่ี 1 

      10,000  

 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย         
 -ค่าตกแต่งสถานที่และอุปกรณ ์       4,000  
 ค่าวัสด ุ       2,400  
2 จ านวนนักศึกษาท่ีอบรมการ

เสรมิสร้างบุคลิกภาพที่ดีก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพช้ันปีท่ี 3 และ4 

      10,000  

 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย         
 -ค่าตกแต่งสถานที่และอุปกรณ ์       3,000  
 ค่าวัสด ุ       3,400  
3 กิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม 

จริยธรรมให้นักศึกษาทั้ง 4 ช้ันปี 
      10,000  

 ค่าตอบแทน         
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 ค่าใช้สอย         
 -ค่าตกแต่งสถานที่และอุปกรณ ์       3,000  
 ค่าวัสด ุ       3,400  
4 กิจกรรมอบรมการเตรียมความ

พร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 
3 และ4 

      15,000  

 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 5,400  
 ค่าใช้สอย         
 -ค่าตกแต่งสถานที่และอุปกรณ ์       3,000  
 ค่าวัสด ุ       6,600  
          
5 กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

      49,880  

 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท 18,000  
 ค่าใช้สอย         
 -ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย ์ 10 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท 2,400  
 -ค่าหารว่างและเครื่องดืม่ 175 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 8,750  
 -ค่าพาหนะ 5 คัน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 3,000 บาท 15,000  
 ค่าวสัด ุ         
 -ค่าวัสด ุ       5,730  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       94,880  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

จ านวนนักศึกษาท่ีอบรม
เสรมิสร้างบุคลิกภาพที่ดีศรี  
ราชภัฏให้นักศึกษาใหม่ช้ันปีท่ี 1 

   3,600 6,400      10,000 

จ านวนนักศึกษาท่ีอบรมการ
เสรมิสร้างบุคลิกภาพที่ดีก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพช้ัน
ปีท่ี 3 และ4 

   3,600 6,400      10,000 

กิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้นักศึกษาทั้ง 4 ชันป ี

   3,600 6,400      10,000 

กิจกรรมอบรมการเตรียมความ
พร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 3 และ4 

   5,400 9,600      15,000 

กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

   18,000 31,880      49,880 

รวม    34,200 60,680      94,880 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน  9,000 3,600 21,600 
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  16,000 6,400 38,280 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  25,000 10,000 59,880 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาในคณะฯ ได้รับการเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. นักศึกษาเกิดจิตส านึกดา้นคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น  
3. นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบการศึกษา  

การประเมินผลการด าเนินงาน  
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหมช้ั่นปีท่ี 1 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มบีุคลิกลกัษณะที่พึงประสงค์ทุกคนตาม
หลักสูตรที่ก าหนด  

1.2 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหมช้ั่นปีท่ี 1 มีจิตส านึกดา้นคุณธรรม จริยธรรมทุกคนตามหลักสูตรที่ก าหนด  
2.  เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าด ี 
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2.1. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงปรมิาณทุกรายการ  
2.2. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
2.3. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน  
3.1. การส ารวจขอ้มลู โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม  

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม  

1. ประเภทโครงการ:  
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน 
สังคม  

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์ 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2555–2558):  

2.1.1 นโยบายที ่4 สังคมและคณุภาพชีวิต  
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ประจาปีงบประมาณ  

พ.ศ.2553–2555  
2.2.1 นโยบายที ่1: ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพตามเกณฑ ์

มาตรฐาน และยกระดบัสู่ความเปน็เลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาต ิ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑติให้บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค ์และพัฒนา 

ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิน่ และประเทศชาต ิ:  
กลยุทธ์  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพือ่พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

อันจะน าไปสู่การพัฒนาคณุสมบัตทิี่พ่ึงประสงค ์
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)  

ตัวบ่งช้ีที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอตัลักษณ ์
ตัวบ่งช้ีที่ 17 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 

สถาบัน 
  2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 (กพร.)  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

2.6 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณ ประจ าปี 2555 (สงป.) 
 ตังบ่งช้ีที่ 12 ผู้ส าเรจ็การศึกษาไดง้านท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน 

หลังจากจบ (ด้านสังคม) 
ตัวบ่งช้ีที่ 13 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร (ด้านสังคม)  

3. ความพร้อมของโครงการ 
ด าเนินการได้ทันที  

 
 
1214341030 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:  ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเท่า
เทียมกันในสังคม 

แผนงบประมาณ:  แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:  ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ  
ผลผลิต:  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:  1. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่ 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่  
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ  
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร  

งบประมาณหมวดรายจ่าย:  งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ:  8,522,600 บาท (งบแผ่นดิน) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ : ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

 
หลักการและเหตุผล  

งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เป็นงานท่ีต้องสนับสนุนพันธกิจที่ส าคัญ คือ ผลติบัณฑิตมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวได้บรรลุเป้าหมายข้างต้น 
จ าเป็นต้องมีการศึกษาที่เป็นระบบ มีทรัพยากรที่อ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป. เพียงพอ และใน
ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้มีอาคารประกอบการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นใหม่อีกหนึ่งอาคาร แต่ขาดครุภัณฑ์ที่ใช้ประกอบการเรียน
การสอนที่จ าเป็น อีกทั้งอาคาร 13  สาขาวิชาดนตรี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์ฯ นั้นได้ผ่านการใช้งานมานาน
จนทรุดโทรม ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ และอาจท าให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้อาคารได้เช่นกัน  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พิจารณาเห็นถึงปัญหาและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงจ าเป็นจะต้อง
จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนอาคารใหม่และปรับปรุงอาคาร 28 เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนตอบสนองตาม
พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์   

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อใหน้ักศึกษาและบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีครภุัณฑ์ใช้ในการเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ

ต่อการเรียนการสอน 
2. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีอาคารที่มปีระสิทธิภาพและปลอดภัยใช้ในการเรียนการสอน

เกี่ยวกับวิชาดนตร ี 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดซื้อครภุัณฑ์อาคารใหม ่ 2 รายการ 
1.2 ปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคาร (13) 1 อาคาร 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีครุภณัฑ์ใช้ในการด าเนินงานละการเรยีนการสอน           ร้อยละ 80 
2.2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีอาคารใหม่ใช้ในการการเรียนการสอนด้านดนตรี            ร้อยละ 90 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินการทุกกิจกรรมได้ตามเวลาที่ก าหนดไวร้้อยละ 80  
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ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น:  1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด:  30 กันยายน 2555  

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ขออนุญาตด าเนินโครงการ             
2 จัดซื้อครภุัณฑ ์             
3 ด าเนินการปรับปรุงอาคาร             

 แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดซื้อครภุัณฑ์อาคารใหม ่ 2 รายการ   2  
2 ปรับปรุงอาคารการศึกษาและ

สิ่งก่อสร้างประกอบอาคาร (13) 
1 อาคาร  1 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดซ้ือครุภัณฑ์อาคารใหม่       522,600  
1.1 ค่าครุภณัฑ ์         

 -เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
ประจ าห้องเรียน พร้อมติดตั้ง 

1 รายการ ๆ ละ 26 ชุด ๆ ละ 9,900 บาท 257,400  

 -กระดานไวท์บอร์ด 1 รายการ ๆ ละ 26 ชุด ๆ ละ 10,200 บาท 265,200  
2 ปรับปรุงอาคารการศึกษา

และสิ่งก่อสร้างประกอบ (13) 
      8,000,000  

2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง         
 -ปรับปรุงอาคาร 13 (ดนตรี)       8,000,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       8,522,600  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. จัดซื้อครุภณัฑ์อาคารใหม ่       522,600    522,600 
2. ปรับปรุงอาคารการศึกษา
และสิ่งก่อสร้างประกอบ (13) 

       8,000,000   8,000,000 

รวม       522,600 8,000,000   8,522,600 



198 
 

แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์   522,600  
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  8,000,000 
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
 รวม  8,522,600 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาและบุคลากรในคณะมนษุยศาสตร์ฯ มคีรุภณัฑ์ใช้ในการเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ
การเรยีนการสอน 

2. นักศึกษาและบุคลากรในคณะมนษุยศาสตร์ฯ มอีาคารที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยใช้ในการเรยีนการสอน
เกี่ยวกับวิชาดนตร ี 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

1.1 จ านวนครภุัณฑท์ี่ใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์ีอาคารที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยใช้งาน 
1.3 กิจกรรมทุกกิจกรรมส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด  

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

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน  
3.1. การส ารวจข้อมลูความพึงพอใจของบุคลากรในคณะ โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลการใช้บริการ 

ครุภณัฑ์และอาคาร  

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ:  
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552–2554):  
2.1.1 นโยบายที ่4 สังคมและคณุภาพชีวิต  
นโยบายย่อยท่ี 4.1 นโยบายการศกึษา  

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553–2555  

2.2.1 นโยบายที ่1: ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดบัสู่ความเปน็เลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาต ิ:  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑติให้บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์ และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิน่ และประเทศชาติ :  

กลยุทธ์  -ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการใหส้อดคล้องกับกระบวนการเรยีนการสอน และการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันในมหาวิทยาลยั  

2.3  ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
(สกอ.)  

2.3.1 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  
ตัวช้ีวัดที ่2.5 ห้องสมุด อุปกรณ ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ 
ตัวช้ีวัดที ่2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  
ตัวช้ีวัดที ่2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ  

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที  
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 รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 เครื่องเสยีงพร้อม
อุปกรณ์ประจ าห้องเรียน 
พร้อมติดตั้ง 

26 ชุด 9,900 257,400 มาตรฐานฯ 
POWERED MIXER 
ก าลังขยายไม่น้อยกว่า 30 w. 
มีช่องสัญญาณไมโครโฟนไม่น้อยกว่า     
2 ช่องสัญญาณ 
มีช่องสัญญาณ IN PUT RCA สเตริโอไม่น้อยกว่า 2 
ช่องสัญญาณ 
มีช่องสัญญาณ Record output ไม่น้อยกว่า  
1 ช่องสัญญาณ 
ไมโครโฟนแบบมีสาย 
ตอบสนองความถี่ : 50-15.000 Hz (50Hz - 
15kHz) เป็น Microphone ชนิด Dynamic 
ความต้านทาน: 600 Ohm Impedance 
ความไวในการรับเสียง : Sensitivity -52 dBV/Pa 
(1000 Hz) (2.5 mV/Pa) ขั้วต่อสายแบบ: XLR 
ตู้ล าโพงชนิด 2 ทาง  แบบติดผนัง 
ล าโพงซับวูฟเฟอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 4 น้ิว 
ทวิสเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1  นิ้ว ก าลังขับไม่น้อย
กว่า 150 W. ความถี่ตอบสนอง 40 Hz-20000 Hz 
ความไวตอบสนองไม่น้อยกว่า 94 2 db/W/M 
พร้อมติดตั้งสินค้ารับประกัน 1 ป ี

     ค าช้ีแจงฯ เนื่องจากอาคาร 43 เป็นอาคารสร้างใหม่
และยังไม่มีอุปกรณ์ใช้ในการเรยีนการสอนจึง
จ าเป็นต้องติดตั้งใหม่เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 

2 กระดานไวท์บอร์ด 
(ห้องเรียน) 

26 บอร์ด 10,200 265,200 มาตรฐานฯ 
ไม้กระดานอัดขนาด 1.20*2.40*หนา 0.10 เมตร 
กระดาษชาญอ้อย 1.20*1.20 เมตร ผ้าก ามะหยี่ 
1.20*1.20 เมตร SUPER WHITE BOARD 
1.20*2.40 เมตร กรอบอะลูมิเนยีม 1.60*1.60 
เมตร และกรอบอะลมูิเนียมขนาด ½*4 น้ิว 
หลอดไฟขนาด 1*1.80 w 

     ค าช้ีแจงฯ เนื่องจากอาคาร 43 เป็นอาคารสร้างใหม่
และยังไม่มีอุปกรณ์ใช้ในการเรยีนการสอนจึง
จ าเป็นต้องซื้อและติดตั้งใหม่เพื่อน ามาใช้
ประกอบการเรียนการสอน 

รวม 522,600  
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1040000 คณะวิทยาการจัดการ 
1214341031 งานจัดการเรียนการสอนและการบริหาร  
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร          
7. ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 504,520 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบดคีณะวิทยาการจัดการ 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพื่อเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง
ของการประกันคุณภาพ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น   เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  อีกทั้งเพื่อเป็นแรง
กระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015    มีการช้ีถึงผลกระทบการ
เปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานท าใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้
พร้อมรองรับ  จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานท าของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอน
ที่สุด   คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะ
วิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้คณะวิทยาการจัดการต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  รวมถึงสามารถท างานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ     

ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าท างานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการและวุฒิภาวะ
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด   การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่ส าคัญของสาขาวิชา  การ
เรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้  และมีคุณภาพด้านวิชาการดังเป้าประสงค์  เมื่อเวลาผ่านไป
ปัจจัยต่าง ๆ ในด้านผู้เรียน  ผู้สอน  สังคม  สภาพแวดล้อม  เทคโนโลยี  รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  คณะวิทยาการจัดการจึง
จัดท าโครงการโดยให้มีกิจกรรมต่าง ๆ  ของทุกสาขาวิชา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์  ให้กับนักศึกษาทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  เช่นกิจกรรมการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานนอกสถานที่  ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารย์ผู้สอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อัน
จะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น 
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วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ และนักศึกษาที่คงอยู่ของคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชา ทุกช้ันปี ทุกคน  ได้รับ

การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การ
อบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ ส่งผล
ให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  

2. เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา มีวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเรียนของ
นักศึกษาและการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา 

3. เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา มีเวทีในการแสดงออกถึงผลงานทางวิชาการ 
4. เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการมีการพัฒนาหลักสตูรให้สอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน 
 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ของคณะวทิยาการจัดการ  1,350 คน 
1.2 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่คณะวิทยาการจัดการ ตามแผนการรับนักศึกษา 460 คน 
1.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด 386 คน 
1.4 มีนักศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมทางวิชาการ  200 คน 

 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

            2.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร้อยละ 80 
         2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  ร้อยละ 85 
       2.3  ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน 
             2.4  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา  
                      ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน                                    

 
3. เป้าหมายเชิงเวลา 

                3.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
     3.2 ด าเนินการเป็นตามแผนท่ีก าหนดไว้ทุกกิจกรรม อย่างต่อเนือ่งตลอดปีงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 9 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มกราคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 

งานจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารงานคณะวิทยาการจัดการ 

      

1.1 จัดท าวารสารคณะวิทยาการจัดการ 1 ครั้ง    1 
1.2 ส ารวจติดตามผลการผลิตบณัฑิต 1 ครั้ง  1   
1.3 อบรมเรยีนรู้ การบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง  1   1 
1.4 พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของ

คณาจารย ์
2 ครั้ง  1 1  

1.5 ส่งเสริมศักยภาพการประกันคณุภาพ
การศึกษาด้านภาษาและ
คอมพิวเตอร ์

1 ครั้ง  1   

1.6 ประชาสมัพันธ์คณะและหลักสูตร 
แสวงหาความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายสถานศึกษา 

8 ครั้ง  5 3  

1.7 การตรวจติดตามการจัดการงาน
ประกันคณุภาพ 

6 ครั้ง  2 3 1 

1.8 งานวิทยาการจัดการวิชาการ 1 ครั้ง    1 
1.9 จ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครภุณัฑ ์ 6 ครั้ง  2 2 2 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 จัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคณะ

วิทยาการจัดการ 
            

1 จัดท าวารสารคณะวิทยาการจัดการ             
2 ส ารวจติดตามผลการผลิตบณัฑิต             
3 อบรมเรยีนรู้ การบริหารความเสี่ยง             
4 พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของคณาจารย ์             
5 ส่งเสริมศักยภาพการประกันคณุภาพการศึกษาด้าน

ภาษาและคอมพิวเตอร ์
            

6 ประชาสมัพันธ์คณะและหลักสูตร แสวงหาความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายสถานศกึษา 

            

7 การตรวจติดตามการจัดการงานประกันคณุภาพ             
8 งานวิทยาการจัดการวิชาการ             
9 จ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครภุณัฑ ์             
10 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน             
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ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
1.10 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 4 ครั้ง  2 2  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็น

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 งานจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารงานคณะวิทยาการจัดการ 

        

1.1 จัดท าวารสารคณะวิทยาการจัดการ       95,000  
 ค่าใช้สอย         
  - ค่าจัดท าวารสาร 500 เล่มๆละ 1 ครั้งๆละ 190 บาท 95,000  

1.2 ส ารวจติดตามผลการผลิตบณัฑิต       15,000  
 ค่าวัสด ุ       7,500  
 - ค่าถ่ายเอกสาร 18750 แผ่นๆละ   0.40 บาท 7.500  
 ค่าใช้สอย       7,500  
 - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมลู 350 ชุดๆละ   10 บาท 3,500  
 - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมลู 350 ชุดๆละ   10 บาท 3,500  
 - ค่าจัดท าเอกสารรายงานผล   5 เล่มๆละ   100 บาท 500  

1.3 จัดอบรมเรียนรู้ การบรหิารความ
เสี่ยง 

      14,200  

 ค่าตอบแทน        7,200  
 - ค่าวิทยากร 2 ครั้งๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 7,200  
 ค่าวัสด ุ .        
 - ซื้อวัสดุ 1 ครั้ง - - 2,500 บาท 2,500  
 ค่าใช้สอย         
 - ค่าจัดท าเอกสารในการอบรม 1 ครั้งๆละ 50 ชุดๆละ 50 บาท 2,500  
 - ค่าอาหารว่าง 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,000  

1.4 พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของ
คณาจารย ์

      50,000  

 ค่าตอบแทน        6,000  
 - ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 5 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 6,000  
 ค่าวัสด ุ       8,000  
 - ค่าถ่ายเอกสาร 20000 แผ่น 2000 แผ่นละ  .40 บาท 8,000  
 ค่าใช้สอย       36,000  
 - ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 2400 หน้า 2400 หน้าละ 15 บาท 36,000  
          

1.5 ส่งเสริมศักยภาพการประกันคณุภาพ
การศึกษาด้านภาษาและ

       
35,000 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็น

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

คอมพิวเตอร ์
 ค่าตอบแทน       21,600  
  - ค่าวิทยากร 6 คนๆละ 6 ชมๆละ 600 บาท 21,600  
 ค่าใช้สอย        7,500  
 - ค่าจัดท าเอกสาร 1 ครั้ง 150 ชุด ๆละ 50 บาท 7,500  
 ค่าวัสด ุ       5,900  
 - ค่าวัสด ุ 1 ครั้ง 10 รายการ 5,900 บาท 5,900  

1.6 ประชาสมัพันธ์คณะและหลักสูตร 
แสวงหาความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายสถานศึกษา 

       
30,000 

 

 ค่าใช้สอย        11,840  
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 8 ครั้ง 8 คันๆละ 500 บาท 4,000  
 - ค่าบ ารุงรักษารถยนต ์ 8 ครั้ง 8 คัน ๆละ 500 บาท 4,000  
 - ค่าเบี้ยเลีย้ง 8 คน 2 วัน ๆ ละ 240 บาท 3,840  
 ค่าวัสด ุ       18,160   
 - ค่าวัสด ุ 1 ครั้ง 10 รายการ 18,160 บาท 18,160  

1.7 การตรวจติดตามการบริหารจัดการ
ด้านงานประกันคณุภาพ 

      20,000  

 ค่าใช้สอย        6,000  
 - ค่าอาหารว่าง 40 คน   6 มื้อ ๆละ 25 บาท 6,000  
 ค่าวัสด ุ       14,000  
 - ค่าถ่ายเอกสาร 25000 แผ่น 2500

0 
แผ่นละ  .40 บาท 10,000  

 - ค่าวัสด ุ 2 ครั้ง 10 รายการ 2,000  4,000  
1.8 จัดสัมมนาวิชาการ “วิทยาการ

จัดการวิชาการ” 
        

80,000 
 

  ค่าตอบแทน       18,000  
 - ค่าวิทยากร 5 คนๆละ 3 ชมๆ ละ 1,200 บาท 18,000  
 ค่าใช้สอย       33,980  
 - ค่าน้ ามันรถยนต ์ 2 ครั้ง 1 คัน  2,000 บาท 2,000  
  - ค่าบ ารุงรักษารถยนต์      2 ครั้ง 1 คัน  1,000 บาท 1,000  
  - ค่าเบี้ยเลีย้ง 2 ครั้ง 1 คน ๆ ละ 240 บาท 480  
 - ค่าจัดท าเอกสาร 1 ครั้ง 500 ชุด ๆ ละ 40 บาท 20,000  
 - ค่าอาหารว่าง 100 คนๆละ 1 มื้อ ๆ ละ          

25 
บาท 2,500  

 - ค่าอาหารกลางวนั 100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ         80 บาท 8,000  
 ค่าวัสด ุ             28,020   
 - ค่าวัสดุสมัมนา 1 ครั้ง     28,020 บาท 28,020  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็น

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1.9 จ้างเหมาบริการและซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์

      120,000   

 ค่าใช้สอย              120,000   
   - จ้างเหมาบริการและซ่อมแซม

ครุภณัฑ ์
6 
 

ครั้ง 
 

 
 

   120,000  

1.10 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน       45,320  
 ค่าวัสดุ        45,320  
 - ค่าวัสดุส านักงาน 2 ครั้ง       22,660 บาท 45,320  
                                รวมเงิน       504,520  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 
 

แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและ

วัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภณัฑ ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.งานจัดการเรียนการสอน
และการบริหารงานคณะ
วิทยาการจัดการ 

           
 
     

1.1 จัดท าวารสารคณะ
วิทยาการจัดการ  

    95,000      95,000 

1.2 ส ารวจติดตามผลการ
ผลิตบัณฑติ 

    15,000      15,000 

1.3 จัดอบรมเรยีนรู้บริหาร 
     ความเสี่ยง 

    
7,200 

 
7,000 

      
14,200 

1.4 พัฒนาศักยภาพด้าน 
วิชาการของคณาจารย ์

    
6,000 

 
44,000 

      
50,000 

1.5 ส่งเสริมศักยภาพการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ด้านภาษาและคอมพิวเตอร ์

    
21,600 

 
13,400 

      
35,000 

1.6  ประชาสัมพันธ์คณะ
และหลักสตูร แสวงหาความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่าย
สถานศึกษา 

     
30,000 

      
30,000 

1.7 การตรวจติดตามการ 
บริหารจดัการด้านงาน
ประกันคณุภาพ 
1.8 จัดสัมมนาวิชาการ  

    
 
 
 

 
20,000 

 
 

      
20,000 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและ

วัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภณัฑ ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

“วิทยาการจัดการวิชาการ” 18,000 62,000  
80,000 

1.9  จ้างเหมาบริการและ
ซ่อมแซมครภุณัฑ ์

          
              

120,000 

      
120,000 

1.10 จัดซื้อวัสดุส านักงาน     45,320       
            
            
            

            
            
            
            

รวม    52,800 451,720      504,520 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน  31,200   21,600  
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  128,060  124,660  199,000  
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  159,260 124,660 220,600 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาที่เข้าใหม่ และนักศึกษาที่คงอยู่ของคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชา ทุกช้ันปี ทุกคน  ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การ
อบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ ส่งผล
ให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  

2. คณาจารย์และนักศึกษา มีวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเรียนของนักศึกษา
และการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา 

3. คณาจารย์และนักศึกษา มีเวทีในการแสดงออกถึงผลงานทางวิชาการ 
4. คณะวิทยาการจัดการมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพื่ อรองรับการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน 2 หลักสูตร 
 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 เชิงปริมาณ 

1) จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ของคณะวทิยาการจัดการ 1,350 คน 
2) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่คณะวิทยาการจัดการ ตามแผนการรับนักศึกษา 460 คน 
3) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด 386 คน 
4) มีกิจกรรมการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาและการเรยีนรู้ของนกัศึกษาทุกหลักสตูร 
5) มีนักศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมทางวิชาการ จ านวน 200 คน 

1.2 เชิงคุณภาพ 
1) ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร้อยละ 80 
2) ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 85 
3) ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน ไม่นอ้ยกว่า 5คะแนน 

1.3 เชิงเวลา 
1) ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
2) การด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 

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

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย 
3.2. จ านวนครุภณัฑ์ของคณะวิทยาการจัดการ 
3.3. จ านวนวัสดุการเรยีนการสอนที่ท าการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555  
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
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2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2553 – 2558) : นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคม

และคณุภาพชีวิต  
2.2. ความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนา พ.ศ.2553-2555 ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑิต

ให้บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและ
ประเทศชาต ิ

2.3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบตัิการประจ าปี พ.ศ.2553 - 2555: ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลติ
บัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบตัิของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม 
ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ

2.4. ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
     2.4.1  องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
  

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนนิการได้ทันที 
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1214341032 โครงการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชมุชนคณะวิทยาการจัดการ  
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
5. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 30,000 บาท  
หน่วยงานและผูรั้บผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบดคีณะวิทยาการจัดการ 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ระบุไว้ในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 

2551-2556 ว่า “อุดมศึกษาต้องเน้นการสร้างหน่วยปฏิบัติการฝึกอบรมระดับลึกในพื้นที่มากกว่าการตั้งรับแรงงานที่ออกจาก
ภาคเกษตร” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  คณะวิทยาการจัดการจึงได้จัดตั้ ง 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชนขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์บุคลากร 
เน้นการส่งเสริมแนวคิดเพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทั่วไปที่สนใจ 

ในการให้บริการทางวิชาการ ให้บริการได้ทั้งภาครัฐและเอกชน รูปแบบการให้บริการอาจมีความหลากหลาย เช่น
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของคณะฯ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา อบรม จัดประชุม หรือสัมมนา
วิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆหรือเพื่อช้ีแนะสังคมสังคม ทั้งนี้การให้บริการทางวิชาการนอกจาก เป็นการท า
ประโยชน์ให้สังคมแล้ว คณะวิทยาการจัดการยังได้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์ อันน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการ สร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา จากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ และนักศึกษาที่คงอยู่ของคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชา ทุกช้ันปี ทุกคน  ได้รับ

การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ท้ังทางตรงและทางอ้อม  โดยผ่านการร่วมรับการอบรม ประชุมและสัมมนาในฐานะ
ผู้เข้าร่วมและผู้ร่วมจัด ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  

2. เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในชุมชน (ที่เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอนให้คณาจารย์และ

นักศึกษา 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ของคณะวทิยาการจัดการ  1,350 คน 
1.2 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่คณะวิทยาการจัดการ ตามแผนการรับนักศึกษา 460 คน 
1.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด 386 คน 
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2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
            2.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร้อยละ 80 
         2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  ร้อยละ 85 
       2.3  ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน 
            

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
                  3.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 

       3.2 ด าเนินการเป็นตามแผนที่ก าหนดไว้ทุกกิจกรรม อย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 9 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มกราคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง  2 3 1 
2 จัดอบรมนักศึกษามุ่งสู่การเป็น

ผู้ประกอบการ 
1 ครั้ง    1 

3 จัดอบรมชุมชน “เทคนิคการประกอบ
การค้าปลีก” 

1 ครั้ง   1  

 

 

 

 

 

 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดประชุมคณะกรรมการ             
2 จัดอบรมนักศึกษามุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ             
3 จัดอบรมชุมชน “เทคนิคการประกอบการค้าปลีก”             
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดประชุมคณะกรรมการ         
 ค่าใช้สอย         
 -ค่าอาหารว่าง 6 ครั้ง 14 คน 25 บาท 2,100  
 - ค่าจัดท าเอกสาร 3 ครั้ง 14 คน 120 บาท 5,040  
2 จัดอบรมนักศึกษามุ่งสู่การเป็น

ผู้ประกอบการ 
        

 ค่าใช้สอย         
 -ค่าจัดท าเอกสาร 1 ครั้ง 40 คน 100 บาท 4,000  
3 จัดอบรมชุมชน “เทคนิคการ

ประกอบการคา้ปลีก” 
        

 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยาการ 3 คน 6 ช่ัวโมง 600 บาท 10,800  
 ค่าใช้สอย         
 -ค่าอาหารว่าง 2 ครั้ง 40 คน 25 บาท 2,000  
 -ค่าจัดท าเอกสาร 1 ครั้ง 40 คน 120 บาท 4,800  
 ค่าวัสด ุ         
 -ค่าวัสด ุ 1 ครั้ง - - - - 1,260  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       30,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ            
-ค่าอาหารว่าง     2,100       
-ค่าจัดท าเอกสาร     5,040       
            

2. จัดอบรมนักศึกษามุ่งสู่การ
เป็นผู้ประกอบการ 

           

-ค่าจัดท าเอกสาร     4,000       
            

3. จัดอบรมชุมชน “เทคนิคการ
ประกอบการคา้ปลีก” 

           

-ค่าตอบแทนวิทยากร    10,800        
-ค่าอาหารว่าง     2,000       
-ค่าอาหารว่าง     4,800       
-ค่าวัสด ุ     1,260       

            
            
            

รวม    10,800 19,200      30,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน   10,800  
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  2,380 11,790 6,030 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  2,380 21,590 6,030 



217 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาที่เข้าใหม่ และนักศึกษาท่ีคงอยู่ของคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชา ทุกช้ันปี ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ท้ังทางตรงและทางอ้อม  โดยผ่านการร่วมรับการอบรม ประชุมและสัมมนาในฐานะผู้เข้าร่วมและผู้
ร่วมจัด จ านวน 40 คน 

2. เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในชุมชน (ที่เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 80 
3. คณาจารย์และนักศึกษาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการจัดการเรียน

การสอน ร้อยละ 80 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 เชิงปริมาณ 

1) จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ของคณะวทิยาการจัดการ 1,350 คน 
2) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่คณะวิทยาการจัดการ ตามแผนการรับนักศึกษา 460 คน 
3) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด 386 คน 

1.4 เชิงคุณภาพ 
1) ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศกึษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร้อยละ 80 
2) ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 85 
3) ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน ไม่นอ้ยกว่า 4คะแนน 

1.5 เชิงเวลา 
1) ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
2) การด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 

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

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 
 2.1.1  นโบยายที่ 1 : ส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม เกณฑม์าตรฐาน 

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และ
ประเทศชาต ิ

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑติให้บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึงประสงค์และ 
   พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม   
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                         ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ที ่3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มคีวามทันสมัย 
  กลยุทธ์ที ่7 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สามารถท างานได้หลากหลาย 
  กลยุทธ์ที ่8 : เสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม และวิชาการแก่นักศึกษาอย่าง  
        ต่อเนื่อง 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 
 2.2.1  นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพการศึกษา 
  ประเด็นนโยบายที ่4.1  นโยบายการศึกษา (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3) 

2.3. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 

 2.3.1  มิติที่ : ด้านประสิทธิผล 
  ตัวช้ีวัดที ่4 : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ  
         มาตรฐานคุณภาพของ สมศ.ของสถาบันอุดมศึกษา  
         (4.1  มาตรฐานด้าน คุณภาพบัณฑิต ) 
 2.3.2  มิติที่ 2 : ด้านคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัดที ่6 : ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตและบทบาทของสถาบนัอุดมศึกษา                   

(6.1 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอดุมศึกษา) 
2.4 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ  ประจ าปีงบประมาณ  

พ..ศ 2553 - 2556   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
                           ยุทธศาสตร์ :  ผลิตบณัฑติที่มีคณุภาพมาตรฐาน และมีคณุธรรม จรยิธรรม สอดคล้องกับคุณสมบตัิของ
บัณฑิตที่พงึประสงค์ ตรงตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น ประเทศชาติ 
                           กลยุทธ์ :  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อัน
จะน าไปสู่การพัฒนาคณุสมบัติที่พึงประสงค ์
                                      :  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกบับรรยาการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา   

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ 
สกอ. องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบณัฑิต 
สมศ. ตัวบ่งช้ีที่ 1 บัณฑติปริญญาตรีที่ได้ท างานหรือประกอบอาชีพอยา่งอิสระภายใน 1  ปี 
สงป. ตัวบ่งช้ีที่ 11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้านสังคม) 
มคอ. ตัวบ่งช้ีที่ 13 นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

  
3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินการได้ทันที 
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1214341033 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่ อาคาร 41  
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:  ยุทธศาสตร์ที ่4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียม 

กันในสังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ  
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ผลการประเมินห้องสมดุ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบลงทุน 

วงเงินงบประมาณ:  930,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ  ผู้รับผิดชอบ : คณบด ี

  

 
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

รายการ 
จ านวน/ 
หน่วยนับ 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

คุณลักษณะ/ค าชี้แจง 

1. ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 41 
   1.1 ครุภัณฑ์ห้องเรียนขนาด
กลาง 40 ที่นั่ง  จ านวน 3 ชุด 

  688,500 
 

 

1.1.1 ชุดครุภณัฑ์ห้องเรยีน 
ขนาดกลาง 40ที่น่ังประกอบด้วย 
 
(1)  เก้าอ้ีเลคเชอร ์
 
(2)  เก้าอี้อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 (3)  ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อม 
             คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ 
 

3  ชุด 
 

 
120  ตัว 

 
3  ตัว 

 
 
 

3  ชุด 
 

229,500 
 
 

1,700 
 

5,500 
 

 
 

50,000 
 

688,500 
 
 
204,000 
 
16,500 

 
 
 
150,000 
 

คุณลักษณะ 
ชุดครุภณัฑ์ห้องเรยีนขนาดกลาง 
 40  ที่น่ัง คุณลักษณะครุภณัฑ์ ดงันี้ 
1. เก้าอี้เลคเชอร์ โพลีหุ้มเบาะ โครงเหล็กพ่นด า 
แผ่นเลคเชอร์พับขึ้น 
2. เก้าอีอ้าจารย์ผูส้อน  ขนาดความกว้าง 58 cm  ลึก 
75 cm สูง 112 cm  ฐานเก้าอ้ีเป็นเหล็กหนา ขาเหล็ก 
5 แฉก พนักพิงแยกเอนอิสระจากเบาะ มีก้อนโยกปรับ
เอน 
3.ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมคอมพวิเตอร์ตั้งโต๊ะ 
3.1  โต๊ะคอมพิวเตอร์  ลิ้นชัก มีช่องใส่ซีพียู 
ซ้าย-ขวา ฝังจอหน้าโตะ๊ 
3.2 คอมพิวเตอรต์ั้งโตะ๊ รุ่นซีพียู Intel Core i5 ความถี่ 
2.8 GHz ฮาร์ดดิสก์ 1024 GB หน่วยความจ า 2048 
MB จอมอนิเตอร์ 21.5 นิ้ว  รับประกัน 1 ปี  

    
 
  
(4)  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์
 
 
 

 
 
 

3  เครื่อง 
 
 
 

 
 
 

50,000 
 
 
 

 
 
 

150,000 
 
 
 

ขนาด 54542965 มม. Monitor case 
น้ าหนัก  8.25 กก. ระบบปฏิบัติการ  64-bit 
 
4. เครื่องมัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร์  Brightness : 2600 
ANSI  Resolutions : 1024x768 (XGA)  Long 
Lamp life up to 6,000 hours  พร้อมอุปกรณ ์
5. เครื่องขยายเสยีงพร้อมอุปกรณ ์
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รายการ 
จ านวน/ 
หน่วยนับ 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

คุณลักษณะ/ค าชี้แจง 

1. ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 41 
(5)  เครื่องขยายเสียงพร้อม             
         อุปกรณ์  
               -ไมโครโฟน   
               -เครื่องขยายเสียง 
               -ตู้ล าโพงติดพนัง 
 
 
 
 
 
(6)  จอรับภาพ 
 
(7)  กระดานเซรามิคไวท์บอรด์ 
 
 
1.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนขนาด 
ใหญ่  50 ที่นั่ง     
ประกอบด้วย 
1.2.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนขนาด 
ใหญ่  50 ท่ีนั่ง     
ประกอบด้วย 
  (1)  เก้าอ้ีเลคเชอร์ 
 
 
  (2) เก้าอี้อาจารย์ผู้สอน 
 
 

3  ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  จอ 
 

3  ชุด 
 
 
 
 
 

1  ชุด 
 
 

50  ตัว 
 
 

1  ตัว 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,000 
 

13,000 
 
 
 
 
 

241,500 
 
 

1,600 
 
 

5,500 
 

90,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39,000 

 
39,000 

 
 
241,500 

 
 

241,500 
 
 
80,000 

 
 

5,500 
 

-ไมโครโฟน DM-1300  600  balanced 
7015000Hz  10m 
-เครื่องขยายเสียง A-2120  120 W 124 W   
(EN60065), 260 W (AC operation  at Rated 
output) 
-ตู้ล าโพงตดิพนัง 4.72” Cone Woofer Power 
Handling : 90 W Sensitivity : 90 dB SPL (1 W/1 
m) Frequency Response : 80 Hz to 20 kHz 
 
 
6. จอรับภาพ  ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม  
120” 
7. กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด    
ขนาด 2.401.20  ม. วัสดุท าด้วยไม้อัดบดุ้วยโฟเมก้า  
มีรางวางแปลงและปากกา   
 
 
คุณลักษณะ 
ชุดครุภณัฑ์ห้องเรยีนขนาดใหญ ่
50  ที่น่ัง คุณลักษณะครภุัณฑ์ ดังนี ้
 

1. เก้าอี้เลคเชอร์  หน้าโฟเมก้า  ท่ีนั่งและพนักพิงเสรมิ
เบาะ พนักพิงปรับเอนได้ เบาะส ี
 
2. เก้าอี้อาจารย์ผูส้อน กว้าง 58 cm ลึก 75 cm สูง 
112 cm ฐานเก้าอ้ีเป็นเหล็กหนา ขาเหล็ก 5 แฉก พนัก
พิงแยกเอนอิสระจากเบาะ มีก้อนโยกปรับเอน 
 

  (3)  ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อม 
         คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
 
 
     
 
 
 
  (4)  เครื่องมัลติมีเดยี  
             โปรเจคเตอร ์
 
 
 

1  ชุด 
 

 
 
 
 
 
 
1  เครื่อง 
 

 
 

 

50,000 
 

 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
50,000 

 
 
 
 

3.ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมคอมพวิเตอร์ตั้งโต๊ะ 
- โต๊ะคอมพิวเตอร์  ลิ้นชัก  มีช่องใส่ซีพียูซ้าย-ขวา  ฝัง
จอหน้าโต๊ะ 
- รุ่นซีพียู  Intel Core i5 ความถี่ 2.8 GHz ฮาร์ดดิสก์ 
1024 GB หน่วยความจ า 2048 MB จอมอนิเตอร์ 21.5 
นิ้ว  รับประกัน 1 ปี  
ขนาด 54542965 มม. Monitor case 
น้ าหนัก  8.25 กก. ระบบปฏิบัติการ  64-bit 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ Brightness : 2600 
ANSI  Resolutions : 1024x768 (XGA)  Long 
Lamp life up to 6,000 hours  ยี่ห้อ  SANYO 
พร้อมอุปกรณ์และคา่ติดตั้ง 
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รายการ 
จ านวน/ 
หน่วยนับ 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

คุณลักษณะ/ค าชี้แจง 

1. ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 41 
  (5)  เครื่องขยายเสียงพร้อม 
        อุปกรณ์ 
           -ไมโครโฟน   
           -เครื่องขยายเสยีง 
           -ตู้ล าโพงติดพนัง 
 
 
 
 
 
 
  (6)  จอรับภาพ   
     
  (7)  กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด 
 
 

1  ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  จอ   
 

1 ชุด 
 

30,000 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

13,000 
 

13,000 
 

 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13,000 

 
 13,000 

เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ ์     
-ไมโครโฟน DM-1300  600  balanced 
7015000Hz  10m 
-เครื่องขยายเสียง A-2120  120 W 124 W   
(EN60065), 260 W (AC operation  at) 
Rated output) 
-ตู้ล าโพงตดิพนัง 4.72” Cone Woofer Power 
Handling : 90 W Sensitivity : 90 dB SPL (1 W/1 
m) Frequency Response : 80 Hz to 20 kHz 
จอรับภาพ    ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดเส้นทะแยงมุม  
120” 
กระดานเซรามิคไวท์บอรด์    
ขนาด 2.401.20  ม. วัสดุท าด้วยไม้อัดบดุ้วยโฟเมก้า  
มีรางวางแปลงและปากกา   
 

รวมทั้งสิ้น 933,000  
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2. งานสนับสนนุการจัดการศึกษา 

1010100 ส านักงานอธกิารบดี (กองกลาง) 
1214342034 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่

2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
7. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร,งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 107,490,480 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : กองกลาง ผู้รับผิดชอบ : นางสุนทรี  โพธิกุล 
  

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ท าการสอน  วิจัย  ให้บริการวิชาการแก่สังคม  
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่ให้การสนับสนุนและบริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  โดยมีงาน
บริหารทั่วไป (สารบรรณ) งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานการประชุม งานหารายได้ งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ และงาน
ประชาสัมพันธ์  รวม 8 งาน ท าหน้าที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรให้
เพียงพอเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและให้บริการกับชุมชน 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้การบริหารงานในกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนงานของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้อย่างคล้องตัว 
2. เพื่อให้ประชาสัมพันธ์งานและภารกิจของมหาวิทยาลัย แก่หน่วยงานของรัฐและชุมชน 
3. เพื่อให้มีการด าเนินการระเบียบของราชการที่ถูกต้อง 
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เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 ข้าราชการพลเรือน,ลูกจ้างประจ า,พนักงานราชการ,พนักงานมหาวิทยาลัย,ลูกจ้าง

ช่ัวคราวชาวต่างชาติและอาจารยป์ระจ าตามสัญญา 
360 อัตรา 

1.2 ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 49 อัตรา 
1.3 ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารไม่มีวาระ 11 อัตรา 
1.4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และงานจ้างเหมา 12 เดือน 
1.5 เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ 4,500 คน 
1.6 เพื่อให้การสนับสนุนเกี่ยวกับวสัดอุุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับบุคลากร 850 คน 
1.7 เพื่อบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน 1 งาน 
1.8 เพื่อเป็นการบรหิารงานมหาวิทยาลัย 1 งาน 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ส านักงานอธิการบดี กองกลางมีการบริหารงานด้านบุคลากร การเงินและงบประมาณได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมายเชิงเวลา 

3.1 บริหารงานดา้นบุคลากร การเงินและงบประมาณภายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ  

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 
           

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย             
1 งบบุคลากร             
2 งบด าเนินงาน             
3 งบเงินอุดหนุน             

 

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย       
1 งบบุคลากร 12 เดือน 3 3 3 3 
2 งบด าเนินงาน 12 เดือน 3 3 3 3 
3 งบเงินอุดหนุน 12  เดือน 3 3 3 3 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ 
ปริมา

ณ 
หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 1.กิจกรรมบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 

     

   

 งบบุคลากร       53,009,100  
1.1 เงินเดือน 

     
 40,813,300  

 - เงินเดือนข้าราชการ 93 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 336,356 บาท 31,281,100  
 - เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 1 

เท่า(เก่า36+ใหม่13) 
49 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 79,543 บาท 3,897,600  

 - เงินช่วยเหลือการครองชีพ
ข้าราชการระดับต้น 

2 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 9,300 บาท 18,600  

 - เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารไมม่ี
วาระ 

11 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 78,109 บาท 859,200  

1.2 ค่าจ้างประจ า        7,243,100  

 - ค่าจ้างประจ า 40 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 170,827 บาท 6,833,100  
 - เงินเพิ่มค่าจ้างประจ า 19 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 21,579 บาท       410,000  

1.3 ค่าจ้างช่ัวคราวชาวต่างชาต ิ 7 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 256,042 บาท 1,792,300  

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   19 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ 166,337 บาท 3,160,400  

 งบด าเนินการ       9,254,780  

1.5 ค่าตอบแทน       2,869,300  

 - ค่าเช่าบ้าน   12 อัตราๆละ 12 เดือน ๆ ละ 76,000 บาท      912,000  
 - ค่ารถประจ าต าแหน่ง  6 อัตราๆละ 12 เดือน ๆ ละ 317,600 บาท 1,905,600  
 - เงินเต็มขั้นข้าราชการ         51,700  

1.6 ค่าใช้สอย       410,000  

 - ค่าจ้างเหมาบริการ       410,000  
1.7 ค่าวัสด ุ       580,280  

1.8 ค่าสาธารณูปโภค       5,395,200  

 - ค่าไฟฟ้า         4,444,900  
 - ค่าโทรศัพท์        200,000  
 - ค่าน้ าประปา       750,300  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ 
ปริมา

ณ 
หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

 งบอุดหนุน       45,226,600  
1.9 เงินอุดหนุนบุคลากร       45,226,600  

 - อัตราทดแทนการเกษียณ 30 อัตรา ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ   4,140,000  
 - พนักงานมหาวิทยาลัย (อัตราเดมิ) 167 อัตราๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ   36,901,130  
 - พนักงานมหาวิทยาลัย 

 (อัตราใหม่55) 
70 อัตรา ๆ ละ 3 เดือน ๆ ละ   4,185,470  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       107,490,480  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 

48,056,400 1,792,300 3,160,400 2,869,300 990,280 5,395,200   45,226,600  107,490,480 

            
รวม 48,056,400 1,792,300 3,160,400 2,869,300 990,280 5,395,200   45,226,600  107,490,480 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 12,014,100 12,014,100 12,014,100 12,014,100 
 - ค่าจ้างช่ัวคราว 448,075 448,075 448,075 448,075 
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 790,100 790,100 790,100 790,100 
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน 717,325 717,325 717,325 717,325 
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ 100,000 400,000 490,280  
 - ค่าสาธารณูปโภค  5,395,200   
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 10,000,000 20,000,000 15,226,600  
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม 24,069,600 39,764,800 29,686,480 13,969,600 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีการบรหิารบุคลากร การเงินและงบประมาณที่ดีต่อการด าเนินงาน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1. จ านวนบุคลากร 
1.2. จ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.3. จ านวนผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
2.1. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การส ารวจ โดยใช้แบบสรุปจ านวนบุคลากร และผลการด าเนินงาน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาสงัคมและคณุภาพชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2555–2558) : นโยบายที่ 4: สังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2   ความสอดคล้องกับแผนปฏบิัติราชการ พ.ศ.2553-2555 ของมหาวิทยาลยั:  
2.3   ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)  
 2.3.1  มาตรฐานท่ี 5 มาตรฐานด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
         ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
     (PMQA) 

3. ความพร้อมของโครงการ  
       ด าเนินการได้ทันที 
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1214342035 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่

2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 
5. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
7. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบแผ่นดิน งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 25,038,200 บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : กองกลาง ผู้รับผิดชอบ : นางรัตตยิา พาวินัย 
  

หลักการและเหตุผล 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในงบลงทุน  

ซึ่งประกอบด้วยครุภัณฑ์ 4 รายการ สิ่งก่อสร้างผูกพันงบประมาณเดิม พ.ศ. 2551- 2555 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ พ.ศ. 2555-2557 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ซึ่งรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างดังกล่าว เป็น
งบประมาณที่ส่วนกลาง ส านักงานอธิการบดี ต้องเป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินการตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการด าเนินงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการออกแบบและควบคุมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และเพิ่มเติม น้ัน 

ส านักงานอธิการบดี กองกลาง มีหน้าที่ให้การสนับสนุนและบริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้มหาวิทยาลัย  โดยมีงาน
บริหารทั่วไป (สารบรรณ) งานบริหารบุคคล งานการเงินและบัญช ีงานการประชุม งานหารายได้ งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ 
และงานประชาสัมพันธ์  รวม 8 งาน ท าหน้าที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากร
ใหเ้พียงพอเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและให้บริการกับชุมชน 

 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อใหก้ระบวนการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ 
2. เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่สามารถด าเนินการซื้อจ้าง เบิกจ่ายทันตามปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 มีครุภณัฑ์ทีส่ามารถซื้อจ้างและเบกิจ่ายทันภายในปีงบประมาณ 4 รายการ 
1.2 มีสิ่งก่อสร้างทีส่ามารถด าเนินการตามงวดงานและเบิกจ่ายตามงวดเงิน 2 อาคาร 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ร้อยละการซื้อจ้างและเบิกจา่ยเปน็ตามไปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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3. เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1 การซื้อจ้าง เบิกจ่าย สามารถด าเนนิการตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ  

ระยะเวลา: 9 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มกราคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 
 
 

          

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง             
1 งบลงทุน             
 - ครุภณัฑ ์             
 - สิ่งก่อสร้าง             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง       
1 งบลงทุน       
 - ครุภณัฑ ์       
 - สิ่งก่อสร้าง       

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้าง 
      25,038,200  

1 อาคารเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
ปี 2551    7,000,000 บาท 
ปี 2552   15,750,000 บาท 
ปี 2553     2,668,000 บาท 
ปี 2554     4,718,800 บาท 
ปี 2555     6,613,200 บาท 

1 อาคาร ๆ ละ     6,613,200  

2 อาคารเรยีนและปฏิบตัิการรวม 
ปี 2555       9,975,000 บาท 
ปี 2556     28,262,500 บาท 
ปี 2557     28,262,500 บาท 
 

1 อาคาร ๆ ละ     9,975,000  

3 ครุภณัฑ ์       8,450,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - เครื่องกรองน้ า  4 เครื่อง ๆ ละ   25,000 บาท 100,000  

 - หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500KVA 1 เครื่อง ๆ ละ     1,000,000  

 - หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,000  
KVA 

3 เครื่อง     4,350,000  

 - ระบบบรหิารงบประมาณและ
การเงิน 

1 ระบบ ๆละ     3,000,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       25,038,200  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง 

      8,450,000 16,588,200   25,038,200 

            
รวม       8,450,000 16,588,200   25,038,200 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์   5,450,000 3,000,000 
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   6,000,000 10,588,200 
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม   11,450,000 13,588,200 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีครุภณัฑไ์ดร้ับจัดสรรเพื่อใช้ในการด าเนินงานและสิ่งก่อสร้างที่ด าเนนิการตามงวดงานหรือแล้วเสรจ็ตามกรอบของ
การด าเนินงานตามสัญญาการก่อสร้าง 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
      1.1  จ านวนครุภณัฑ์ที่สามารถซื้อจ้างและเบิกจ่ายครุภณัฑ์ที่ทันภายในปีงบประมาณ 
      1.2  จ านวนสิ่งก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามสัญญาและการเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงาน งวดเงิน 
      เชิงคุณภาพ 

1.3 ร้อยละการซื้อจ้างและเบิกจา่ยเปน็ตามไปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
      เชิงเวลา 

                  1.4  การซื้อจ้าง เบิกจ่าย สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 

2.1. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 90 
2.2. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80 
2.3. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80 

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. เอกสารการเบิกจ่ายของรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาสงัคมและคณุภาพชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1  ความสอดคล้องกับแผนบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2555–2558) : นโยบายที่ 4: สังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2   ความสอดคล้องกับแผนปฏบิัติราชการ พ.ศ.2553-2555 ของมหาวิทยาลยั:  
2.3   ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายในและภายนอก  
 2.3.1  มาตรฐานท่ี 5 มาตรฐานด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
         ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
     (PMQA) 

3. ความพร้อมของโครงการ  
       ด าเนินการได้ทันที 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์และสิ่งกอ่สร้าง 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
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. ส าเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 8,450,000 บาท 
หน่วยงานและผูรั้บผิดชอบ: หน่วยงาน :  กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี ผู้รับผิดชอบ : นางรัตตยิา พาวินัย 
  

 

ล าดับที ่ รายการ 
จ านวน/ 
หน่วยนับ 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
 (บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 เครื่องกรองน้ า  4 เครื่อง 25,000 100,000 - อัตราการกรอง 1,000 ลิตร/ชม.
(ท่ีแรงดันน้ า 30 PSI) 

- น้ าหนักผลติภณัฑ์ 23.50 กก.
(ไม่รวมสารกรอง) 

- ขนาดไม่น้อยกว่า 
350*350*1250 

2 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 
500KVA 

1 เครื่อง 1,000,000 1,000,000 - หม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 4 สาย 
ขนาด 500KAV 

3 หม้อแปลงไฟฟา้ขนาด 1,000  
KVA 

3 เครื่อง 1,450,000 4,350,000 - หม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 4 สาย 
ขนาด 1000KVA 

4 ระบบบรหิารงบประมาณและ
การเงิน ระยะที่ 2 

1 ระบบ 3,000,000 3,000,000 - สร้างผังบญัชีไดต้ามความ
ต้องการ 

- ประมวลผลข้อมูลที่เป็นรายการ
ย่อยและน าเข้าสู่บญัชีแยก
ประเภทได้แบบอตัโนมตัิผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

- มีระบบบญัชีต้นทุนรองรับได้
ระดับกิจกรรมย่อย 

- สามารถท างานโดยเชื่อมกับ
ระบบฐานข้อมลูกลางได ้

รวมท้ังสิ้น 8,450,000  
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10100200 ส านักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน) 
1214342036 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    

 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร้าง
การแขง่ขันของประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบคณุภาพภายใน 
งบประมาณหมวดรายจ่าย:  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 363,800  บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ : น.ส.เพลินตา  โมสกุล 

  

หลักการและเหตุผล 
การด าเนินการพัฒนาระบบราชการถือเป็นเรื่องส าหรับองค์กร และหน่วยงานที่ขับเคลื่อนโดยภาครัฐในปัจจุบัน  

กระแสการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมท่ี่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการด าเนินงาน รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
และพัฒนาเครื่องมือหรือตัววัดความส าเร็จออกมาเพื่อใช้ในการยืนยันผลการด าเนินงานออกมามากมาย ทั้งในรูปของการ
ประเมินความส าเร็จตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ การวัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีของ
หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมศ. สกอ. และ ก.พ.ร. การด าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบการ
ราชการของประเทศ ท่ีมุ่งเน้นให้มีการปรับระบบการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เกิดการบรูณาการระหว่างงาน 

จากผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา มีผลการด าเนินงานท่ีจะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้แก่ ด้านการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า มีผลการด าเนินงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4 คะแนน ทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน จ านวน 4 หน่วยงาน และยังได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินเรื่องการจัดเก็บข้อมูล ด้าน
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ พบว่า ในตัวช้ีวัดต้นทุนต่อหน่วยยังขาดการวิเคราะห์ผลในระดับสาขาวิชา 
และจากการที่กลุ่มงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ได้ออกเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ พบปัญหาในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน รวมถึงความต้องการในการรับการอบรมให้ความรู้ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา การอบรมความรู้เรื่อง PMQA 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา และการด าเนินงานการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ จึงต้องด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสดุและเป็นไปตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย  

 

วัตถุประสงค์   
เพื่อให้การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมีผล

การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนบั 
1.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้ตามเป้าหมาย 90 ร้อยละ 
1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 90 ร้อยละ 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
2.1  บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสามารถน าความรูไ้ปใช้ในการด าเนนิงานได้ ร้อยละ 90  

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1  ร้อยละของการด าเนินงานตามแผน     ร้อยละ 90 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา:   12    เดือน    วันเริ่มต้น:   1    ตุลาคม    2554    วันสิ้นสุด:   30   กันยายน   2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 อบรมการเก็บข้อมูลประกันคณุภาพอย่างมืออาชีพ

ด้วย Excel 
            

2 อบรมต้นทุนต่อหน่วยระดับคณะ             
3 อบรมการประเมินตนเองอย่างมืออาชีพด้วย Word             
4 อบรมการบริหารความเสียง             
5 อบรมให้ความรู้บุคลากรด้านประกันคุณภาพ

การศึกษา เรื่อง เกณฑ์การประเมนิ 
            

6 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน             
7 อบรมความรู้พื้นฐานกระบวนการ PMQA             
8 อบรมการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

PMQA หมวด 1 การน าองค์กร 
            

9 อบรมการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA หมวด 3 การให้ความส าคญักับผู้รบับริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

            

10 อบรมการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA หมวด 4 การจดัการวิเคราะห์และการจดัการ
ความรู ้

            

11 อบรมการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA หมวด 6 การจดักระบวนการ 
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 อบรมการเก็บข้อมูลประกันคณุภาพอย่าง

มืออาชีพด้วย Excel 
1 ครั้ง  1   

2 อบรมต้นทุนต่อหน่วยระดับคณะ 1 ครั้ง  1   
3 อบรมการประเมินตนเองอย่างมืออาชีพ

ด้วย Word 
1 ครั้ง  1   

4 อบรมการบริหารความเสียง 1 ครั้ง  1   
5 อบรมให้ความรู้บุคลากรด้านประกัน

คุณภาพการศึกษา เรื่อง เกณฑ์การ
ประเมิน 

1 ครั้ง   1  

6 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 1 ครั้ง   1  
7 อบรมความรู้พื้นฐานกระบวนการ PMQA 1 ครั้ง   1  
8 อบรมการพัฒนาคณุภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ PMQA หมวด 1 การน า
องค์กร 

1 ครั้ง   1  

9 อบรมการพัฒนาคณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ PMQA หมวด 3 การให้
ความส าคญักับผูร้ับบริการและผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยี 

1 ครั้ง   1  

10 อบรมการพัฒนาคณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ PMQA หมวด 4 การ
จัดการวิเคราะห์และการจดัการความรู ้

1 ครั้ง   1 1 

11 อบรมการพัฒนาคณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ PMQA หมวด 6 การจัด
กระบวนการ 

1 ครั้ง   1 1 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 อบรมการเก็บข้อมูลประกัน

คุณภาพอย่างมืออาชีพด้วย Excel  
      14,000  

1.1 ค่าตอบแทน         
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 14 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 8,400  

1.2 ค่าวัสดุ         
 - ค่าถ่ายเอกสารจัดซื้อวัสดุและ

อุปกรณ ์
35 คนๆละ - - 160 บาท 5,600  

2 อบรมต้นทุนต่อหน่วยระดับคณะ       9,800  
2.1 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวทิยากร 1 คนๆละ 7  ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 4,200  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
2.2 ค่าวัสดุ         

 - ค่าถ่ายเอกสารจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ ์

35 คนๆละ - - 160 บาท 5,600  

3 อบรมการประเมินตนเองอย่างมือ
อาชีพด้วย Word  

      14,000  

3.1 ค่าตอบแทน         
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 14 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 8,400  

3.2 ค่าวัสดุ         
 - ค่าถ่ายเอกสารจัดซื้อวัสดุและ

อุปกรณ ์
35 คนๆละ - - 160 บาท 5,600  

4 อบรมการบริหารความเสียง        16,800  
4.1 ค่าตอบแทน         

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 14 ช่ัวโมงๆละ 800 บาท 11,200  
4.2 ค่าวัสดุ         

 - ค่าถ่ายเอกสารจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ ์

35 คนๆละ - - 160 บาท 5,600  

5 อบรมให้ความรู้บุคลากรด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา เร่ือง 
เกณฑ์การประเมิน 

      11,200  

5.1 ค่าตอบแทน         
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 7 ชั่วโมงๆละ 800 บาท 5,600  

5.2 ค่าวัสดุ         
 - ค่าถ่ายเอกสารจัดซื้อวัสดุและ

อุปกรณ ์
35 คนๆละ - - 160 บาท 5,600  

6 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน       185,000  
6.1 ค่าใช้สอย         

 - จัดท าคู่มือการประกันคณุภาพ 1 ครั้ง 200 เล่ม 250 บาท 50,000  
 - จัดท าเล่มรายงาน SAR ระดับ

หน่วยงา 
8 หน่วยงาน 40 เล่ม 200 บาท 8,000  

 - จัดท ารูปเลม่รายงานประเมิน
คุณภาพ 

8 หน่วยงาน 40 เล่ม 150 บาท 6,000  

 - จัดท ารูปเลม่ CAR ระดับหน่วยงาน 8 หน่วยงาน 40 เล่ม 150 บาท 6,000  
 - จัดท ารูปเลม่ SAR ระดับ

มหาวิทยาลยั 
1 ครั้ง 100 เล่ม 200 บาท 20,000  

 - จัดท ารูปเลม่ CAR ระดับ
มหาวิทยาลยั 

1 ครั้ง 200 เล่ม 250 บาท 50,000  

 - จัดท ารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการ รอบ 6 เดือน 

1 ครั้ง 50 เล่ม 200 บาท 10,000  

 - จัดท ารายงานผลการปฏิบัติ 1 ครั้ง 50 เล่ม 200 บาท 10,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
ราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการ รอบ 9 เดือน 

 - จัดท ารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการ รอบ 12 เดือน 

1 ครั้ง 50 เล่ม 200 บาท 10,000  

 - จัดท ารายงานการมีงานท าของ
บัณฑิต 

1 ครั้ง 100 เล่ม 150 บาท 15,000  

7 อบรมความรู้พ้ืนฐานกระบวนการ 
PMQA 

      22,600  

7.1 ค่าตอบแทน         
 - ค่าตอบแทนวิทยากร (จ้างเหมา) 1 คน - - 17,000 บาท 17,000  

7.2 ค่าวัสดุ         
 - ค่าถ่ายเอกสารจัดซื้อวัสดุและ

อุปกรณ ์
35 คนๆละ - - 160 บาท 5,600  

8 อบรมการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ PMQA 
หมวด 1 การน าองค์กร 

      22,600  

8.1 ค่าตอบแทน         
 - ค่าตอบแทนวิทยากร (จ้างเหมา) 1 คน - - 17,000 บาท 17,000  

8.2 ค่าวัสดุ         
 - ค่าถ่ายเอกสารจัดซื้อวัสดุและ

อุปกรณ ์
35 คนๆละ - - 160 บาท 5,600  

9 อบรมการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ PMQA 
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

      22,600  

9.1 ค่าตอบแทน         
 - ค่าตอบแทนวิทยากร (จ้างเหมา) 1 คน - - 17,000 บาท 17,000  

9.2 ค่าวัสดุ         
 - ค่าถ่ายเอกสารจัดซื้อวัสดุและ

อุปกรณ ์
35 คนๆละ - - 160 บาท 5,600  

10 อบรมการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ PMQA 
หมวด 4 การจัดการวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ 

      22,600  

10.1 ค่าตอบแทน         
 - ค่าตอบแทนวิทยากร (จ้างเหมา) 1 คน - - 17,000 บาท 17,000  

10.2 ค่าวัสดุ         
 - ค่าถ่ายเอกสารจัดซื้อวัสดุและ

อุปกรณ ์
35 คนๆละ - - 160 บาท 5,600  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
11 อบรมการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ PMQA 
หมวด 6 การจัดกระบวนการ 

      22,600  

11.1 ค่าตอบแทน         
 - ค่าตอบแทนวิทยากร (จ้างเหมา) 1  คน - - 17,000 บาท 17,000  

11.2 ค่าวัสดุ         
 - ค่าถ่ายเอกสารจัดซื้อวัสดุและ

อุปกรณ ์
35 คน - - 160 บาท 5,600  

          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       363,800  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. อบรมการเก็บข้อมลูประกัน
คุณภาพอย่างมืออาชีพด้วย 
Excel 

         14,000 14,000 

2. อบรมต้นทุนต่อหน่วยระดับ
คณะ 

         9,800 9,800 

3. อบรมการประเมินตนเอง
อย่างมืออาชีพด้วย Word 

         14,000 14,000 

4. อบรมการบรหิารความเสยีง          16,800 16,800 
5. อบรมให้ความรู้บุคลากรด้าน
ประกันคณุภาพการศึกษา เรื่อง 
เกณฑ์การประเมิน 

         11,200 11,200 

6. ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

         185,000 185,000 

7. อบรมความรู้พื้นฐาน
กระบวนการ PMQA 

         22,600 22,600 

8. อบรมการพัฒนาคณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ PMQA 
หมวด 1 การน าองค์กร 

         22,600 22,600 

9. อบรมการพัฒนาคณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ PMQA 
หมวด3 การให้ความส าคญักับผู้ 

         22,600 22,600 



243 
 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 
10. อบรมการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA หมวด 4 การจดัการ
วิเคราะห์และการจัดการความรู ้

         22,600 22,600 

11. อบรมการพัฒนาคุณภาพ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ภ า ค รั ฐ 
PMQA ห ม ว ด  6  ก า ร จั ด
กระบวนการ 

         22,600 22,600 

รวม          363,800 363,800 



244 
 

แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนกังานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)  172,800 190,600  
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  172,800 190,600  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มหาวิทยาลยัมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้ตามเป้าหมาย   ร้อยละ 90 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม      ร้อยละ 90  
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินงานได้  ร้อยละ 90  
เชิงเวลา 
1. ร้อยละของการด าเนินงานตามแผน     ร้อยละ 90 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การส ารวจข้อมูล โดยการใช้แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
3.2. การส ารวจข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและพัฒนาชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1  นโยบายที่ 3 : สังคมคณุภาพชีวิต 
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2553-2555 
 2.2.1  นโบยายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ที ่5 : ปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลโดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริอง 
  กลยุทธ์ที่  6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและมี 
ประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที ่7 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สามารถท างานได้หลากหลาย 
  กลยุทธ์ที ่8 : เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และวิชาการแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  กลยุทธ์ที ่9 : เสริมสร้างสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน กาย จิต สังคมและปัญญา  

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานที่ 6 : ด้านการพัฒนาและประกันคณุภาพภายใน 
  ตัวบ่งช้ีที ่15 : ผลประเมินการประกันคุณภาพในรับรองโดยต้นสังกัด 

2.4. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม ค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 2.4.1  มิติที่ 2 : มิติด้านคณุภาพ 
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  ตัวช้ีวัดที ่6 : ระดับความส าเร็จของการประกันคณุภาพภายใน (สกอ.: 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน) 

 2.4.2  มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัตริาชการ 
  ตัวช้ีวัดที ่8 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
 2.4.3  มิติที ่4 : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัตริาชการ 
  ตัวช้ีวัดที ่9 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ 
  ตัวช้ีวัดที ่9.1 : ร้อยละของการนผา่นเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐขั้นพ้ืนฐาน 
  ตัวช้ีวัดที ่9.2 : ระดับความส าเรจ็ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงวน้ าหนักในการบรรลุเปา้หมาย

ความส าเร็จของผลลัพย์การด าเนนิงาน (ผลลัพธ์กระบวนการ) ของมหาวิทยาลยัตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ขั้นพื้นฐาน (หมวด 7) 

  ตัวช้ีวัดที ่9.3 : ระดับความส าเรจ็ของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

2.5. ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของการประกันคณุภาพการศึกษาของ สกอ. (ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2554)  
 2.5.1  องค์ประกอบท่ี 7 : การบรหิารและการจดัการ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
 2.5.2  องค์ประกอบท่ี 9 : ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
2.6 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของ ก.พ.ร. (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) 
  มิติที่ 2 มิติด้านคณุภาพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 6 : ระดับความส าเร็จของการประกันคณุภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 
  มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัตริาชการ 
  ตัวช้ีวัดที่ 8 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
  มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน 
  ตัวช้ีวัดที่ 9.1 : ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐข้ันพ้ืนฐาน 
  ตัวช้ีวัดที่ 9.2 : ระดับความส าเรจ็ของร้อยละถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จของ

ผลการด าเนินงาน (ผลลัพธ์กระบวนการ) ของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัข้ันพ้ืนฐาน (หมวด 7 ) 
  ตัวช้ีวักที่ 9.3 : ระดับความส าเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐขัน้พ้ืนฐาน  
ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการทันท ี   
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1214342037 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างการแข่งขัน

ของประเทศ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต:       ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
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:       งบรายจ่ายอื่น 
วงเงินงบประมาณ:  456,900 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบด ี ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวเพลินตา  โมสกลุ 
  

หลักการและเหตุผล 
 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  ราชภัฏตาม

มาตรา 7 และมาตรา 8 แห่ง พรบ. ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ฉะนั้นกองนโยบายและแผน จ าเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานตลอดจนการบริงานด้านต่างๆ ของกองนโยบายและแผน ตามภาระหน้าที่ของกองซึ่ง
ประกอบด้วย การบริหารงานท่ัวไป การวางแผนงานและงบประมาณ การรายงานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ การประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกมิติ และการด าเนินงานด้านการวิเทศสัมพันธ์   

กองนโยบายและแผน จึงได้จัดท างานบริหารจัดการกองนโยบายและแผนขึ้น เพื่อให้บรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์
ของกองนโยบายและแผน และให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณตลอดระยะปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้มีการบริหารจัดการและการด าเนินงานของกองนโยบายและแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ระดับผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสูงขึ้น 
3. เพื่อให้ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดีขึ้น 
4. เพื่อให้การประสานความร่วมมือทางวิชาการและการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
5. เพื่อให้บุคลากรของกองนโยบายและแผนมีศักยภาพในการด าเนินงานสูงขึ้น 
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เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 มีการรายงานผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ท่ีตอบสนองการประกันคณุภาพและ

การบริหารจัดการภาครัฐ 
1 ปีการศึกษา /

ปีงบประมาณ 
1.2 มีการด าเนินงานด้านการประสานความร่วมมือทางวิชาการและการด าเนินงานด้าน

วิเทศสัมพันธ ์
1 ปีงบประมาณ 

1.3 มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 ปีงบประมาณ 
1.4 มีการรายงานผลการด าเนินงาน   

 - สารสนเทศ 2 ภาคการศึกษา 
 - รายงานประจ าป ี 1 ปี งปม. 
 - รายงานแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี และ 1 5ปี 1 รอบ 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  ระดับความส าเรจ็ในการบรหิารจัดการกองนโยบายและแผน 
2.2  สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหน้าท่ีใหส้อดคล้องเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดของเกณฑ์การ

ประเมินต่างๆ 
3. เป้าหมายเชิงเวลา 

3.1. การด าเนินงานของกองนโยบายและแผน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1  ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555            

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขัน้ตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน             
 - มีการรายงานผลการด าเนินงาน             
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (3 เดือน, 6 เดือน

, 9 เดือน และ 12 เดือน) 
            

   รายงานผลการประเมินตนเอง             
   รายงานผลการด าเนินงานของกองด้านต่างๆ             
   รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ (6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน) 
            

 - มีการประสานงานความร่วมมือทางวิชาการฯ             
 - มีการส่งเสริมบคุลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ

และปฏิบตัิราชการตามหน้าท่ี 
            

 - มีการรายงานผลการด าเนินงาน             
   สารสนเทศ             
   รายงานประจ าป ี             
   รายงานแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี และ 1 5 

ปี 
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมทั้ง

สิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งานบริหารจัดการกองนโยบายและ
แผน 

      

 - มีการรายงานผลการด าเนินงาน       
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (3 

เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน) 
4 ครั้ง  1 1 2 

   รายงานผลการประเมินตนเอง 1 ครั้ง    1 
   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการ (6 เดือน, 9 
เดือน และ 12 เดือน) 

3 ครั้ง   1 2 

 - มี กา รประสานความร่ วมมื อทาง
วิชาการฯ 

2 ครั้ง  1 1  

 - มีการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาศักยภาพและปฏิบัติราชการตาม
หน้าท่ี 

29  ครั้ง 5 10 10 4 

 - มีการรายงานผลการด าเนินงาน       
   สารสนเทศ 2 ภาค

การศึกษา 
 1 1  

   รายงานประจ าป ี 1 ปี งปม.   1  
   รายงานแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 

ปี และ  1 5 ป ี
2 ครั้ง  2   

        

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ หน่วยๆ ละ อัตรา หน่วย 
1 งานบริหารจัดการกองนโยบายและ

แผน 
        

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       456,900  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงท่ีพักและยานพาหนะ 29 ครั้งๆ ละ   1,600 บาท 46,400  
 - ค่าจ้างเหมาบริการ         
     รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณ (3 เดือน, 6 เดือน, 9 
เดือน และ 12 เดือน) 

4 ครั้งๆ ละ   5,000 บาท 20,000  

     รายงานผลการประเมินตนเอง 1 ครั้งๆ ละ   20,000 บาท 20,000  
     รายงานผลการปฏิบัติราชการ

ตาม    ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(6 เดือน,     9 เดือน และ 12 

3 ครั้งๆ ละ    10,000 บาท 30,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ หน่วยๆ ละ อัตรา หน่วย 
เดือน) 

    สารสนเทศ 500 เล่มๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 180 บาท 180,000  
    รายงานประจ าปี  350 เล่มๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 280 บาท 98,000  
   รายงานแผนพัฒนาการศึกษา 

ระยะ 4 ปี และ  1 5 ปี 
250 เล่มๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 250 บาท 62,500  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       456,900  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ 

         456,900  

            
                                  

            
            
            
            

            
            

รวม          456,900  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา) 8,000 173,500 219,000 56,400 
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม 8,000 173,500 219,000 56,400 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การบริหารจัดการกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแผนงานและงบประมาณมากขึ้น 

 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยการสะดวกในการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ 
1.2 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก อย่างน้อย 4 รายการ 
1.3 บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจสามารถน าไปปฏิบัติงานได้ อย่างน้อยร้อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
 2.1  บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
 2.2  บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคณุภาพทุกรายการ 

       2.3  บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการด าเนินงานของกองนโยบายและแผน 
3.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของกองนโยบายและแผน 
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1.  ประเภทโครงการ: 
    1.1 โครงการตาม (ร่าง)  ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
2.  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
    2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 - 2558 

          2.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
    2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

-2555 
          2.2.1 นโยบาย 9 : ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น สากล
บนพ้ืนฐานการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
      ยุทธศาสตร์ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
สากล 

  เป้าประสงค์ : ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเน้นเอกลักษณ์ เพื่อสู่ความ 
เป็นสากล 
      กลยุทธ์ที่ : 6. ปฏริูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA  
     2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 

         2.3.1 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน 
   ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 2  

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
3.   ความพร้อมของโครงการ  

                  ด าเนินการได้ทันที 
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1214342038 โครงการพัฒนาบุคลากรในการเขียนโครงการ 
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: งบประมาณแผ่นดิน  (งบรายจ่ายอื่น) 
วงเงินงบประมาณ:    29,300.- บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :  กองนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ :  น.ส.เพลินตา  โมสกุล 
  

หลักการและเหตุผล 
 จากผลการวิเคราะห์โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 พบว่า บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยยังขาดทักษะใน
การเขียนโครงการที่มีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ส่งผลให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานไม่สามารถวัดผลการ
ด าเนินงาน และเป็นไปตามตัวช้ีวัดของการประกันคุณภาพภายในและภายนอก กองนโยบายและแผนในฐานะหน่วยงานจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณและติดตามผลการด าเนินงาน จึงจ าเป็นต้องจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณในปีต่อไป 

 
วัตถุประสงค์   

เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีทักษะในการเขียนโครงการให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินผล 
โครงการของมหาวิทยาลัย 
 
เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน/ครั้ง 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น    ร้อยละ 80 
2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้   ร้อยละ 80 
2.3 จ านวนโครงการทีผ่่านการเกณฑ์การประเมินผลโครงการของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการเสรจ็สิ้นภายในระยะเวลา 3 เดือน 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 3 เดือน วันเริ่มต้น:  เมษายน 2555  วันสิ้นสุด:  มิถุนายน 2555   

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขัน้ตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 วางแผนและเตรยีมงาน             
2 จัดอบรมการจัดท าโครงการ             
3 ติดตามและประเมินผล             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดอบรมการจัดท าโครงการ     1  
2 ติดตามและประเมินผล      1  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 ค่าใช้สอย       24,500.-  
 1.1 ค่าอาหาร 70 คน คนละ 2 วัน วันละ 50 บาท 7,000.-  
 1.2 ค่าอาหารว่าง 70 คน คนละ 2 วัน วันละ 25 บาท 3,500.-  
 1.3 ค่าถ่ายเอกสาร 140 คน คนละ 1 ชุด ชุดละ 100 บาท 14,000.-  
          
2 ค่าวัสดุส านักงาน       4,800.-  
 2.1 ค่าวัสดุในการอบรม         
 - ปากกา         
 - กระดาษ         
 - แฟ้มใส่เอกสาร         
 - เอกสารประกอบการ

อบรม 
        

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       29,300.-  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

การจัดอบรมการจดัท า
โครงการ 

         29,300.- 29,300.- 

            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            

รวม          29,300.- 29,300.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)   29,300.-  
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม   29,300.-  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีทักษะในการเขียนโครงการที่มีประสิทธิภาพตามสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การ 
ประเมินผลโครงการของมหาวิทยาลัย 

 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1. ผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 80 
1.2. จ านวนโครงการทีผ่่านการเกณฑ์การประเมินผลโครงการของมหาวิทยาลัย  อย่างน้อยร้อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80 
2.2. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80 
2.3. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การส ารวจ โดยใช้รายงานผลการด าเนินงานของกองนโยบายและแผน 
3.2. การส ารวจ แบบสอบถาม ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1  นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต 
          นโยบายย่อยที ่4.1 นโยบายการศึกษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2553-2555 
 2.2.1  นโบยายที่ 9 ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเปน็
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสูค่วาม
เป็นสากล 
   กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 
   กลยุทธ์ที่ 9 การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติและสอดคล้องกับหลักการบริหาร 
       กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

2.3. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (ตามองค์ประกอบการประกันคณุภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา) 

 2.3.1 องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 2.3.2   องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 
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1010400 ส านักงานอธกิารบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 
121432039 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศกึษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมี่คุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ที่ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงนิอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 1,410,000  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน: กองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบ: น.ส.วรรณนภา  เร่งพืช 
  

หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเชื่อมั่นว่าการให้ทุนการศึกษาเป็นการให้โอกาสที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีผลการ
เรียนดี มีความประพฤติดี แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และนักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง มหาวิทยาลัยและสั งคม มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเป็นทุนการศึกษา
แบบต่อเนื่อง และทุนการศึกษาแบบรายปี รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ทุนการศึกษาพร้อมทั้งให้ค าปรึกษาด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและติดตามประเมินผลการศึกษาขอ งนักศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษา 

ซึ่งทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง เป็นทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและ
บริษัท ซึ่งให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่วนทุนรายปี เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้แก่
นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา โดยเก็บดอกผลที่ได้จากบัญชีเงินฝากของผู้บริจาคเงินทุนมาจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาและรวมทั้ง
เงินทุนท่ีผู้มีจิตศรัทธาได้มอบให้เป็นครั้งคราว  

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่นักศึกษาในกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล 
2. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ให้ได้รับโอกาสศึกษา

เล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษาและออกไปเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติ 
3. เพื่อสนับสนุนค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรยีนและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 

 
เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 นักศึกษาได้รบัทุนพิการ  3 ทุน 
1.2 นักศึกษาได้รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้      27 ทุน 
1.3 นักศึกษาได้รับทุนเฉลิมราชกุมารี  5 ทุน 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 การมอบทุนการศึกษาเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย  
2.2 นักศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวัตถุประสงค์ในการมอบทุนแต่ละประเภท 
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3.   เป้าหมายเชิงเวลา   
นักศึกษาได้รบัทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์และไดร้ับความช่วยเหลอืตลอดปีงบประมาณ 2555 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี             
 - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสาร             
 - เบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา             
 - ติดตามรายงานผลการเรียน             

2. โครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

            

 - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสาร             
 - เบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา             
 - ติดตามรายงานผลการเรียน             

3. โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาพิการ 

            

 - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสาร             
 - เบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา             
 - ติดตามรายงานผลการเรียน             

 
แผนการด าเนินงาน 
 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมท้ังสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. เบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 2 ครั้ง  1  1 
2. เบิกจ่ายเงินทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
8 ครั้ง  4  4 

3. เบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนเงินอุดหนุน
ทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ 

2 ครั้ง  1  1 
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แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
ปริมาณรวมท้ังสิ้น 

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 150,000  75,000  75,000 
2. โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1,080,000  540,000  540,000 

3. โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการ
ศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ 

180,000  90,000  90,000 

 รวมท้ังสิ้น 1,410,000  705,000  705,000 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1. กิจกรรมที่ 1 โครงการ

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี 
      150,000  

 ค่าตอบแทน         
 - เงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี 5 คนๆ ละ 1 ปีๆ ละ 30,000 บาท   

2. กิ จ ก ร ร ม ที่  2  โ ค ร ง ก า ร ทุ น
อุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

      1,080,000  

 ค่าตอบแทน         
 - เงินทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
27 คนๆ ละ 1 ปีๆ ละ 40,000 บาท   

3. กิจกรรมที่ 3 โครงการสนับสนุน
เงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาพิการ 

      180,000  

 ค่าตอบแทน         
 - ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา 

ค่าธรรมเนียม 
3 คนๆ ละ 1 ปีๆ ละ 14,000 บาท 42,000  

 - เงินทุนการศึกษาทุนสนับสนุนเงิน
อุดหนุนทางการศึ กษาส าหรั บ
นักศึกษาพิการ 

3 คนๆ ละ 1 ปีๆ ละ 46,000 บาท 138,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,410,000  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. โครงการทุนการศึกษาเฉลิม
ราชกุมารี 

        150,000   

2. โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

        1,080,000   

3. โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน
ทางการศึกษาส าหรับนักศึกษา
พิการ 

        180,000   

รวม         1,410,000   
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(ทุนการศึกษา)  705,000  705,000 
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  705,000  705,000 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักศึกษาได้รับการบริการที่ดีและได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการจัดสรรเงินทุนการศึกษากันอย่างทั่วถึง 
 2. นักศึกษาได้รับโอกาสในการรับเงินทุนการศึกษาและได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษา  
 

 การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 มีนักศึกษาได้รับทุนพิการ จ านวน 3 ทุน 
1.2 นักศึกษาได้รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน  27 ทุน 
1.3 นักศึกษาได้รับทุนเฉลิมราชกุมารี จ านวน 5 ทุน 
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2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.4. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.5. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.6. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.3. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้ารับบริการ 
3.4. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานข้อมูลการขอรบัทุนการศึกษา 
3.5. การส ารวจข้อมูล โดยใช้จ านวนนกัศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
3.6. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่องานทุนการศึกษา 
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (รา่ง) ประเด็นยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.4. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1  นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
          นโยบายย่อยที่ 3.1 : นโยบายการศึกษา 

2.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2553-2555 
 2.2.1  นโบยายที่ 1 : ส่งเสริม สนบัสนุนและพัฒนาการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑติให้บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร้างสุขภาวะ ทั้ง 4 ด้าน คือ กาย จิต สังคม และปัญญา 

2.6. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 : ระดับความส าเร็จของการบรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรม เพื่อชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม 
  

2.7. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    
   2554 

 2.4.1  มิติที่ 2 : มิติด้านคณุภาพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 6 : ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑติและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา  
2.8. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ  (โปรดระบุ) 
 - 

3. ความพร้อมของโครงการ  
- ด าเนินการได้ทันที 
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  1080000 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1214342040 งานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพือ่ผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 
4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
5. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน    หมวดรายง่าย : งบรายจ่ายอื่น 
วงเงินงบประมาณ: 1,350,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ : นายชัยพฤกษ์   ชูด า 
  

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ต้องด าเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ.2547 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานภายในที่สนับสนุนที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้านแหล่งเรียนรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องมีแหล่งการเรียนรู้หรือคลังปัญญาที่หลากหลาย
เพื่อเป็นการปฎิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งจ าเป็นต้องจัดท า 
จัดหา วัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ภายในส านักฯ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา และจัดหาโปรแกรมให้นักศึกษาได้ใช้ในการเรียนอย่างถูกลิขสิทธิ์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการ การบริการวิชาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กร
อื่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและให้ได้ตาม
ความต้องการและเป็นมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนในช้ันเรียน 
2. เพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้นอกเวลาเรียน 
3. เพื่อบ ารุงรักษาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และระบบเครือข่ายใหอ้ยู่ในสภาพท่ีท างานได้ปกต ิ

 
เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปรมิาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 บ ารุงรักษา domain name aru.ac.th 1 ช่ือ 
1.2 ค่าสมาชิก IT Academy 1 สมาชิก 
1.3 บ ารุงรักษา UPS อาคาร 100 ป ี 2 งวด 
1.4 บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง Server 4 งวด 
1.5 บ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 4 งวด 
1.6 ค่าสัญญาณเคเบิ้ล 3 ช่อง 
1.7 ลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Campus 1 สิทธ์ิ 
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ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.8 ลิขสิทธิ์ Oracle 1 สิทธ์ิ 
1.9 วัสดุ IT 45 รายการ 
1.10 ค่าบริการวงจรอินเทอร์เน็ต 12 เดือน 

 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85 
2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายระดับ 3 
3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3 
4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมายระดับ 3 
5. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป้าหมายระดับ 3 
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เป้าหมายระดับ 3 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
งานโครงการ/กจิกรรมที่แล้วเสรจ็ตามเวลาร้อยละ 85 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 บ ารุงรักษา domain name aru.ac.th             
2 ค่าสมาชิก IT Academy             
3 บ ารุงรักษา UPS อาคาร 100 ป ี             
4 บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง Server             
5 บ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า             
6 ค่าสัญญาณเคเบิ้ล             
7 ลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Campus             
8 ลิขสิทธิ์ Oracle             
9 จัดหาวัสดุ IT             
10 ค่าบริการวงจรอินเทอร์เน็ต             
11 ก ากับ ติดตามและประเมินผล             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 งานสนับสนุนการพัฒนางานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
      

 งบด าเนินงาน       
1 ค่าใช้สอย       
 1.1  บ ารุงรักษา domain name 

aru.ac.th 
1 ช่ือ  1   

 1.2 ค่าสมาชิก IT Academy 1 สมาชิก   1  
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ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 1.3  บ ารุงรักษา UPS อาคาร 100 ป ี 2 งวด 1  1  
 1.4  บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง 

Server 
4 งวด 1 1 1 1 

 1.5  บ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 4 งวด 1 1 1 1 
 1.6  ค่าสัญญาณเคเบิ้ล 3 ช่อง  3   
 1.7  ลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft 

Campus 
1 สิทธ์ิ   1  

 1.8 ลิขสิทธิ์ Oracle 1 สิทธ์ิ   1  
2 ค่าวัสดุ       
 2.1 วัสดุ IT 45 รายการ  15 15 15 
3 ค่าสาธารณูปโภค       
 3.1 ค่าบริการวงจรอินเทอร์เน็ต 12 เดือน 3 3 3 3 
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แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 ง า น ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า ง า น

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     

 งบด าเนินงาน      
1 ค่าใช้สอย 954,288     
 1.1  บ ารุงรักษา domain name 

aru.ac.th 
856  856   

 1.2 ค่าสมาชิก IT Academy 85,000   85,000  
 1.3  บ ารุงรักษา UPS อาคาร 100 

ปี 
99,510 49,755  49,755  

 1.4  บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ห้อง Server 

64,200 16,050 16,050 16,050 16,050 

 1.5  บ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 17,120 4,280 4,280 4,280 4,280 
 1.6  ค่าสัญญาณเคเบิ้ล 53,782  53,782   
 1.7 ลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft 

Campus 
616,320   616,320  

 1.8 ลิขสิทธิ์ Oracle 17,500   17,500  
       
2 ค่าวัสดุ 180,000     
 2.1 วัสดุ IT 180,000  60,000 60,000 60,000 
       
3 ค่าสาธารณูปโภค 215,712     
 3.1 ค่าบริการวงจรอินเทอร์เน็ต 215,712 53,928  53,928   53,928   53,928  
       
 รวมเงินทั้งสิ้น 1,350,000 124,013 188,896 902,833 134,258 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 งานสนับสนุนการพัฒนางาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        

 งบด าเนินงาน         
1 ค่าใช้สอย         
 1.1  บ ารุงรักษา domain 

name aru.ac.th 
1 ช่ือ 1 ช่ือ 856 บาท 856  

 1.2 ค่าสมาชิก IT Academy       85,000  
 1.3  บ ารุงรักษา UPS อาคาร 

100 ปี 
2 งวด 1 งวด 49,755 บาท 99,510  

 1.4  บ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศห้อง 
Server 

4 งวด 1 งวด 16,050 บาท 64,200  

 1.5  บ ารุงรักษาเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า 

4 งวด 1 งวด 4,280 บาท 17,120  

 1.6  ค่าสัญญาณเคเบิ้ล 3 ช่อง 1 รายการ 53,782 บาท 53,782  
 1.7  ลิขสิทธิ์โปรแกรม 

Microsoft Campus 
1 สิทธ์ิ 1 สิทธ์ิ 616,320 บาท 616,320  

 1.8 ลิขสิทธิ์ Oracle 1 สิทธ์ิ 1 สิทธ์ิ 17,500 บาท 17,500  
2 ค่าวัสดุ         
 2.1 วัสดุ IT 45 รายการ     180,000  
3 ค่าสาธารณูปโภค         
 3.1 ค่าบริการวงจรอินเทอร์เน็ต 12 เดือน 1 เดือน 17,976 บาท 215,712  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,350,000  

หมายเหต ุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. บ ารุงรักษา domain name 
aru.ac.th 

         856 856 

2. ค่าสมาชิก IT Academy          85,000 85,000 
3. บ ารุงรักษา UPS อาคาร 100 ปี          99,510 99,510 
4. บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ห้อง Server 
         64,200 64,200 

5. บ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า          17,120 17,120 
6. ค่าสัญญาณเคเบิล้          53,782 53,782 
7. ลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft 

Campus 
         616,320 616,320 

8. ลิขสิทธิ์ Oracle          17,500 17,500 
9. วัสดุ IT          180,000 180,000 
10. ค่าบริการวงจรอินเทอร์เน็ต          215,712 215,712 

รวม          1,350,000 1,350,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

124,013 188,896 902,833 134,258 

 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพฒันาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม 124,013 188,896 902,833 134,258 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มมากขึ้น 
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศท่ีส านักมีให้บริการ 
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การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1. บ ารุงรักษา domain name aru.ac.th   1 ช่ือ 
2. ค่าสมาชิก IT Academy   1 สมาชิก 
3. บ ารุงรักษา UPS อาคาร 100 ปี   2 งวด 
4. บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง Server   4 งวด 
5. บ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า   4 งวด 
6. ค่าสัญญาณเคเบิล้   3 ช่อง 
7. ลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Campus   1 สิทธ์ิ 
8. ลิขสิทธิ์ Oracle   1 สิทธ์ิ 
9. วัสดุ IT 45 รายการ 
10. ค่าบริการวงจรอินเทอร์เน็ต 12 เดือน 
 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85 
2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายระดับ 3 
3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3 
4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมายระดับ 3 
5. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  เป้าหมายระดับ 3 
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เป้าหมายระดับ 3 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
งานโครงการ/กจิกรรมที่แล้วเสรจ็ตามเวลาที่ก าหนด 

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

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. สถิติการเข้ามาใช้บริการในส านักทุกประเภทของผู้ใช้บริการ 
3.2. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ  

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทยีมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555–2558 นโยบายที่ 4 
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2553–

2555  
2.2.1 นโยบายที่ 1 :  ส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาการจดัการศึกษาใหม้คีุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น 
และประเทศชาต ิ

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑิตให้บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
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         กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
         กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2.2.2 นโยบายที่ 3 : สนับสนุน ร่วมมือ และขยายการให้บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและ

สังคม 
            กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้น าชุมชน สังคม ท้องถิ่น และประชาชน 
          กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการบริการวิชาการกับท้องถิ่น และองค์กร 

                ปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 กลยุทธ์ที่ 3 : ให้บรกิารทางวิชาการแก่โรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
        2.3.1 มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพ 
                 ตัวช้ีวัดที่ 6.2 : ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

2.3.2 มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาสถาบนั 
             ตัวช้ีวัดที่ 8 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

2.4  ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.) 
    2.4.1   องค์ประกอบท่ี 2: การผลติบัณฑติ 

ตัวบ่งช้ี 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
        

3 ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที  
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1214342041 งานสนับสนุนการพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 
4. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน    หมวดรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น 
วงเงินงบประมาณ: 1,300,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  : นายชัยพฤกษ์  ชูด า 
  

หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ต้องด าเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านแหล่ง
เรียนรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ท่ีมีพันธกิจท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษา
ในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องมีแหล่งการเรียนรู้หรือคลังปัญญาที่หลากหลายเพื่อเป็นการปฎิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  และเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งจ าเป็นต้องจัดท า  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นทั้ง      สิ่งตีพิมพ์
และไม่ตีพิมพ์  รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลในการสืบค้นที่ดีทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ  สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและให้ได้ตามความต้องการและเป็นมาตรฐานสากล 

 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อจัดหาหนังสือต าราวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดีและทันสมัย 
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น 
3. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่น สร้างนิสัยรักการอ่านและมีการเรียนรู ้

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
4. เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ 
5. เพื่อสนับสนุนและเพิม่ประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน 

เป้าหมาย   
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 หนังสือ  3,000 เล่ม 
1.2 ค่าวัสดุที่เกีย่วเนื่องกับการท าหนังสือ 15 รายการ 
1.3 บ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 1 งาน 
 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85 
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2.2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายระดับ 3 

2.3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3 
2.4. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป้าหมายระดับ 3 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
งานโครงการ/กจิกรรมที่แล้วเสรจ็ตามเวลาร้อยละ 85 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ารวจความต้องการและจัดซื้อหนังสือ ต ารา              
2 จัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับการท าหนังสือ             
3 บ ารุงรักษาระบบห้องสมดุอัตโนมตัิ VTLS             
4 ก ากับ ติดตามและประเมินผล             

 

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 กิจกรรมหลักที่ 1       
 งานบริหารและพัฒนางานวิทยบริการ       
 งบด าเนินงาน       
1 ค่าใช้สอย       
 1.1 บ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

VTLS 
1 งาน 1 1 1 1 

2 ค่าวัสดุ       
 2.1 ค่าหนังสือ ต ารา  3,000 เล่ม  1,150 1,150 700 
 2.2 ค่าวัสดุที่ เกี่ยวเนื่องกับการท า

หนังสือ 
15 รายการ  5 5 5 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 กิจกรรมหลักที่ 1      
 งานบริหารและพัฒนางานวิทยบริการ      
 งบด าเนินงาน      
1 ค่าใช้สอย 256,800     
 1.1 บ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 256,800    256,800 
2 ค่าวัสดุ                             1,043,200     
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ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 2.1 ค่าหนังสือ ต ารา  888,200  341,200 341,200 205,800 
 2.2 ค่าวัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับการท าหนังสือ 155,000  55,000 50,000 50,000 
 รวมเงินทั้งสิ้น 1,300,000  396,200 391,200 512,600 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 กิจกรรมหลักที่ 1         
 งานบริหารและพัฒนางานวิทย

บริการ 
        

 งบด าเนินงาน         
1 ค่าใช้สอย         
 1 . 1  บ า รุ ง รั กษา ร ะบบห้ อ งสมุ ด

อัตโนมัติ VTLS 
1 งาน 1 งาน 256,800 บาท 256,800  

2 ค่าวัสดุ         
 2.1 ค่าหนังสือ ต ารา  3,000 เล่ม     888,200  
 2.2 ค่าวัสดุที่ เกี่ยวเนื่องกับการท า

หนังสือ 
15 รายการ     155,000  

 รวมเงินทั้งสิ้น       1,300,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.  บ ารุ งรั กษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ VTLS 

         192,600 192,600 

2. ค่าวัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับการท า
หนังสือ 

         888,200 888,200 

3. บ า รุ ง รั กษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ VTLS 

         219,200 219,200 

            
            
            

            
            
            

รวม          1,300,000 1,300,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 396,200 391,200 512,600 

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพฒันาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  396,200 391,200 512,600 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มมากขึ้น 
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศท่ีส านักมีให้บริการ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1. หนังสือต าราไม่น้อยกว่า         3,000  เล่ม 
2. ค่าวัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับการท าหนังสือ ไม่น้อยกว่า 15 รายการ 



279 
 

3. บ ารุงรักษาระบบห้องสมดุอัตโนมตัิ VTLS  1 งาน 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
3.1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85 
3.2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายระดับ 3 
3.3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3 
3.4. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป้าหมายระดับ 3 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
งานโครงการ/กจิกรรมที่แล้วเสรจ็ตามเวลาที่ก าหนด 

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

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. สถิติการเข้ามาใช้บริการในส านักทุกประเภทของผู้ใช้บริการ 
3.2. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.2. โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555–2558 นโยบายที่ 4 
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2553–

2555  
3.2.1 นโยบายที่ 1 : สง่เสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม 
ท้องถิ่น และประเทศชาต ิ

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑิตให้บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

         กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
         กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
       2.3.1 มิติที่ 2 : มิติด้านคณุภาพ 
                 ตัวช้ีวัดที่ 6.2 : ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

2.3.2 มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัตริาชการ 
ตัวช่ีวัดที่ 10 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 

2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.) 
2.4.1 องค์ประกอบท่ี 2: การผลติบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป้าหมายระดบั 3 
 

3 ความพร้อมของโครงการ  
       ด าเนินการได้ทันที 
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1214342042 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 
4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
5. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบแผ่นดิน  หมวดรายจ่าย : งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 5,986,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  : นายชัยพฤกษ์  ชูด า 
  

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ต้องด าเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานภายในที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน ด้านแหล่งเรียนรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องมีแหล่งการเรียนรู้หรือคลังปัญญาที่หลากหลายเพื่อเป็น
การปฎิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งจ าเป็นต้องจัดท า จัดหา 
ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย และปรับปรุงอาคารให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียน
การสอน การให้บริการ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพียงพอกับปริมาณการใช้จริง และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและให้ได้ตามพันธกิจและเป็นมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อปรับปรุงอาคารให้เหมาะสมต่อการใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ 
2. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มห้องบริการอินเทอร์เนตให้เพียงพอต่อความต้องการและสนับสนุนการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางกายภาพและมีเสถียรภาพในการให้บริการข้อมูล 
4. เพื่อรองรับการขยายหมายเลขโทรศัพท์ในปัจจุบันและอนาคตให้เพียงพอและรวดเร็ว 
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เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 ปรับปรุงอาคาร 100 ปี  1 งาน 
1.2 จัดหาระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 1 ระบบ 

 
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 

งานโครงการ/กจิกรรมที่แล้วเสรจ็ตามเวลาร้อยละ 85 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ปรับปรุงอาคาร 100 ปี              
2 จัดหาระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร ์             
3 ก ากับ ติดตามและประเมินผล             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา       
 งบลงทุน       
1 ค่าครุภัณฑ์       
 1.1 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 
1 ระบบ   1  

2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
 2.1 ปรับปรุงอาคาร 100 ปี 1 งาน   1  
แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 งานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี      
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ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
สารสนเทศ 

 งบด าเนินงาน      
 งบลงทุน      
1 ค่าครุภัณฑ์      
 1 . 1  ร ะ บ บ โ ท ร ศั พ ท์ ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย

คอมพิวเตอร์ 
1,986,000   1,986,000  

2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
 2.1 ปรับปรุงอาคาร 100 ปี 4,000,000   4,000,000  
       
       
 รวม 5,986,000   5,986,000  
 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 งานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
        

 งบลงทุน         
1 ค่าครุภัณฑ์         
 1.1 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 
1 ระบบ 1 ระบบ 1,986,000 บาท 1,986,000  

2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         
 2.1 ปรับปรุงอาคาร 100 ปี 1 งาน   4,000,000 บาท 4,000,000  
          
          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       5,986,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1 .  ร ะบบ โทรศัพท์ ผ่ า น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

      1,986,000    1,986,000 

2. ปรับปรุงอาคาร 100 ปี        4,000,000   4,000,000 
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

รวม       1,986,000 4,000,000   5,986,000 

 

 



284 
 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์   1,986,000  
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   4,000,000  
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพฒันาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม   5,986,000  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มมากขึ้น 
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบสารสนเทศท่ีส านักมี 
3. มีหมายเลขโทรศัพท์เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

  1. ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 1 ระบบ 
  2. ปรับปรุงอาคาร 100 ปี   1 งาน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85 
2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายระดับ 3 
3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3 
4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมายระดับ 3 
5. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  เป้าหมายระดับ 3 
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เป้าหมายระดับ 3 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
งานโครงการ/กจิกรรมที่แล้วเสรจ็ตามเวลาที่ก าหนด 

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

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. สถิติการเข้ามาใช้บริการในส านักทุกประเภทของผู้ใช้บริการ 
3.2. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.3. โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทยีมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555–2558 นโยบายที่ 4 
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2553–

2555  
3.3.2 นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น 
และประเทศชาต ิ

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑิตให้บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

         กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
         กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
       2.4.1 มิติที่ 2 : มิติด้านคณุภาพ 
                 ตัวช้ีวัดที่ 6.2 : ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 
2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

องค์ประกอบท่ี 2: การผลติบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์และสิ่งกอ่สร้าง 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 
4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
5. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

งบประมาณหมวดรายจ่าย:       ค่าครุภัณฑ ์
วงเงินงบประมาณ: 1,986,000    บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ :นายชัยพฤกษ์  ชูด า 
  

 
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

     มาตราฐานฯ 
1 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย

คอมพิวเตอร ์
1 ระบบ 1,986,000 1,986,000 1. ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมตัิ IP-PABX (VoIP) 

2. เครื่องโทรศัพท์แบบดจิิตอล 
3. แผงกระจายสาย 

      
     ค าชี้แจงฯ 
     ระบบเดิมไม่สามารถขยายจ านวน

หมายเลขโทรศัพท์ท่ีเพิ่มขึ้นและราคาสูง 
ในระบบใหม่นี้รองรับการขยายจ านวน
หมายเลขได้โดยไมจ่ ากัดหมายเลข โดย
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท าให้ประหยดั
ต้นทุนในการบริหารจัดการระบบ 

      
2 ปรับปรุงอาคาร 100 ปี 1 งาน 4,000,000 4,000,000 ค าช้ีแจงฯ 

     1. อาคารช ารุด คือ หลังคารั่ว ฝ้ายุบ วัสดุ
เคลือบดาดฟ้าหมดอายุ เวทีและหอ้งช ารุด 
ผนังร้าว จึงสมควรซ่อมบ ารุงให้อยูใ่น
สภาพพร้อมใช้และมีความปลอดภยั 

2. ปรับปรุงห้องบริการอินเทอร์เนตและเพิ่ม
ห้องบริการอินเทอร์เนตเพื่อเพิ่มบริการ
คอมพิวเตอร์นอกเวลาเรียนให้เพียงพอต่อ
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

ความต้องการของนักศึกษา 
3. ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลให้อยู่สภาพปกติ 

และครภุณัฑ์ภายในห้องเกิดความปลอดภัย 
รวม 5,986,000  
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ผลผลิตท่ี 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 

1. งานจัดการศึกษา 

1020000 คณะครุศาสตร์  
 
1214351043 โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเท่าเทียมกัน

ในสังคม  
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้

ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลติ: ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบรายจ่ายอื่น 
วงเงินงบประมาณ: 655,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร ์: ดร.อมรรัตน์  สนัน่เสียง 

หลักการและเหตุผล 
ภาระหน้าที่ท่ีส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตาม พรบ . มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547 มาตรา 8 (5) คือ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง ดังนั้นจึงถือได้ว่าการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นภาระหน้าที่อันส าคัญของมหาวิทยาลัยด้วยโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่เป็นเขตบริการของมหาวิทยาลัย   
 นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะพัฒนาผู้บริหารการศึกษาให้เป็น  "ผู้น าในการปฏิรูปการศึกษา" ให้ประสบ
ความส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ และนโยบายเกี่ยวกับการเร่งรัดปฏิรูปการศึกษา  รวมทั้งคุรุสภาซึ่งเป็น
องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารเพื่อยกระดับให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงที่แท้จริง ผู้บริหารจึงต้องได้รับการพัฒนา
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 จากข้อมูลการจัดการศึกษาในท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครนายก และอ่างทอง ซึ่งเป็นท้องถิ่นในเขตบริการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานั้น มีผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ต้องมีการพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนือ่งและมีคุณภาพ ประมาณ 2,000 คน และยังมีความต้องการผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ อีกเป็นจ านวนมาก เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน
ต าแหน่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายหรือแทนคนเดิมที่เกษียณออกไป 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางการศึกษาในท้องถิ่นและสังคม 
จึงต้องด าเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพด้วย  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนา/จัดการศึกษาและการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 
2. เพื่อให้ผู้บริหาร นักศึกษา และคณาจารย์ได้มีการศึกษา/พัฒนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพตาม

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผู้บรหิารและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนา/ส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร สามารถน าความรู้ที่

ได้รับการพัฒนาไปใช้ในสถานศึกษาได ้
2.2 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา/การศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาและการพัฒนา 
2.3 หน่วยงานผู้ใช้ผู้บริหารและบคุลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการพัฒนา/การศึกษา 

3.เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน             
2 พัฒนาผู้บริหารและผู้บริหารการศกึษา             
3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล             
4 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน 1 ครั้ง 1    
2 พัฒนาผู้บริหารและผู้บริหารการศกึษา 30 คน   1  
3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 2 ครั้ง   2  
4 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 1 ครั้ง    1 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน - - - - - 
2 พัฒนาผู้บริหารและผู้บริหารการศกึษา 655,000  196,000 268,000 85,000 
3 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ -  - - - 
 รวมท้ังสิ้น 655,000  302,000 268,000 85,000 

 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา/การศึกษา และ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับคณาจารย์  
30 คน 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและ

ผู้บริหารการศึกษา 
      655,000  

1.1 ค่าตอบแทน          
 -ค่าตอบแทนการสอน  6 คนๆละ 20 ชม.ๆละ 600 บาท 72,000  
 -ค่าตอบแทนวิทยากรการพัฒนา/

การนิเทศการศึกษา 
10 คนๆละ 10 ชม.ๆละ 600 บาท 60,000  

 -ค่าตอบแทนด าเนินโครงการ       85,000  
1.2 ค่าใช้สอย         
 -ค่าจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร/่

ประกอบการศึกษา 
      250,000  

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 40 คนๆละ 12 มื้อๆละ 25 บาท 12,000  
1.3 ค่าวัสดุ         
 -ค่าวัสดุ/กระดาษ/ถ่ายเอกสาร ฯลฯ       176,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       655,000  
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กิจกรรม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่าย
อื่นๆ 

รวม 
เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษา 

         655,000 655,000 

รวม            655,000  655,000 
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แผนการใช้จ่าย(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 
ล า  
ดับ 

ประเภทรายจา่ย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 -เงินเดือนและคา่จ้างประจ า     
 -ค่าจ้างช่ัวคราว     
 -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 -ค่าตอบแทน     
 -ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 -ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 -ค่าครุภณัฑ ์     
 -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 -เงินอุดหนุนสนับสนนุการจดัการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 -เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการวชิาการ     
 -เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู ้     
 -เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 -เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 -เงินอุดหนุน(..............................)     
5 งบรายจ่ายอื่นๆ     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(คา่ใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพ)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพฒันาวิชาชีพครู)  302,000 268,000 85,000 
 -เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(.......................................)     
 รวม  302,000 268,000 85,000 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.ผู้บริหาร และบคุลากรทางการศกึษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.ผู้บริหาร และบคุลากรทางการศกึษา มีศักยภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
3.หน่วยงานผู้ใช้ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความ

ร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษา และสามารถจดัการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
4.คณาจารย์มสี่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นมากขึ้น 



294 
 

 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 ผู้บรหิารและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการพัฒนา/ส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร ร้อยละ 85 
1.2 ผู้บรหิารและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา/การศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาและการพัฒนา 

ร้อยละ 85 
1.3 จ านวนหน่วยงานผู้ใช้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการพัฒนา/การศึกษาเกณฑ์การ

ประเมินผล ที่ถือว่าดี ร้อยละ 85 
1.4 ผู้บรหิารและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ 30 คน  

2.เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข้อมลู โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจ านวนนักเรยีนที่เข้าใหม่ คงอยู่ และส าเรจ็การศึกษา 
3.2 การส ารวจข้อมลู โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจ านวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรยีนการสอน 
3.3 การส ารวจข้อมลู โดยใช้แบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน 
3.4 การส ารวจข้อมลู โดยใช้แบบรายงานข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1.ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2.ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)  

นโยบายที่ 4 สังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555  

นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่
ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑติให้บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ

2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สมศ. 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก 

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ สงป. 
ตัวบ่งช้ีที่ 18 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ที่ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.ความพร้อมของโครงการ 
ด าเนินการได้ทันที 
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1020000 คณะครุศาสตร์  
1214351044  โครงการพัฒนาครูเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเท่าเทียมกัน

ในสังคม  
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้

ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลติ: ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบรายจ่ายอื่น 
วงเงินงบประมาณ: 945,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร ์: ดร.อมรรัตน์  สนัน่เสียง 

หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 นั้น ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่

ส าคัญประการหนึ่ง คือ ผลิตครูและสง่เสรมิวิทยฐานะครู โดยก าหนดภาระหน้าที่ตามมาตรา 8 (5) คือ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
ดังนั้นจึงถือได้ว่าการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูเป็นภาระหน้าที่อันส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ด้วยโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่เป็นเขตบริการของมหาวิทยาลัย 
 นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะเรง่รัดปฏริูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมทั้งคุรุสภาซึ่งเป็น
องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อยกระดับให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงที่แท้จริง ครูผู้สอนจึงต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
 จากข้อมูลของท้องถิ่นในเขตบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครนายก 
และอ่างทอง นั้นมีครูผู้สอนที่ต้องมีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ รวมประมาณ 10,000 คน และยังมีความ
ต้องการครูในกลุ่มสาระต่างๆ อีกเป็นจ านวนมาก 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางการศึกษาในท้องถิ่นและสังคมจึง
ต้องด าเนินการพัฒนาและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
ในด้านการให้ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพด้วย  

วัตถุประสงค ์
1.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการปฏริูปรอบ 2 แก่ครูผูส้อนในท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ครูผู้สอน และคณาจารย์ได้มีการพัฒนา/การศึกษา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
3.เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
เป้าหมาย 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 ครูผูส้อนและบคุลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา 120 คน 
1.2 มีกิจกรรมการพัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างครแูละบคุลากร

ทางการศึกษา  
1 ครั้ง 
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2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ครผูู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการพัฒนาตามหลักสตูร 
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนามคีวามพึงพอใจในกิจกรรมและเนื้อหาการพัฒนา 

3.เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน             
2 พัฒนาครูผูส้อนและบคุลากรประจ าการ             
3 สรุปและรายงานผลการการด าเนนิโครงการ             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน 1 ครั้ง 1    
2 พัฒนาครูผูส้อนและบคุลากรประจ าการ 120 คน   120  
3 สรปุและรายงานผลการการด าเนินโครงการ 1 ครั้ง    1 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน - - - - - 
1.2 พัฒนาครูผูส้อนและบคุลากรทางการศึกษา 945,000  430,000 400,000 115,000 
1.3 สรุปและรายงานผลการการด าเนนิโครงการ -     
 รวมท้ังสิ้น 945,000  430,000 400,000 115,000 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 พัฒนาครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษา 
      795,000  

1.1 ค่าตอบแทน          
 -ค่าตอบแทนวิทยากร   540 ชม.ๆ 600 บาท 324,000  
 -ค่าตอบแทนการด าเนินงาน       85,000  
1.2 ค่าใช้สอย         
 -ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม  120 คนๆละ 6 มื้อๆละ 25 บาท 18,000  
 -ค่าจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ประกอบ       250,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
การพัฒนา 

1.3 ค่าวัสดุ         
 -ค่าวัสด/ุกระดาษ หมึกพริ้นเตอร์ 

แฟ้ม ฯลฯ 
      118,000  

2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา       150,000  
2.1 ค่าใช้สอย         
 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 45 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท 21,600  
 -ค่าเช่ารถยนต ์       34,000  
 -ค่าที่พัก/อาคาร       42,000  
 -คา่อาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม       50,000  
2.2 ค่าวัสดุ       2,400  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       945,000  
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กิจกรรม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน 

งบ
รายจ่าย

อื่นๆ 

รวม 
เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและ
วัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.พัฒนาครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษา 

         795,000 795,000 

2.แลกเปลีย่นเรยีนรู้ด้าน
การศึกษา 

         150,000 150,000 

รวม          945,000 945,000 
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แผนการใช้จ่าย(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 
ล า  
ดับ 

ประเภทรายจา่ย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 -เงินเดือนและคา่จ้างประจ า     
 -ค่าจ้างช่ัวคราว     
 -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 -ค่าตอบแทน     
 -ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 -ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 -ค่าครุภณัฑ ์     
 -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 -เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 -เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการวชิาการ     
 -เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู ้     
 -เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 -เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 -เงินอุดหนุน(..............................)     
5 งบรายจ่ายอื่นๆ     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(คา่ใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพ)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพฒันาวิชาชีพครู)  430,000 400,000 115,000 
 -เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(.......................................)     
 รวม  430,000 400,000 115,000 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการพัฒนาตามหลักสตูร  
2. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูมีความพึงพอใจในการพัฒนา 
3. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการพัฒนา และร่วมกจิกรรมการพัฒนา หรือแลกเปลีย่นเรียนรูต้าม

เวลาที่ก าหนด สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 ครผูู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่รับบริการหรือที่ผ่านการพัฒนา ร้อยละ 80 
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1.2 ความพึงพอใจของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 
1.3 รายการองค์ประกอบและคณุลักษณะของกิจกรรมการพัฒนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างผู้เข้ารับการ

พัฒนากับวิทยากร ท่ีถือว่าดี ร้อยละ 80 
2.เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 

2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข้อมลู โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจ านวนครผูู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าใหม่ คงอยู่ และ

ผ่านการพัฒนา 
3.2 การส ารวจข้อมลู โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจ านวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการ 
3.3 การส ารวจข้อมลู โดยใช้แบบรายงานผลการจดักิจกรรมการพฒันา 
3.4 การส ารวจข้อมลู โดยใช้แบบรายงานข้อมูลการส าเร็จการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1.ประเภทโครงการ: 
1.ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2.ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)  

นโยบายที่ 4 สังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555  

นโยบายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่
ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑติให้บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑติที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ

2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สมศ. 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก 

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ สงป. 
ตัวบ่งช้ีที่ 18 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ที่ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.ความพร้อมของโครงการ 
ด าเนินการได้ทันที 
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1214351045 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน

ในสังคม  
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้

ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลติ: ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 251,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร ์ 

หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจหลักที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 

โดยเฉพาะด้านการศึกษาน้ัน เป็นภารกิจท่ีได้จัดในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีคณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงาน
หลักท่ีรับผิดชอบงานด้านการศึกษา  ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ.2542 เป็นต้นมา การปฏิรูปการศึกษาถือเป็นวาระส าคัญแห่งชาติโดยมีการ
พัฒนาไปสู่การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อท าให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ คือ เก่ง ดี มี
ความสุขและมีความเป็นไทย ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวจะส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัจจัยทางด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนในสังคม เพราะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการจัด
การศึกษาให้กับเยาวชนของท้องถิ่นและประเทศชาติ 

ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่ามีความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรู้ซึ่งเป็น
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา แต่ความส าเร็จตามจุดหมายสูงสุดของการจัดการศึกษายังไม่ปรากฏผลสมบูรณ์ รวมทั้ง
สถานการณ์ต่างๆ ของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นยังมีความ
ต้องการและจ าเป็นต้องพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 

ดังนั้นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจหลักในการจัด
การศึกษา จึงต้องเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้น าทางวิชาการและบริการทางวิชาการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น โดยจัดให้มีโครงการบริการวิชาการด้านการศึกษาแก่ท้องถิ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ต่อไป 

วัตถุประสงค์   
เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาต ิส่งเสริมคณุภาพชีวิต และเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 

เป้าหมาย   
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวิชาชีพต่อสังคม  8 กิจกรรม 
1.2 มีจ านวนผูร้ับบริการจากกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ  350 คน 
1.3 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา  8 โครงการ 
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2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนาความรูไ้ปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

2 อบรมวิทยาศาสตร์นา่รูสู้่เด็กปฐมวัย             

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Flash 

            

4 อบรมการท าโครงงานคณติศาสตร ์             

5 อบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์แนวใหม่โดยใช้นิติ
วิทยาศาสตร์เป็นฐาน 

            

6 อบรมการสอนประวตัิศาสตร์ ตามหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

            

7 โครงการจดัการความรู้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของสถานศกึษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

            

8 พัฒนางานด้านการศึกษาพิเศษ”เรื่องการประยุกต์แนวคิดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้สร้างสื่อการสอนเด็กพิเศษ” 

            

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 อบรมการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 1/2 ครั้ง/วัน   1/2  

2 อบรมวิทยาศาสตร์นา่รูสู้่เด็กปฐมวัย 1/1 ครั้ง/วัน   1/1  

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม 

1/4 ครั้ง/วัน   1/4  
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ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

4 อบรมการท าโครงงานคณติศาสตร ์ 1/2 ครั้ง/วัน   1/2  

5 อบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์แนว
ใหมโ่ดยใช้นิติวิทยาศาสตร์เป็นฐาน 

1/2 ครั้ง/วัน   1/2  

6 อบรมการสอนประวัตศิาสตรต์ามหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.
2551 

1/2 ครั้ง/วัน   1/2  

7 โครงการจดัการความรู้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศกึษา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1/1 ครั้ง/วัน   1/2  

8 พัฒนางานด้านการศึกษาพิเศษ”เรื่อง
การประยุกต์แนวคิดภูมิปญัญาท้องถิ่น
มาใช้สร้างสื่อการสอนเด็กพิเศษ” 

1/1 ครั้ง/วัน   1/1  

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 อบรมการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 40,000   40,000  

2 อบรมวิทยาศาสตร์นา่รูสู้่เด็กปฐมวัย 28,000   28,000  

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Flash 35,000 0 0 35,000  

4 อบรมการท าโครงงานคณติศาสตร ์ 30,000   30,000  

5 อบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์แนวใหม่
โดยใช้นิติวิทยาศาสตร์เป็นฐาน 30,000   30,000  

6 อบรมการสอนประวตัิศาสตร์ ตามหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 30,000   30,000  

7 โครงการจดัการความรู้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศกึษาใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

30,000   30,000  
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ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 พัฒนางานด้างด้านการศึกษาพิเศษ”เรื่องการ

ประยุกต์แนวคิดภมูิปัญญาท้องถิ่นมาใช้สร้าง
สื่อการสอนเด็กพิเศษ” 

28,000   28,000  

 รวมท้ังสิ้น 251,000   251,000  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 อบรมการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง       40,000  

1.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 28,800  

1.2 ค่าใช้สอย         
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 3,000  
 -ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร   130 แผ่นๆละ 15 บาท 1,950  

1.3 ค่าวัสด ุ         
 -วัสดุ/กระดาษ แฟ้ม แผ่น CD 

 

      6,250  

2 อบรมวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่เด็กปฐมวัย       28,000  

2.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  

2.2 ค่าใช้สอย         
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 40 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 4,000  

2.3 ค่าวัสด ุ         
 -วัสดุ/กระดาษ แฟ้ม แผ่น CD       8,600  
 -ค่าถ่ายเอกสาร   2,500 แผ่นๆละ .40 บาท 1,000  

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์  
ด้วยโปรแกรม Flash 

      35,000  

3.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร   30 ชม.ๆละ 600 บาท 18,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 -ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร   30 ชม.ๆละ 200 บาท 6,000  

3.2 ค่าใช้สอย         
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 คนๆละ 10 มื้อๆละ 25 บาท 7,500  

3.3 ค่าวัสด ุ         
 -วัสดุ/กระดาษ แฟ้ม แผ่น CD       2,000  
 -ค่าถ่ายเอกสาร   3,750 แผ่นๆละ .40 บาท 1,500  

4 อบรมการท าโครงงานคณิตศาสตร์       30,000  

4.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  

4.2 ค่าใช้สอย         
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 40 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 4,000  
 -ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร   130 แผ่นๆละ 15 บาท 1,950  

4.3 ค่าวัสด ุ         
 -วัสดุ/กระดาษ ปากา       4,850  
 -ค่าถ่ายเอกสาร   12,000 แผ่นๆละ .40 บาท 4,800  

5 อบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์
แนวใหมโ่ดยใช้นิติวิทยาศาสตร์เป็น
ฐาน 

      30,000  

5.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  

5.2 ค่าใช้สอย         
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 40 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 4,000  

5.3 ค่าวัสด ุ         
 -วัสดุ/กระดาษ ปากา       6,800  
 -ค่าถ่ายเอกสาร   12,000 แผ่นๆละ .40 บาท 4,800  

6 อบรมการสอนประวตัิศาสตร์  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

      30,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
6.1 ค่าตอบแทน         

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  

6.2 ค่าใช้สอย         
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 40 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 4,000  

6.3 ค่าวัสด ุ         
 -ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร   130 แผ่นๆละ 15 บาท 1,950  
 -วัสดุ/กระดาษ แฟ้ม /ค่าถ่ายเอกสาร       9,650  

7 โครงการจัดการความรู้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถาน 
ศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      30,000  

7.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 2 ชม.ๆละ 600 บาท 1,200  
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คนๆละ 4 ชม.ๆละ 600 บาท 12,000  
 -ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 5 คนๆละ 4 ชม.ๆละ 200 บาท 4,000  

7.2 ค่าใช้สอย         
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 100 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 5,000  

7.3 ค่าวัสด ุ         
 -วัสดุ/กระดาษ แฟ้ม/ค่าถ่ายเอกสาร       7,800  

8 พัฒนางานด้างด้านการศึกษาพิเศษ”
เรื่องการประยุกต์แนวคดิภูมปิัญญา
ท้องถิ่นมาใช้สร้างสื่อการสอนเด็ก
พิเศษ” 

      28,000  

8.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ครั้งๆละ 12 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400  

8.2 ค่าใช้สอย         
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 40 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท 4,000  

8.3 ค่าวัสด ุ         
 -วัสดุ/กระดาษ ปากา/ค่าถ่ายเอกสาร       9,600  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       251,000  
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กิจกรรม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอดุหนุน งบรายจ่าย
อื่นๆ 

รวม 
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าจ้าง

ช่ัวคราว 
ค่าตอบแทน

พนักงานราชการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและ

วัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภณัฑ ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
1 อบรมการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง        40,000  40,000 
2 อบรมวิทยาศาสตร์นา่รูสู้่เด็กปฐมวัย        28,000  28,000 
3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ด้วย
โปรแกรม Flash 

       35,000  35,000 

4 อบรมการท าโครงงานคณติศาสตร ์        30,000  30,000 
5 อบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์

แนวใหม่โดยใช้นิติวิทยาศาสตร์เปน็
ฐาน 

       30,000  30,000 

6 อบรมการสอนประวตัิศาสตร์ ตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ.2551 

       30,000  30,000 

7 โครงการจดัการความรู้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

       30,000  30,000 

8 พัฒนางานด้างด้านการศึกษาพิเศษ”
เรื่องการประยุกต์แนวคดิภูมปิัญญา
ท้องถิ่นมาใช้สร้างสื่อการสอนเด็ก
พิเศษ” 

       28,000 
 

 28,000 
 

รวม         251,000  251,000 
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แผนการใช้จ่าย (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 

ล าดับ ประเภทรายจา่ย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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 งบบุคลากร     
 -เงินเดือนและคา่จ้างประจ า     
 -ค่าจ้างช่ัวคราว     
 -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 -ค่าตอบแทน   142,000  
 -ค่าใช้สอยและวสัด ุ   109,000  
 -ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 -ค่าครุภณัฑ ์     
 -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 -เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 -เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการวชิาการ     
 -เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู ้     
 -เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 -เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 -เงินอุดหนุน(..............................)     
5 งบรายจ่ายอื่นๆ     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 -เงนิรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพ)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพฒันาวิชาชีพ

ครู) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น(.......................................)     

 รวม   251,000  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คณะครุศาสตรไ์ด้ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 

พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1.1. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ 9 โครงการ  
1.2. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา  
1.3. ร้อยละของกิจกรรมบริการวชิาการ  
1.4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการร้อยละ 85  

2.เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 แบบรายงานผลการด าเนินการทุกกิจกรรม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1.ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 

2.ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม  
2.3 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 
2.4 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวจิัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก 

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพการศกึษาภายในสถานศึกษาระดับ อดุมศกึษา (สกอ.) 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม   
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

3.ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 
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1214351046 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเท่าเทียมกัน

ในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้

ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลติ: ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 30,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร ์:  นายประวิทย์ ประมาน,นางสาววัชรินทร์ เสมามอญ, ,นายวรวุฒิ ธาราวุฒิ, 

หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ปี 2552–2555 ก าหนดให้มีการสนับสนุน สร้างความ

ร่วมมือและขยายการบริการทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความเข็มแข็งและเป็นที่พึ่งพาของท้องถิ่นและสังคม ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสนับสนุนท้องถิ่นในรูปแบบตา่งๆ แก่เด็ก เยาชนในท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดที่มี
พื้นที่ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ท้ังการเผยแพร่ความรู้และกระตุ้นให้ตระหนักถึงความจ าเป็นของการออกก าลังกายและการเล่น
กีฬาอย่างเป็นประจ า เพื่อการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีการเจริญเติบโต
สมวัย มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีอารมณ์มั่นคง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2555 ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ :การศึกษา คุณธรรม 
จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม  4.7 การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ โดยมีเป้าหมายให้คน
ไทยได้ออกก าลังกาย เล่นกีฬา และร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจ า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยก าหนดตัวช้ีวัด คือ เด็ก
และเยาวชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ออกก าลังกาย เล่นกีฬา และร่วมกิจกรรมนันทนาการ
เป็นประจ าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2555 สาขาวิชาพลศึกษา จึงได้จัดโครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพทางเลือกของเยาวชน เพื่อพัฒนาให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ทั้งร่างกายและจิตใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์   
1.เพื่อพัฒนาให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ในท้องถิ่นมีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพอย่างถูกวิธี 
2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น น าความรู้และทักษะที่ไดไ้ปแนะน าบุคคลรอบข้าง และสามารถ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อันน าไปสู่การพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้  
3. เพื่อให้บริการวิชาการ และสนบัสนุนให้เด็ก เยาวน และประชาชนในท้องถิ่นรักการออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์เกิดสัมฤทธิผลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 
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เป้าหมาย   
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 กิจกรรมการออกก าลังกายแบบโยคะ 20 คน 
1.2 กิจกรรมการออกก าลังกายแบบลลีาศ 20 คน 
1.3 กิจกรรมการออกก าลังกายแบบแอโรบิคยางยดื 20 คน 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 เด็กและเยาวชน มีความรูค้วามเข้าใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  
2.2 เด็กและเยาวชน มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  
2.3 เด็กและเยาวชน สามารถน าความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
เด็กและเยาวชน ได้รับการอบรมตามเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 2 เดือน วันเริ่มต้น: 2 กุมภาพันธ ์ 2554 วันสิ้นสุด: 27 มีนาคม 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ประสานงานและวางแผน             
2 ประชาสมัพันธ์และรับสมัครผู้เข้ารว่มโครงการ             
3 จัดกิจกรรมตามแผนงาน             
4 ประเมินผลและสรปุผลการด าเนินงาน             

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 กิจกรรมการออกก าลังกายแบบโยคะ 17 ครั้ง  17   
2 กิจกรรมการออกก าลังกายแบบลลีาศ 17 ครั้ง  17   
3 กิจกรรมการออกก าลังกายแบบ 

แอโรบิคยางยดื 
16 ครั้ง  16   

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 กิจกรรมการออกก าลังกายแบบโยคะ 10,200  10,200 - - 
2 กิจกรรมการออกก าลังกายแบบลลีาศ 10,200  10,200 - - 
3 กิจกรรมการออกก าลังกายแบบแอโรบิคยางยืด 9,600  9,600 - - 
 รวมท้ังสิ้น 30,000  30,000 - - 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมการออกก าลังกายแบบโยคะ         

1.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
1 คนๆละ 34 ชม.ๆละ 300 บาท 10,200  

2 กิจกรรมการออกก าลังกายแบบลีลาศ         
2.1 -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 34 ชม.ๆละ 300 บาท 10,200  
3 กิจกรรมการออกก าลังกายแบบ 

แอโรบิคยางยืด 
        

3.1 -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 32 ชม.ๆละ 300 บาท 9,600  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       30,000  
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กิจกรรม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อื่นๆ 

รวม 
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าจ้าง

ช่ัวคราว 
ค่าตอบแทน

พนักงานราชการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและ

วัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภณัฑ ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
1 กิจกรรมการออกก าลังกาย

แบบโยคะ 
  10,200       10,200 

2 กิจกรรมการออกก าลังกาย
แบบลีลาศ 

  10,200       10,200 

3 กิจกรรมการออกก าลังกาย
แบบแอโรบิคยางยดื 

  9,600       9,600 

รวม    30,000       30,000 
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แผนการใช้จ่าย (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 

ล า  
ดับ 

ประเภทรายจา่ย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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 งบบุคลากร     
 -เงินเดือนและคา่จ้างประจ า     
 -ค่าจ้างช่ัวคราว     
 -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 -ค่าตอบแทน     
 -ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 -ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 -ค่าครุภณัฑ ์     
 -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 -เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 -เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการวชิาการ   30,000  
 -เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู ้     
 -เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 -เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 -เงินอุดหนุน(..............................)     
5 งบรายจ่ายอื่นๆ     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพ)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพฒันาวิชาชีพครู)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(.......................................)     
 รวม   30,000  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.เด็ก  เยาวชนและประชาชน ในท้องถิ่นมีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพอย่างถูกวิธี 
2.เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น น าความรู้และทักษะที่ได้ไปแนะน าบุคคลรอบข้าง และสามารถประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
3.เด็ก เยาวน และประชาชนในท้องถิ่นรักการออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เกิดสัมฤทธิผลทั้งทางด้าน

ร่างกาย จิตใจ และสังคม 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 ความรู้และทักษะของเด็ก เยาวชน และประชาชน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
1.2 ความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชนต่อกิจกรรมการออกก าลังกาย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 
1.3 จ านวนเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2.เกณฑ์การประเมินผล ทีถ่ือว่าดี 
2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 แบบรายงานผลการด าเนินการทุกกิจกรรม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1.ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 

2.ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สงัคมและคณุภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม  
2.3 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 
2.4 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวจิัย 
 ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก 

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพการศกึษาภายในสถานศึกษาระดับ อดุมศกึษา (สกอ.) 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม   
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

3.ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 
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1214351047 โครงการตามพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน

ในสังคม  
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้

ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลติ: ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 200,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ผศ.บุญไท  เจรญิผล, น.ส.ปารณีย ์ขาวเจริญ, น.ส.อัจฉราพรรณ กันสุยะ, 

นายวรวุฒิ ธาราวุฒิ , นายบริบรูณ ์ ชอบท าดี 

หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา 8 (8) แห่งพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยราชภฏั พ.ศ.2547 ก าหนดภาระหนา้ที่ของมหาวิทยาลัยให้ต้อง

สืบสานโครงการอันเนื่องจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยาไดจ้ัดกิจกรรมตามภารกิจนี้อย่างต่อเนื่องและไดผ้ลดเีป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องและ
ต้องการให้ด าเนินโครงการต่อเนื่องต่อไปเพื่อการปฏิบัติตามภารกิจและความต้องการดังกลา่ว คณะครุศาสตร์จึงจดัด าเนินงาน
ตามโครงการพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกุมารีฯ อันได้แก่ โครงการส่งเสรมิคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของครู ในด้านการจดัการศึกษาให้ทัดเทียมกบัโรงเรยีนทั่วๆไป  
การพัฒนาครูต ารวจตระเวน ชายแดนให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับมาตรการพัฒนาตน มาตรการพัฒนางานและมาตรฐาน 
วิชาชีพครู โดยจะเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานคุณธรรมอันพอเพียงไปพร้อมๆกันด้วย 

วัตถุประสงค์   
1.เพื่อร่วมสนับสนุนและร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ทั้ง 2 แห่ง   

ที่รับผิดชอบอยู่มีคณุภาพการศึกษาทัดเทียมกับโรงเรยีนสังกัด สพฐ.เขตพื้นที่การศึกษาเดยีวกันในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพของครโูรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนใหม้ีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ

พัฒนาตน มาตรฐานการพัฒนางาน มาตรฐานด้านความรู้ที่องค์กรวิชาชีพก าหนดให้ และมีอุดมการณแ์ห่งปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงผสมผสานอยู่ด้วย 

3.เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ที่จะเสด็จมาทรงงานโครงการพระราชด าริ
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

เป้าหมาย   
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสรมิการอ่านส าหรับ

นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน                      
2 โรงเรียน 

1.2 มีสื่อส าเร็จรูป/สื่อต้นแบบและวสัดุอุปกรณ์การศึกษา 2/20 โรงเรียน/
รายการ 

1.3 มีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน/เข้าร่วมประชุมการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน/นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เขา้ร่วมพัฒนาโรงเรียน

3 ครั้ง 
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ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
ต ารวจตระเวนชายแดน 

1.4 การอบรมและพัฒนาครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จ านวน 1 ครั้ง 

1/20 ครั้ง/คน 

1.5 การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ท่ีมา
ทรงงานในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  

1 ครั้ง 

 
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีหนังสือเข้าห้องสมุด
ส าหรับนักเรียนได้ส่งเสริมการอา่นและพัฒนาความรู้ 

2.2 ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน มี/สื่อส าเร็จรูป/สื่อต้นแบบและวัสดุอุปกรณ์การศึกษาในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

2.3 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไดร้ับการนเิทศและติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนโดยคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการฯ 

2.4 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
2.5 การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี ที่มาทรงงานในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
2.6 ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน มีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  
2.7 ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน มีความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  
2.8 ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สามารถน าความรูไ้ปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

3.เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและจดัหาหนังสือเข้าห้องสมดุเพื่อ

ส่งเสริมการอ่าน 
            

2 ผลิตสื่อส าเร็จรูป /จัดหาสื่อต้นแบบและวัสดุอุปกรณ์การศึกษา             
3 อาจารย์ร่วมนิเทศตดิตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ

และร่วมประชุม/น านักศึกษาร่วมพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน 

            

4 อบรมครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน             
5 รับเสด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ             
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและจดัหา

หนังสือเข้าห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่าน 
2 ครั้ง  1  1 

2 ผลิตสื่อส าเร็จรูป/จัดหาสื่อต้นแบบและ
วัสดุอุปกรณ์การศึกษา 

2 ครั้ง  1  1 

3 อาจารย์ร่วมนิเทศตดิตามผลการปฏบิัติงาน
ตามโครงการฯ/ร่วมประชุม/น านักศึกษา
ร่วมพัฒนาโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 

3 ครั้ง  1 1 1 

4 อบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 1 ครั้ง   1  
5 รับเสด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 1 ครั้ง   1  

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและจดัหาหนังสือเข้า

ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่าน 
40,000  20,000  20,000 

2 ผลิตสื่อส าเร็จรูป /จดัหาสื่อต้นแบบและวัสดุ
อุปกรณ์การศึกษา 

41,680  20,840  20,840 

3 อาจารย์ร่วมนิเทศตดิตามผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการฯ/ร่วมประชุม/น านกัศึกษาร่วม
พัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

58.320  19,440 19,440 19,440 

4 อบรมครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 50,000   50,000  
5 รับเสด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 10,000    10,000 
 รวมท้ังสิ้น 200,000  60,280 69,440 70,280 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดเพ่ือ

ส่งเสริมการอ่าน 
      40,000  

1.1 ค่าวัสดุ          
 -ซื้อหนังสือ 2 ครั้ง   20,000 บาท 40,000  
2 ผลิตสื่อส าเร็จรูป/จัดหาสื่อต้นแบบ

และวัสดุอุปกรณ์การศึกษา 
      41,680  

2.1 ค่าวัสดุ          
 -ซื้อวัสด ุ

 
 

2 ครั้ง   20,840 บาท 41,680  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 

3 อาจารย์ร่วมนิเทศติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน/ ร่วมประชมุ /น านกัศึกษา
ร่วมพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน 

      58,320  

3.1 ค่าใช้สอย         
 - ค่าเบี้ยเลีย้ง อาจารย์ /เจ้าหน้าที่ /

นักศึกษา /พนักงานขับรถ 
3 ครั้งๆละ     11,520  

 -ค่าที่พัก 3 ครั้งๆละ     16,800  
3.2 ค่าวัสด ุ         

 -ซื้อวัสด ุ 3 ครั้งๆละ   10,000 บาท 30,000  
4 อบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน 
      50,000  

4.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 ครั้งๆละ     15,000  

4.2 ค่าใช้สอย         
 -ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก 1 ครั้งๆละ     10,000  

4.3 ค่าวัสด ุ         
 -ค่าวัสดุในการจดัการอบรม/ 

ค่าเอกสารประกอบการอบรม/ 
วัสดุน้ ามัน 

1 ครั้งๆละ     25,000  

5 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       10,000  
5.1 -ค่าวัสด ุ 1 ครั้งๆละ     10,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       200,000  
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กิจกรรม งบบุคลากร งบด าเนนิงาน งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อื่นๆ 

รวม 
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าจ้าง

ช่ัวคราว 
ค่าตอบแทน

พนักงานราชการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและ

วัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภณัฑ ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
1 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและ

จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด
เพื่อส่งเสริมการอ่าน 

       40,000  40,000 

2 ผลิตสื่อส าเร็จรูป/จัดหาสื่อ
ต้นแบบและวสัดุอุปกรณ์
การศึกษา 

       41,680  41,680 

3 อาจารย์ร่วมนิเทศตดิตามผล
การปฏิบัติงานตาม
โครงการฯ/ร่วมประชุม/น า
นักศึกษาร่วมพัฒนาโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน 

       58,320  58,320 

4 อบรมครโูรงเรยีนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 

       50,000  50,000 

5 รับเสด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

       10,000  10,000 

รวม         200,000  200,000 
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แผนการใช้จ่าย (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) 

ล า  
ดับ 

ประเภทรายจา่ย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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 งบบุคลากร     
 -เงินเดือนและคา่จ้างประจ า     
 -ค่าจ้างช่ัวคราว     
 -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 -ค่าตอบแทน     
 -ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 -ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 -ค่าครุภณัฑ ์     
 -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 -เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
    

 -เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการวชิาการ     
 -เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู ้  60,280 69,440 70,280 
 -เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 -เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 -เงินอุดหนุน(..............................)     
5 งบรายจ่ายอื่นๆ     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพ)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพฒันาวิชาชีพครู)     
 -เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 -เงินรายจ่ายอื่น(.......................................)     
 รวม  60,280 69,440 70,280 



323 
 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และมีหนังสือเข้าห้องสมุดส าหรับนักเรียน

ได้ส่งเสริมการอ่านและพัฒนาความรู้ 
2. ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน มีสื่อส าเร็จรูป/สื่อต้นแบบและวัสดุอุปกรณ์การศึกษาในการพัฒนาการเรียน

การสอน 
3. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้รับการนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนโดยคณะกรรมการ

ด าเนินงานโครงการฯ 
4. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
5. ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน มีความรู้และทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 
6. การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี ที่มาทรงงานในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1   จ านวนครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่เข้ารับการพัฒนา 30 คน 
1.2   ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ 85 
1.3  โครงการที่บรรลุผลตามวัตถปุระสงค์ของโครงการร้อยละ 85 
 

2.เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 แบบรายงานผลการด าเนินการทุกกิจกรรม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1.ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555   
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 

2.ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555)  

นโยบายที่ 4 สังคมและคณุภาพชีวิต 
2.2 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิราชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร:์ มุ่งพัฒนาคุณภาพ คณุธรรมและการจดัการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศ โดยให้เกดิความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา 

2.3 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555  
นโยบายที่ 8 ร่วมมือในการพัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสรมิและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

2.4 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวจิัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก  

2.5 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554   
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลี่ยถว่งน้ าหนักในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการของกระทรวง 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิราชการของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุและรายจ่ายในภาพรวม 
ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความส าเรจ็ของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน 
ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับความส าเรจ็ของการพัมนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

2.6 ความสอดคล้องกับ(ร่าง) ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลผลติ งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนครผูู้ไม่มีวุฒิทางการศึกษาท่ีเข้ารับการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกส่ังคม 

2.7 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ตวับ่งช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

3.ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 
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1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

1214351048 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่า

เทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน /ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนครูผู้ที่ไม่มีวุฒิทางการศกึษาที่เข้ารับการพัฒนา  

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม  
3. จ านวนผู้เข้ารับบริการ  
4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ที่ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ  
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาส าเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา  

 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 193,000 บาท (งบแผ่นดิน บริการวิชาการ) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ผู้รับผิดชอบ :ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปี 2553 – 2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก าหนดให้หน่วยงานใน

สังกัดมีการด าเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรส่วนปกครอง
ท้องถิ่น ชุมชน ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เยาวชนและผู้สูงอายุภายใต้นโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนการปฏิรูปการศึกษาถือว่าเป็นวาระส าคัญแหง่ชาติทีท่ าให้เกิดการพัฒนาคณุลกัษณะของ
เด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์ คือ เก่ง ดี มีความสุขและมีความเป็นไทย  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ที่มีพันธกิจส าคัญ
ประการหนึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ การให้บริการวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของสังคม ท้องถิ่น พัฒนาระบบกลไกในการบริการวิชาการ
แก่สังคมตามเป้าหมาย ตลอดจนส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสังคม โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป  

วัตถุประสงค์   
1.  เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป สามารถถ่ายทอดผลการเรยีนรู้สูส่ังคมได้อย่างมคีุณภาพ 
2.  เพื่อใหเ้ยาวชนได้รับการปลูกฝงัขนบธรรมเนียมประเพณีและศลิปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์  ของชาติ 
3.  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน 
4.  เพื่อตอบสนองตัวช้ีวัดของคณะและมหาวิทยาลัย  

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดค่ายภาษาอังกฤษพ่ีสอนน้อง 2 ครั้ง 
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ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.2 จัดกิจกรรมวันภาษาไทยประจ าปี 2555 300 คน 
1.3 จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะดา้นดนตรไีทย-สากลแก่เยาวชนในท้องถิ่น 40 คน 
1.4 จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนรูเ้ท่าทันสื่อ 4 โรงเรียน 
1.5 จัดกิจกรรมอบรมการแสดงนาฏศลิป์ไทย-สากล 30 คน 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.3  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสามารถน าความรู้ไปใช้ไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา:  12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30  กันยายน  2555 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
1.1 จัดค่ายภาษาอังกฤษพ่ีสอนน้อง             
1.2 จัดกิจกรรมวันภาษาไทยประจ าปี 2555             
1.3 จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะดา้นดนตรไีทย-สากล

แก่เยาวชนในท้องถิ่น 
            

1.4 จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนรูเ้ท่าทันสื่อ             
1.5 จัดกิจกรรมอบรมการแสดงนาฏศลิป์ไทย-สากล             

 

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมทั้ง

สิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดค่ายภาษาอังกฤษพ่ีสอนน้อง 2 ครั้ง  1 1  
2 จัดกิจกรรมวันภาษาไทยประจ าปี 2555 300 คน   300  
3 จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะดา้น

ดนตรไีทย-สากลแก่เยาวชนในท้องถิ่น 
40 คน   40  

4 จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนรูเ้ท่าทันสื่อ 4 โรงเรียน    4 
5 จัดกิจกรรมอบรมการแสดงนาฏศลิป์

ไทย-สากล 
30 คน    30 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดค่ายภาษาอังกฤษพี่สอนน้อง       40,000 ศูนย์ภาษา 

1.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าวิทยากร 2 ครั้ง ๆ ละ 6 คน ๆ ละ 500 บาท 6,000  

1.2 ค่าใช้สอย         
 -ค่าอาหารว่าง 80 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 8,000  
 -ค่าน้ ามันรถ/ค่ายานพาหนะ/ 

ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ 
2 ครั้ง ๆ ละ 2 คัน ๆ ละ 5,000 บาท 20,000  

1.3 ค่าวัสด ุ         
 -ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจดั       2,800  
 -ค่าเอกสารในการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง ๆ ละ 80 ชุด ๆ ละ 20 บาท 3,200  
2 จัดกิจกรรมวันภาษาไทยประจ าปี 

2555 
      40,000 ภาษาไทย 

2.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 3,600  
 -คณะกรรมการตัดสินการประกวด   5 คน ๆ ละ 600 บาท 3,000  

2.2 ค่าใช้สอย         
 -ค่ารางวัลการประกวด 3 รายการ ๆ 

ละ 
2 รางวัล   14,000  

 -ค่าอาหารว่าง (คณะด าเนินงาน) 20 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ  25 บาท 1,000  
2.3 ค่าวัสด ุ         

 -ค่าถ้วยรางวัล       9,000  
 -ค่าจัดดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี   3 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท 3,000  
 -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   3 ผืน ๆ ละ 800 บาท 2,400  
 -ค่าเอกสารและวสัดุในการจัดงาน       4,000  
3 จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะด้าน

ดนตรีไทย-สากลแก่เยาวชนในทอ้งถิ่น 
      40,000 ดนตร ี

3.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าวิทยากร 8 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 28,800  

3.2 ค่าใช้สอย         
 -ค่าอาหารว่าง  100 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 5,000  

3.3 ค่าวัสด ุ         
 -ค่าวัสดุในการอบรม       6,200  
4 จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ       33,000 นิเทศ

ศาสตร ์
4.1 ค่าตอบแทน         

 -ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 12 ชม.ๆ ละ 600 บาท 14,400  
4.2 ค่าใช้สอย         

 -ค่าน้ ามันรถ/ยานพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง   4 ครั้ง ๆ ละ 2,000 บาท 8,000  
4.3 ค่าวัสด ุ         

 -ค่าสื่อวีดีทัศน ์       2,600  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 -ค่าเอกสารรณรงค ์   400 ชุด ๆ ละ 10 บาท 4,000  
 -ค่าจัดท าบูธและป้ายรณรงค ์       4,000  
5 จัดกิจกรรมอบรมการแสดงนาฏศิลป์

ไทย-สากล 
      40,000  

5.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าวิทยากร 5 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 18,000  

5.2 ค่าใช้สอย         
 -ค่าอาหารว่าง (ผู้อบรมและวิทยากร) 35 คน ๆ ละ 8 มื้อ ๆ ละ  25 บาท 7,000  

5.3 ค่าวัสด ุ         
 -ค่าจัดตกแต่งสถานท่ี       3,000  
 -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 รายการ ๆ 

ละ 
3 ผืน ๆ ละ 800 บาท 2,400  

 -ค่าเอกสารในการจัดอบรม 1 รายการ ๆ 
ละ 

40 ชุด ๆ ละ 10 บาท 4,000  

 -ค่าวัสดุในการจดังาน       3,600  
 -ค่าจ้างบันทึกภาพและวดีีโอ       2,000  
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น       193,000  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดค่ายภาษาอังกฤษพ่ีสอนน้อง    6,000 34,000      40,000 
จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
ประจ าปี 2555 

   6,600 33,400      40,000 

จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
ด้านดนตรีไทย-สากลแกเ่ยาวชน
ในท้องถิ่น 

   28,800 11,200      40,000 

จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนรูเ้ท่า
ทันสื่อ 

   14,400 18,600      33,000 

จัดกิจกรรมอบรมการแสดง
นาฏศิลปไ์ทย-สากล 

   18,000 22,000      40,000 

รวม    73,800 119,200      193,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ  20,000 100,000 73,000 
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  20,000 100,000 73,000 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป สามารถถ่ายทอดผลการเรยีนรู้สูส่ังคมได้อย่างมีคณุภาพ 
2.  เยาวชนได้รับการปลูกฝังขนบธรรมเนยีมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
3.  เด็กและเยาวชนไดร้ับการเสรมิสร้างและพัฒนาองค์ความรู้อย่างกว้างขวาง 
4.  โครงการตอบสนองตัวช้ีวัดของคณะและมหาวิทยาลัย  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 กิจกรรมบริการวิชาการทุกกิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดร้อยละ 85 
1.2 จ านวนผู้เข้ารับการอบรมบริการวชิาการทุกกิจกรรมร้อยละ 85 
1.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเขา้ใจ ความพึงพอใจ และสามารถน าความรูไ้ปใช้ได้ร้อยละ 85 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมและด าเนินโครงการศึกษาอบรมและพัฒนา 
3.2. การส ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

        3.3. รายงานผลข้อมูลโดยใช้รายงานสรุปผลการจดักิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ:  
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ (ประจาปงีบประมาณ พ.ศ.2555)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม  

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์ 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2555–2558):  

2.1.1 นโยบายที ่4 สังคมและคณุภาพชีวิต  
นโยบายย่อยท่ี 4.1 นโยบายการศกึษา  

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2553-2555:  

2.2.1 นโยบายที ่3 สนับสนุนและร่วมมือและขยายการให้บริการวิชาการ เพื่อ 
เสรมิสร้างความเขม้แข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพึ่งของ 
ท้องถิ่นและสังคม  

กลยุทธ์ที่ 1 ให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนือ่ง 
กลยุทธ์ที ่2 สร้างเครือข่ายความรว่มทางการบริการวิชาการกับท้องถิ่นและองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ี การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ)  

2.3.1 มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ  
ตัวบ่งช้ีที ่8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน 

การพัฒนาการเรียนการสอนและวจิัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กร 

ภายนอก 
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2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554  

2.4.1 มิติที ่1 มิติด้านประสิทธิผล  
ตัวช้ีวัดที ่1 ระดับความส าเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรจุเปา้หมาย 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของสถาบนัอุดมศึกษา  
ตัวช้ีวัดที ่3.2 ระดบัความส าเรจ็ของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม  

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
2.5.1 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ  
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกส่ังคม  
ตัวบ่งช้ีที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

2.6 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 (สงป.) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 16 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกส่ังคม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 17 จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บรกิาร 
 ตัวบ่งช้ีที่ 21 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 24 โครงการที่บรรลผุลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 25 งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตามเวลา  

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินโครงการได้ทันที 
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1214351049 โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศกึษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่า

เทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน /ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนครูผู้ที่ไม่มีวุฒิทางการศกึษาที่เข้ารับการพัฒนา  

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม  
3. จ านวนผู้เข้ารับบริการ  
4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ที่ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ  
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาส าเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา  

 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 20,000 บาท  (งบแผ่นดิน บริการวิชาการ) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ผู้รับผิดชอบ :ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปี 2553 – 2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดมี

การด าเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น ชุมชน 
ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เยาวชนและผู้สูงอายุภายใต้นโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีก
ทั้งตอบสนองตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ที่มี                   พันธกิจ
ส าคัญประการหนึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ การให้บริการวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นท่ีพึ่งของสังคม ท้องถิ่น พัฒนาระบบกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม
ตามเป้าหมาย ตลอดจนส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสังคม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจ
ดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดให้มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย และความ
ต้องการของท้องถิ่น สังคมในด้านการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคมและท้องถิ่น 
2. เพื่อส่งเสรมิความเขม้แข็งของชุมชน และท้องถิ่น 
3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น 
4. เพื่อตอบสนองตัวช้ีวัดของคณะและมหาวิทยาลัย  

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 1/30 ครั้ง/คน 
    

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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2.2   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.3   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสามารถน าความรูไ้ปใช้ไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.4   ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยไม่   
       น้อยกว่าร้อยละ 24 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
3.2. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา:  12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30  กันยายน  2555 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
1.1 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสืบค้น

สารสนเทศ 
            

 

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมทั้ง

สิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการ

สืบค้นสารสนเทศ 
1 ครั้ง   1  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ

การสืบค้นสารสนเทศ 
      20,000 บรรณารัก

ษ์ 
1.1 ค่าตอบแทน         

 -ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 7,200  
1.2 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่าง (ผู้อบรมและวิทยากร) 32 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 1,600  
 -ค่าห้องปฏิบัติการ       3,000  

1.3 ค่าวัสด ุ         
 -ค่าวัสดุในการอบรม       8,200  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       20,000  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 

        20,000  20,000 

            
รวม         20,000  20,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ   20,000  
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม   20,000  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรไ์ด้ให้บริการงานวิชาการและวชิาชีพต่อสังคมและท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 
2. ชุมชน และท้องถิ่นเกิดความเขม้แข็งมากยิ่งข้ึน 
3. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการเสรมิสร้างและพัฒนาองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษามากยิ่งข้ึน 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรไ์ดด้ าเนินงานด้านบริการวิชาการตามตัวช้ีวัดของคณะและมหาวิทยาลัย  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตวัช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1. กิจกรรมบริการวิชาการทุกกิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดร้อยละ 85 
1.2. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมบริการวชิาการทุกกิจกรรมร้อยละ 85 
1.3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเขา้ใจ ความพึงพอใจ และสามารถน าความรูไ้ปใช้ได้ร้อยละ 85 
1.4. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยไม่   
       น้อยกว่าร้อยละ 24 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมและด าเนินโครงการศึกษาอบรมและ

พัฒนา 
3.2. การส ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

               3.3.   รายงานผลข้อมลูโดยใช้รายงานสรุปผลการจดักิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ:  
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน 
สังคม  

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์ 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2555–2558):  

2.1.1 นโยบายที ่4 สังคมและคณุภาพชีวิต  
นโยบายย่อยท่ี 4.1 นโยบายการศกึษา  

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553-2555:  

2.2.1 นโยบายที ่3 สนับสนุนและร่วมมือและขยายการให้บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพึ่งของท้องถิ่น 
และสังคม  

กลยุทธ์ที่ 1 ให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนือ่ง 
กลยุทธ์ที ่2 สร้างเครือข่ายความรว่มทางการบริการวิชาการกับท้องถิ่นและองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ี การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ)  

2.3.1 มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ  
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ตัวบ่งช้ีที ่8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก 
2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ  

พ.ศ.2554  
2.4.1 มิติที ่1 มิติด้านประสิทธิผล  
ตัวช้ีวัดที ่1 ระดับความส าเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรจุเปา้หมายตาม 

แผนปฏิบัตริาชการของสถาบันอดุมศึกษา  
ตัวช้ีวัดที ่3.2 ระดบัความส าเรจ็ของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม  

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
2.5.1 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ  
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกส่ังคม  
ตัวบ่งช้ีที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

2.6 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 (สงป.) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 16 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกส่ังคม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 17 จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บรกิาร 
 ตัวบ่งช้ีที่ 21 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 
 ตัวบง่ช้ีที่ 24 โครงการที่บรรลผุลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 25 งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตามเวลา  

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินโครงการได้ทันที  
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1214351050 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่า

เทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน /ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนครูผู้ที่ไม่มีวุฒิทางการศกึษาที่เข้ารับการพัฒนา  

2. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม  
3. จานวนผู้เข้ารับบริการ  
4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ที่ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ  
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาส าเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา  

 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 30,000 บาท (งบแผ่นดิน บริการวิชาการ) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ผู้รับผิดชอบ :ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปี 2553 – 2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก าหนดให้หน่วยงานใน

สังกัดมีการด าเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต และบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรของ
องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น ชุมชน ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เยาวชนและผู้สูงอายุภายใต้นโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกทั้งตอบสนองตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ที่มีพันธกิจส าคัญ
ประการหนึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ การให้บริการวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของสังคม ท้องถิ่น พัฒนาระบบกลไกใน
การบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมาย ตลอดจนส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสังคม 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดให้มีโครงการบริการวิชาการด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นเพื่อตอบสนองตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย และความต้องการของท้องถิ่น สังคมในด้านการบริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง  

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาคณุภาพชีวิตใหก้ับชุมชนและท้องถิ่น 
2. เพื่อตอบสนองตัวช้ีวัดของคณะและมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
3. เพื่อส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของเยาวชน และชุมชนให้ดีขึ้น 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1 จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 2 ครั้ง 
    

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1.   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความรูค้วามเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 



340 
 

 

2.2   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.3   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสามารถน าความรูไ้ปใช้ไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
3.3. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา:  12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30  กันยายน  2555 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
1.6 จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่อการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี
            

 

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมทั้ง

สิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่อ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
2 ครั้ง   2  

        

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
6 จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างพลังชุมชน

เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
      30,000 รัฐศาสตร ์

6.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าวิทยากร 3 คน ๆ ละ 12 ชม. ๆ ละ 600 บาท 21,600  

6.2 ค่าใช้สอย         
 -ค่าอาหารว่าง (ผู้อบรมและวิทยากร) 66 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 3,300  

6.3 ค่าวัสด ุ         
 -ค่าเอกสารและวสัดุในการอบรม       5,100  
          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       30,000  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างพลัง
ชุมชนเพื่อการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี

        30,000  30,000 

            
รวม         350,000  350,000 
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ผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน   21,600  
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ   8,400  
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม   30,000  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการเสรมิสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ 
2. กิจกรรมตอบสนองตัวช้ีวัดของคณะและมหาวิทยาลยัในการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
3. เยาวชน และชุมชนไดร้ับการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1. กิจกรรมบริการวิชาการทุกกิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดร้อยละ 85 
1.2. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมบริการวชิาการทุกกิจกรรมร้อยละ 85 
1.3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเขา้ใจ ความพึงพอใจ และสามารถน าความรูไ้ปใช้ได้ร้อยละ 85 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมและด าเนินโครงการศึกษาอบรมและพัฒนา 
3.2. การส ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

 3.3.  รายงานผลข้อมลูโดยใช้รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ:  
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ (ประจาปงีบประมาณ พ.ศ.2555)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน 

สังคม  
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์ 

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2555–2558):  
2.1.1 นโยบายที ่4 สังคมและคณุภาพชีวิต  
นโยบายย่อยท่ี 4.1 นโยบายการศกึษา  

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553-2555:  

2.2.1 นโยบายที ่3 สนับสนุนและร่วมมือและขยายการให้บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพึ่งของ 
ท้องถิ่นและสังคม  

กลยุทธ์ที่ 1 ให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนือ่ง 
กลยุทธ์ที ่2 สร้างเครือข่ายความรว่มทางการบริการวิชาการกับท้องถิ่นและองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ี การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ)  

2.3.1 มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ  
ตัวบ่งช้ีที ่8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน 

การพัฒนาการเรียนการสอนและวจิัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กร 
ภายนอก 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554  

2.4.1 มิติที ่1 มิติด้านประสิทธิผล  
ตัวช้ีวัดที ่1 ระดับความส าเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรจุเปา้หมาย 

ตามแผนปฏิบัตริาชการของสถาบนัอุดมศึกษา  
ตัวช้ีวัดที ่3.2 ระดบัความส าเรจ็ของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม  

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
2.5.1 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ  
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกส่ังคม  
ตัวบ่งช้ีที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

2.6 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 (สงป.) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 16 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกส่ังคม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 17 จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 21 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 24 โครงการที่บรรลผุลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 25 งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตามเวลา  

 
3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินโครงการได้ทันที  
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1214351051 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่า

เทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน /ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนครูผู้ที่ไม่มีวุฒิทางการศกึษาที่เข้ารับการพัฒนา  

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม  
3. จ านวนผู้เข้ารับบริการ  
4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ที่ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ  
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาส าเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา  

 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 77,000 บาท (งบแผ่นดิน บริการวิชาการ) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ผู้รับผิดชอบ :ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปี 2553 – 2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก าหนดให้หน่วยงานใน

สังกัดมีการด าเนินงานด้านพัฒนาและบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรส่วน
ปกครองท้องถิ่น ชุมชน ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เยาวชนและผู้สูงอายุภายใต้นโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกทั้งตอบสนองตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ที่มีพันธกิจส าคัญ
ประการหนึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยทุธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ การให้บริการวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของสังคม ท้องถิ่น พัฒนาระบบกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม
ตามเป้าหมาย ตลอดจนส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และพันธกิจดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อใหค้ณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 
2. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละศาสตรด์ าเนนิงานอย่างมีคุณภาพ 
3. เพื่อตอบสนองตัวช้ีวัดของคณะและมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการให้บริการแก่ชุมชนโดยเฉพาะครูและบคุลากร

การศึกษา  

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดกิจกรรมอบรมครผูู้สอนศลิปะ “โครงสรา้งของทฤษฎีทางด้านวิจิตรศลิป์ เพ่ือ

การเรยีนรู้” 
50 คน 

1.2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรูภ้าษาญี่ปุ่นส าหรับครภูาษาญีปุ่่นระดับมธัยม 1/20 ครั้ง/คน 
1.3 จัดกิจกรรมอบรมครูดนตรีและนาฏศิลป ์ 40 คน 
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2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.2   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.3   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสามารถน าความรูไ้ปใช้ไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา:  12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30  กันยายน  2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
1.1 จัดกิจกรรมอบรมครผูู้สอนศลิปะ “โครงสรา้งของ

ทฤษฎีทางด้านวิจิตรศลิป์ เพ่ือการเรียนรู้” 
            

1.2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรูภ้าษาญี่ปุ่นส าหรับครู
ภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยม 

             

1.3 จัดกิจกรรมอบรมครูดนตรีและนาฏศิลป ์             
 

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมทั้ง

สิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดกิจกรรมอบรมครผูู้สอนศลิปะ 

“โครงสรา้งของทฤษฎีทางด้านวิจิตรศลิป์ 
เพื่อการเรยีนรู้” 

50 คน  50   

2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรูภ้าษาญี่ปุ่น
ส าหรับครูภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยม 

1/20 ครั้ง/คน  1   

3 จัดกิจกรรมอบรมครูดนตรีและนาฏศิลป ์ 40 คน   40  
        

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดบั 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดกิจกรรมอบรมครูผู้สอนศิลปะ 

“โครงสร้างของทฤษฎีทางด้านวิจิตร
ศิลป์ เพ่ือการเรียนรู”้ 

      17,000 ศิลปกรรม 

1.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าวิทยากร 3 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 10,800  

1.2 ค่าใช้สอย         
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ล า 
ดบั 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 -ค่าอาหารว่าง (ผู้อบรมและวิทยากร) 53 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 2,650  

1.3 ค่าวัสด ุ         
 -ค่าวัสดุในการอบรม       3,550  
2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ภาษาญี่ปุ่น

ส าหรับครูภาษาญ่ีปุ่นระดับมัธยม 
      30,000 ภาษาญี่ปุ่น 

2.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าวิทยากร 3 คน ๆละ 7 ชม. ๆ ละ 600 บาท 12,600  
2.2 ค่าใช้สอย         

 -ค่าอาหารว่าง 20 คน ๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 3,000  
 -ค่าน้ ามันรถ/ ยานพาหนะ/ ทางด่วน 

เบี้ยเลีย้งคนขับ 
      6,000  

2.3 ค่าวัสด ุ         
 -ค่าเอกสารประกอบการอบรม   30 ชุด ๆ ละ 60 บาท 1,800  
 -ค่าวัสดุในการจดัอบรม       3,600  
 -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   3 ผืน ๆ ละ 1,000 บาท 3,000  
3 จัดกิจกรรมอบรมครูดนตรีและ

นาฏศิลป ์
      30,000 ดนตร ี

3.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าวิทยากร 4 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท 14,400  

3.2 ค่าใช้สอย         
 -ค่าอาหารว่าง (ผู้อบรมและวิทยากร) 45 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 2,250  
 -ค่าน้ ามันรถ/ยานพาหนะ/ทางด่วน 

เบี้ยเลีย้งคนขับ 
      3,000  

3.3 ค่าวัสด ุ         
 -ค่าเอกสารและวสัดุในการอบรม       10,350  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       77,000  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดกิจกรรมอบรมครผูู้สอนศลิปะ 
“โครงสรา้งของทฤษฎีทางด้าน
วิจิตรศลิป์ เพ่ือการเรียนรู้” 

        17,000  17,000 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ภาษาญี่ปุ่นส าหรับครูภาษาญี่ปุ่น
ระดับมัธยม 

        30,000  30,000 

จัดกิจกรรมอบรมครูดนตรีและ
นาฏศิลป ์

        30,000  30,000 

            
รวม         77,000  77,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ  47,000 30,000  
 - เงินอุดหนุนผลงานวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  47,000 30,000  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 
2. คณาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบตัิงานในแต่ละศาสตร์ด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ 
3. กิจกรรมตอบสนองตัวช้ีวัดของคณะและมหาวิทยาลยัเกี่ยวกับการให้บริการแก่ชุมชนโดยเฉพาะครแูละบุคลากร

การศึกษา  

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1. กิจกรรมบริการวิชาการทุกกิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดร้อยละ 85 
1.2. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมบริการวชิาการทุกกิจกรรมร้อยละ 85 
1.3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเขา้ใจ ความพึงพอใจ และสามารถน าความรูไ้ปใช้ได้ร้อยละ 85 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การส ารวจข้อมลู โดยใช้แบบรายงานผลการจดักิจกรรมและด าเนินโครงการศึกษาอบรมและพัฒนา 
3.2. การส ารวจข้อมลูเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
3.3.   รายงานผลข้อมูลโดยใช้รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ:  
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน 
สังคม  

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์ 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2555–2558):  

2.1.1 นโยบายที ่4 สังคมและคณุภาพชีวิต  
นโยบายย่อยท่ี 4.1 นโยบายการศกึษา  

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553-2555:  

2.2.1 นโยบายที ่3 สนับสนุนและร่วมมือและขยายการให้บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพึ่งของท้องถิ่น 
และสังคม  

กลยุทธ์ที่ 1 ให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนือ่ง 
กลยุทธ์ที ่2 สร้างเครือข่ายความรว่มทางการบริการวิชาการกับท้องถิ่นและองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ี การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ)  

2.3.1 มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ  
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ตัวบ่งช้ีที ่8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก 
2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ  

พ.ศ.2554  
2.4.1 มิติที ่1 มิติด้านประสิทธิผล  
ตัวช้ีวัดที ่1 ระดับความส าเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรจุเปา้หมายตาม 

แผนปฏิบัตริาชการของสถาบันอดุมศึกษา  
ตัวช้ีวัดที ่3.2 ระดบัความส าเรจ็ของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม  

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
2.5.1 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ  
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกส่ังคม  
ตัวบ่งช้ีที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

2.6 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 (สงป.) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 16 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกส่ังคม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 17 จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บรกิาร 
 ตัวบ่งช้ีที่ 21 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 24 โครงการที่บรรลผุลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 25 งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตามเวลา  

 
3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินโครงการได้ทันที  
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1214351052 โครงการตามพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่า

เทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน /ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนครูผู้ที่ไม่มีวุฒิทางการศกึษาที่เข้ารับการพัฒนา  

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม  
3. จ านวนผู้เข้ารับบริการ  
4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ที่ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ  
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาส าเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
7. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา  

 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 30,000 บาท (งบแผ่นดิน บริการวิชาการ) 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ผู้รับผิดชอบ :ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

หลักการและเหตุผล 
โครงการตามแนวทางพระราชด าริมีจ านวนมาก แตกต่างกันไปตามพ้ืนที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ทั้งนี้ก็เพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีนั้นๆ เป็นหลัก หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในแต่ละพ้ืนที่มีหน้าที่ใน
การส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการสนองตอบโครงการต่างๆเท่าที่ก าลั งจะสามารถกระท าได้ 
อันเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานหลัก  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ที่มี                   
พันธกิจส าคัญประการหนึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ การให้บริการ
วิชาการในทุกด้านโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นที่พ่ึงของ
สังคม ท้องถิ่น อีกทั้งมีการส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสังคมและท้องถิ่น 
จึงถือว่าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน ส่งเสริม โครงการตามพระราชด าริในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยดูแล
รับผิดชอบ โดยเน้นไปที่การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการสนับสนุน
โครงการตามพระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ท าให้คนไทยสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี และเป็นอิสระต่ออ านาจหรือผลกระทบใดๆ จึงถือเป็นศักยภาพพ้ืนฐานที่คนไทยและเยาวชนไทยทุกคน
ควรมี เพ่ือในยามเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ แรงกระเพ่ือมเหล่านั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนไทยใน
อนาคต 

จากเหตุผลข้างต้นคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้พิจารณาเห็นถึงความส าคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้จัดให้
มีโครงการตามแนวทางพระราชด าริขึ้น เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจได้น าไปเป็นตัวอย่างในการด าเนิน
ชีวิตได้  
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วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคมและท้องถิ่นเกี่ยวกับโครงการตามแนวทางพระราชด าริ 
2. เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และท้องถิ่นตามแนวทางพระราชด าริ 
3. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้โครงการตามแนวทางพระราชด าให้กับชุมชนและท้องถิ่น 
 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดกิจกรรมการศึกษาเรยีนรู้การพฒันาตามแนวทางพระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพียง 40 คน 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.2   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.3   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

3. เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา:  12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30  กันยายน  2555 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.1 จัดกิจกรรมการศึกษาเรยีนรู้การพฒันาตามแนวทาง

พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
            

 

แผนการด าเนนิงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมทั้ง

สิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดกิจกรรมการศึกษาเรยีนรู้การพฒันาตาม

แนวทางพระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพียง 
40 คน   40  
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยตอ่
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดกิจกรรมการศึกษาเรยีนรู้การพฒันา

ตามแนวทางพระราชด ารเิศรษฐกจิ
พอเพียง 

      30,000 พัฒนาชุมชน 

1.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าวิทยากร 4 คน ๆ ละ 6 ชม. 600 บาท 14,400  

1.2 ค่าใช้สอย         
 -ค่าอาหารว่าง (ผู้อบรมและวิทยากร) 44 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 2,200  
 -ค่าน้ ามันรถ/ค่ายานพาหนะ/ 

ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ 
      6,000  

1.3 ค่าวัสด ุ         
 -ค่าเอกสารในการอบรม   45 ชุด ๆ ละ 50 บาท 2,250  
 -ค่าวัสดุในการจดักิจกรรม       5,150  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       30,000  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 



355 
 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าท้องถิ่น 

        30,000  30,000 

            
รวม         30,000  30,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     

 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     

 - ค่าจ้างช่ัวคราว     

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     

2 งบด าเนินงาน     

 - ค่าตอบแทน     

 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     

 - ค่าสาธารณูปโภค     

3 งบลงทุน     

 - ค่าครุภณัฑ ์     

 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     

4 งบเงินอุดหนุน     

 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     

 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ   30,000  

 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     

 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     

 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     

 - เงินอุดหนุน(...................................)     

5 งบรายจ่ายอื่น     

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     

      

 รวม   30,000  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สังคมและท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพเกี่ยวกับโครงการตามแนวทางพระราชด าริ 
2. ชุมชน และท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมความเข้มแข็งเกี่ยวกับโครงการตามแนวทางพระราชด าริ 
3. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้โครงการตามแนวทางพระราชด า 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1. กิจกรรมบริการวิชาการทุกกิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดร้อยละ 85 
1.2. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมบริการวิชาการทุกกิจกรรมร้อยละ 85 
1.3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ร้อยละ 85 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมและด าเนินโครงการศึกษา

อบรมและพัฒนา 
3.2. การส ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

               3.3.   รายงานผลข้อมูลโดยใช้รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 

 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ:  
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน
ในสังคม  

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2555–2558):  

2.1.1 นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต  
นโยบายย่อยที่ 4.1 นโยบายการศึกษา  

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553-2555:  

2.2.1 นโยบายที่ 3 สนับสนุนและร่วมมือและขยายการให้บริการวิชาการ เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของ
ท้องถิ่นและสังคม  

กลยุทธ์ที่ 1 ให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมทางการบริการวิชาการกับท้องถิ่นและองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ)  
2.3.1 มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ  
พ.ศ.2554  

2.4.1 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล  
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรจุเป้าหมายตาม 

แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความส าเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม  

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
2.5.1 องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

2.6 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 
(สงป.) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 16 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 17 จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 21 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 24 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 25 งานโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามเวลา  

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินโครงการได้ทันที  



359 
 

 

1040000 คณะวิทยาการจัดการ  
1214351053 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 175,000 บาท  
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบดคีณะวิทยาการจัดการ 
  
  

หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การบริการวิชาการด้าน
การศึกษาแก่ท้องถิ่น เป็นภารกิจที่ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและมีการจัดในรูปแบบที่แตกต่างกัน การปฎิรูป
การศึกษาถือว่าเป็นวาระส าคัญแห่งชาติ เพื่อท าให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์ คือ เก่ง ดี มี
ความสุขและมีความเป็นไทย  

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ในการให้การสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยของ
คณาจารย์ การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้บริการวิชาการแก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ชุมชน เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจดังนั้นสถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น าการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้สอดคล้องกับการปฎิ
รูปการศึกษา และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป 

วัตถุประสงค์    
1. เพื่อให้เพื่อบริการวิชาการ และจัดอบรมทางวิชาการเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นแก่เด็กและเยาวชน 
2. เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวิชาชีพต่อสังคม 4 กิจกรรม 
1.2 มีจ านวนผูร้ับบริการจากกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 160 คน 
1.3 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.2 นักเรียน นักศึกษา และผูส้นใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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2.3 นักเรียน นักศึกษา และผูส้นใจทั่วไปสามารถน าความรูไ้ปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
3.  เป้าหมายเชิงเวลา 

3.1 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต้น :     1 ตุลาคม 2554     วันสิ้นสุด :  31 มีนาคม 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ค่ายนักเศรษฐศาสตร์(รักท้องถิ่น)รุน่เยาว์ ปี 3 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) 
            

2 พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเปน็อาสาสมัคร
มัคคุเทศก์ประจ าชมุชน รุ่น 2 
(สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

            

3 นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพเพื่อชุมชน (HR 
Profession) (สาขาวิชาบริหารทรพัยากรมนุษย์) 

            

4 ปั้นนักโลจสิติกส์มืออาชีพ สู่การพฒันาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่อง (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 

            

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ค่ายนักเศรษฐศาสตร์(รักท้องถิ่น)รุน่

เยาว์ ปี 3 (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) 
1 ครั้ง  1  

 

2 พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเปน็
อาสาสมัครมคัคุเทศก์ประจ าชุมชน  
รุ่น 2  (สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว) 

1 ครั้ง  1   

3 นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ
เพื่อชุมชน (HR Profession)                                   
(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 

1 ครั้ง    1 

4 ปั้นนักโลจสิติกส์มืออาชีพ สู่การพฒันา
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง                               
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 

1 ครั้ง  1   
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แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ค่ายนักเศรษฐศาสตร์(รักท้องถิ่น)รุน่เยาว์ 

ปี 3 (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) 
45,000  45,000   

2 พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเปน็
อาสาสมัครมคัคุเทศก์ประจ าชุมชน รุ่น 2 
(สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

45,000  45,000   

3 นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพเพื่อ
ชุมชน (HR Profession)                                   
(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 

40,000    40,000 

4 ปั้นนักโลจสิติกส์มืออาชีพ สู่การพฒันาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่อง                               
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 

45,000  45,000   

 รวม 175,000  135,000  40,000 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 ค่ายนักเศรษฐศาสตร์(รักท้องถิ่น)รุน่

เยาว์ ปี 3 (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) 
1 ครั้ง 

    
45,000  

 ค่าตอบแทน         
   - ค่าวิทยากร 6 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 21,600  
 ค่าใช้สอย         
   - ค่าอาหารว่าง 2 วันๆละ 2 มื้อ 40 คนๆละ 4 ครั้งๆละ 25 บาท 4,000  
   -ค่าท ารูปเล่มเอกสาร 40 เล่มๆละ - - 120 บาท 4,800  
   -ค่าท าป้าย 1 ครั้งๆละ 2 แผ่นๆละ 1,000 บาท 2,000  
 - ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 8,000 บาท 8,000  
 ค่าวัสดุ         
   -ซื้อวัสด ุ 1 ครั้งๆละ - - 4,600 บาท 4,600  

2 พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเปน็
อาสาสมัครมคัคุเทศก์ประจ าชุมชน  
รุ่น 2  
(สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

    

  45,000  

 ค่าตอบแทน 
  -ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม 

 
5 

 
คนๆละ 

 
6 

 
ช่ัวโมง 

 
600 

 
บาท 

 
18,000 

 

 ค่าใช้สอย 
- ค่าจัดท ารูปเล่มเอกสาร 
- ค่าจัดท าป้าย 
- ค่าจ้างเหมารถบสัปรับอากาศ 

 
1 
1 
1 

 
ครั้งๆละ 
ครั้งๆละ 
ครั้งๆละ 

 
40 
3 
1 

 
เล่มๆละ 
ป้ายๆละ 
คันๆละ 

 
150 

1,000 
8,000 

 
บาท 
บาท
บาท 

 
6,000 
3,000 
8,000 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
- ค่าจัดท าเอกสารรายงานผล 
- ค่าอาหารว่าง 2 วันๆละ 2 มื้อ 

1 
40 

ครั้งๆละ 
คนๆละ 

10 
4 

เล่มๆละ 
มื้อๆละ 

100 
25 

บาท 
บาท 

1,000 
4,000 

 ค่าวัสดุ         
   -ซื้อวัสด ุ 1 ครั้งๆละ - - 5,000 บาท 5,000  

3 นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ
เพื่อชุมชน (HR Profession)                                   
(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 

    
  40,000  

 ค่าตอบแทน         
   - คา่วิทยากร 6 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 21,600  
 ค่าใช้สอย         
   -ค่าอาหารว่าง 2 วันๆละ 2 มื้อ 40 คนๆละ 4 ครั้งๆละ 25 บาท 4,000  
   -ค่าท าป้าย 1 ครั้งๆละ 2 แผ่นๆละ 1,000 บาท 2,000  
 - ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 8,000 บาท 8,000  
 ค่าวัสด ุ         
   -ซื้อวัสด ุ 1 ครั้งๆละ - - 4,400 บาท 4,400  
3 ปั้นนักโลจสิติกส์มืออาชีพ สู่การพฒันา

องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง                               
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 

      
45,000 

 

 ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม 

 
6 

 
คนๆละ 

 
6 

 
ช่ัวโมง 

 
600 

 
บาท 

 
21,600 

 

 ค่าใช้สอย 
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 
-ค่าจัดท ารูปเล่มเอกสาร 
-ค่าป้ายไวนลิ 
-ค่าบ ารุงรักษารถ(บสั 1 คัน) 

 
1 
1 
40 
1 
1 

 
ครั้งๆละ 
คนๆละ 
คนๆละ 
ครั้งๆละ 
ครั้งๆละ 

 
1 
1 
2 
3 
1 

 
วันๆละ 
วันๆละ 
ชุดๆละ 
อันๆละ 
วันๆละ 

 
1,500 

180 
130 

1,000 
1,500 

 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
1,500 

180 
10,400 
3,000 
1,500 

 

 ค่าวัสดุ 
-ค่าวัสด ุ

 
1 

 
ครั้งๆละ 

 
- 

 
 

 
6,820 

 
บาท 

 
6,820 

 

 รวมท้ังสิ้น 175,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่ายนักเศรษฐศาสตร์(รัก
ท้องถิ่น)รุ่นเยาว์ ปี 3 (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์) 

        
45,000 

 
45,000 

พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการ
เป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจ า
ชุมชน รุ่น 2 (สาขาวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

        

45,000 

 

45,000 

นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มือ
อาชีพเพื่อชุมชน (HR 
Profession)                                   
(สาขาวิชาบริหารทรัพยากร
มนุษย์) 

        

40,000 

 

40,000 

ปั้นนักโลจสิติกส์มืออาชีพ สู่การ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง                               
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 

        
45,000 

 
45,000 

            
รวม         175,000  175,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบรหิารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างชั่วคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวัสดุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภัณฑ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ  135,000  40,000 
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอ่ืน     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวชิาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนยว์ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
 รวม  135,000  40,000 
 รวม 175,000 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เยาวชนและผู้สนใจที่ผ่านการอบรมได้รับความรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาแนวคิดเ ศรษฐกิจ
พอเพียงมีจิตส านึกความรักชาติ เห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมและมีแนวคิดด้านการอนุรักษ์ และสามารถน าแนวคิดนี้มา
ปรับใช้กับการด ารงชีวิตอย่างถูกต้องตลอดจนสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาของตนเองและชุมชนได้ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ 1 โครงการ 4 กิจกรรม 
1.2. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
1.3. ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการ 
1.4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการร้อยละ 90 
1.5. ผู้รับบริการวิชาการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
1.6. ผู้รับบริการวิชาการมีความพงึพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.7. ผู้รับบริการวิชาการสามารถน าความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
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2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. แบบรายงานผลการด าเนินการทุกกิจกรรม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาสังคมคณุภาพชีวิต และลดความเหลี่ยมล้ าทางสังคม 

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

 2.1.1  นโยบายที่ 4 :  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายย่อยท่ี 4.1 นโยบายการศกึษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-
2555:  

2.2.1 นโยบายที ่3 สนับสนุนและร่วมมือและขยายการให้บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็น
ที ่

พึ่งของท้องถิ่นและสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพึ่งของท้องถิ่นและสังคม  
กลยุทธ์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนือ่ง 

 
2.2  ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.2.1  มาตรฐานท่ี4: มาตรฐานด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ีที่4.2: ระดับความส าเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการอนรุักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ีที่4.3: ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บน
พื้นฐานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

2.3   ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 2.3.1  มิติที่1: มิติดา้นประสิทธิผล 
  ตัวช้ีวัดที่3.3: ระดับความส าเร็จของแผนการอนุรักษ์ พัฒนาละสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
2.4  ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 2.4.1  องค์ประกอบท่ี 6: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ีที ่6.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  3. ความพร้อมของโครงการ 
  ด าเนินการได้ทันที 
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1214351054 โครงการตามพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

2.จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 35,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบดคีณะวิทยาการจัดการ 

 
 
หลักการและเหตุผล 

โครงการตามพระราชด าริมีมากมาย แตกต่างกันไปตามพื้นที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ก็ เพื่อแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในพื้นที่นั้นๆเป็นหลัก หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือ ร่วมแรง 
ร่วมใจ ในการสนองตอบโครงการต่างๆเท่าท่ีก าลังจะสามารถกระท าได้ อันเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานหลัก  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริมการ
ให้บริการทางวิชาการ การวิจัยเพื่อตอบสนองสังคม ชุมชนท้องถิ่น จึงถือว่าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน ส่งเสริม 
โครงการตามพระราชด าริในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยดูแลรับผิดชอบ โดยเน้นไปที่การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงการสร้างจิตส านึกของความรักชาติเพื่อความเป็นปึกแผ่น สามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ 
ตลอดจนการสนับสนุนโครงการตามพระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ท าให้คนไทยสามารถด ารง ชีวิตอยู่ได้
อย่างมีศักดิ์ศรีและเป็นอิสระต่ออ านาจหรือผลกระทบใดๆจึงถือเป็นศักยภาพพื้นฐานท่ีคนไทยและเยาวชนไทยทุกคนควรมีเพื่อใน
ยามเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆแรงกระเพื่อมเหล่านั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนไทยในอนาคต 

วัตถุประสงค์   
1. ให้ความรู้แก่เยาวชนได้เข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ให้เยาวชนเข้าใจเกิดความสามคัคี มีจิตส านึกความรักชาต ิ
3. กระตุ้นให้เยาวชนมีความรู้ มคีวามรัก และหวงแหน ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของสังคมไทย 
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามโครงการพระราชด าริอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทางไกล 
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เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวิชาชีพต่อสังคม 1 กิจกรรม 
1.2 มีจ านวนผูร้ับบริการจากกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 40 คน 
1.3 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ครู/อาจารย์  นักเรียน  นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 
2.2 ครู/อาจารย์  นักเรียน  นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.3 ครู/อาจารย์  นักเรียน  นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถน าความรู้ไปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. เป้าหมายเชิงเวลา 

3.1 โครงการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา : 12 เดือน วันเร่ิมต้น :     1  ตุลาคม 2554     วันสิ้นสุด :  30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 นักการตลาดรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนาสังคมและชุมชน  บน

พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  (สาขาวิชาการตลาด) 
            

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 นักการตลาดรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนาสังคม

และชุมชนบนพ้ืนฐานเศรษฐกจิพอเพียง  
(สาขาวิชาการตลาด) 

1 ครั้ง  1 
  

 



368 
 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 นักการตลาดรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนาสังคม

และชุมชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง  (สาขาวิชาการตลาด) 

35,000  35,000 
  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 35,000  35,000   

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 นักการตลาดรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนา

สังคมและชุมชน  บนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

        

 ค่าตอบแทน 
-ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม 

 
5 

 
คนๆละ 

 
6 

 
ช่ัวโมง 

 
600 

 
บาท 

18,000 
18,000 

 

 ค่าใช้สอย 
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 
-ค่าป้ายไวนลิ 
-ค่าบ ารุงรักษารถ 
-ค่าจัดท ารูปเล่มเอกสาร 

 
1 
1 
1 
1 
40 

 
ครั้งๆละ 
คนๆละ 
ครั้งๆละ 
ครั้งๆละ 
คนๆละ 

 

 
1 
1 
1 
1 
2 
 

 
วันๆละ 
วันๆละ 
อันๆละ 
วันๆละ 
ชุดๆละ 

 

 
1,500 
180 

1,000 
1,500 

90 

 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 

11,380 
1,500 
180 

1,000 
1,500 
7,200 

 

 

 ค่าวัสดุ 
-ค่าวัสด ุ

 
1 
 

 
ครั้งๆละ 

 
- 

 
- 

 
5,620 

 

 
บาท 

5,620 
5,620 

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 35,000 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงนิอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

นักการตลาดรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนา
สังคมและชุมชน บนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
(สาขาวิชาการตลาด) 

        35,000  35,000 

            
รวม         35,000  35,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ  35,000   
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงนิรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  35,000   
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เยาวชนและผู้สนใจที่ผ่านการอบรมได้รับความรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมีจิตส านึกความรักชาติ เห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมและมีแนวคิดด้านการอนุรักษ์ และสามารถน าแนวคิดนี้มา
ปรับใช้กับการด ารงชีวิตอย่างถูกต้องตลอดจนสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาของตนเองและชุมชนได้ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ 1 โครงการ 4 กิจกรรม 
1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
1.3 ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการ 
1.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการร้อยละ 90 
1.5 ผู้รับบริการวิชาการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
1.6 ผู้รับบริการวิชาการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.7 ผู้รับบริการวิชาการสามารถน าความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 แบบรายงานผลการด าเนินการทุกกิจกรรม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาสงัคมและคณุภาพชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

              ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์

2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555)  
2.1.1 นโยบายที ่4 สังคมและคณุภาพชีวิต  
นโยบายย่อยท่ี 4.1 นโยบายการศกึษา  

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553-2555:  

2.2.1 นโยบายที ่3 สนับสนุนและร่วมมือและขยายการให้บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการทางวชิาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพึ่งของท้องถิ่นและสังคม  
กลยุทธ์ที ่2 สร้างเครือข่ายความรว่มทางการบริการวิชาการกับท้องถิ่นและองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนือ่ง 

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ี การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ)  
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2.3.1 มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ  
ตัวบ่งช้ีที ่8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ  
พ.ศ.2554  

2.4.1 มิติที ่1 มิติด้านประสิทธิผล  
ตัวช้ีวัดที ่1 ระดับความส าเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรจุเปา้หมายตามแผนปฏิบตัิ

ราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ตัวช้ีวัดที ่3.2 ระดบัความส าเรจ็ของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม  

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
2.5.1 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ  
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกส่ังคม  
ตัวบ่งช้ีที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

2.6 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 (สงป.) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 16 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกส่ังคม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 17 จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ 
 ตัวบ่งช้ีที ่19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บรกิาร 
 ตัวบ่งช้ีที่ 21 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 24 โครงการที่บรรลผุลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 25 งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตามเวลา  

 
3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินโครงการได้ทันที 
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121435055 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้ความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

2.จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 95,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบดคีณะวิทยาการจัดการ 
  

หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจท่ีส าคัญประการหนึ่งคือ การบริการวิชาการด้านการศึกษาแก่ท้องถิ่น 
เป็นภารกิจท่ีทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและมีการจัดในรูปแบบที่แตกต่างกัน การปฎิรูปการศึกษาถือว่าเป็น
วาระส าคัญแห่งชาติ เพื่อท าให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์ คือ เก่ง ดี มีความสุขและมีความ
เป็นไทย  

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ในการให้การสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยของ
คณาจารย์ การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้บริการวิชาการแก่ครู บุ คลากร
ทางการศึกษา ชุมชน เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น าการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้สอดคล้องกับการปฎิ
รูปการศึกษา และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป 

วัตถุประสงค์    
เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวิชาชีพต่อสังคม 3 กิจกรรม 
1.2 มีจ านวนผูร้ับบริการจากกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 110 คน 
1.3 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นกัเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85 
2.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มอบรมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85 
2.4 นักเรียน นักศึกษา และผูส้นใจทั่วไปสามารถน าความรูไ้ปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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3.  เป้าหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต้น :     1  เมษายน 2555     วันสิ้นสุด :  30 มิถุนายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ส่งเสริมคณุภาพ (คนดีศรีอยุธยา) ปี 2  (ศูนย์บ่ม

เพาะธุรกิจชุมชน) 

            

2 การค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ์อยา่งง่ายส าหรับธรุกิจ
ชุมชน  (สาขาวิชาการบัญชี) 

            

3 อบรมธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกสก์ับธุรกิจชุมชน                                            
(สาขาวิชาการจัดการ) 

            

 

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ส่งเสริมคณุภาพ (คนดีศรีอยุธยา) ปี 2       

(ศูนย์บ่มเพาะธรุกิจ) 
1 ครั้ง   1  

2 การค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ์อยา่งง่าย
ส าหรับธรุกิจชุมชน                              
(สาขาวิชาการบัญชี) 

1 ครั้ง   1  

3 อบรมธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกสก์ับธุรกิจ
ชุมชน                                            
(สาขาวิชาการจัดการ) 

1 
ครั้ง/
วัน 

  1  

 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ส่งเสริมคณุภาพ (คนดีศรีอยุธยา)  ปี 2                                    

(ศูนย์บ่มเพาะธรุกิจชุมชน) 

30,000   30,000  

2 การค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ์อยา่งง่ายส าหรับ
ธุรกิจชุมชน                              
(สาขาวิชาการบัญชี) 

35,000   35,000  
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ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ชุมชน                                            
(สาขาวิชาการจัดการ) 

30,000   30,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 95,000   95,000  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 ส่งเสริมคุณภาพ (คนดีศรีอยุธยา) 

ปี 2 (ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชน) 

      30,000  

 ค่าตอบแทน       10,800  
 - ค่าวิทยากร 3 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 10,800  
 ค่าใช้สอย       10,520  
 - ค่าจ้างท าแผ่นพับ 1 ครั้งๆละ 500 ใบๆละ 2 บาท 1,000  
 - ค่าบริการจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 1,000 บาท 1,000  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 20 คนๆละ - - 240 บาท 4,800  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 3 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 720  
 - ค่าเสื่อมยานพาหนะ 3 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 1,500  
 - ค่าน้ ามัน 3 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 500 บาท 1,500  
 ค่าวัสดุ       8,680  
 - ค่าวัสดุ 2 ครั้งๆละ - - 7,480 บาท 7,480  
 - ค่าถ่ายเอกสาร 1 ครั้งๆละ 3,000 แผ่นๆละ 0.40 บาท 1,200  
2 การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์

อย่างง่ายส าหรับธุรกิจชุมชน  
(สาขาวิชาการบัญชี) 

      35,000  

 วางแผนด าเนินงาน 
ประชาสัมพันธ์และ ส ารวจข้อมลู
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ในธุรกิจชุมชน 

      10,500  

 ค่าใช้สอย       10,500  
 - ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ครั้ง 3 แผ่นป้าย 1,000 บาท 3,000  
 - ค่าส ารวจข้อมลูต้นทุนผลิตภัณฑ์

ในชุมชน 
1 ครั้ง 15 ธุรกิจ/

ผลิตภณัฑ ์
500 บาท 7,500  

 จัดโครงการอบรมการค านวณ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์อย่างง่ายส าหรับ
ธุรกิจชมุชน 

      22,000  

 ค่าตอบแทน       9,000  
 -ค่าวิทยากร 1 คน 6 ช่ังโมง 600 บาท 3,600  
 -ผู้ช่วยวิทยากร 3 คน 6 ช่ัวโมง 300 บาท 5,400  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าใช้สอย       5,000  
 - ค่าจัดท าเอกสารในการอบรม 1 ครั้ง  40 เล่ม 100 บาท 4,000  
 - ค่าจัดท าแผ่นป้าย 1 ครั้ง 1 แผ่นป้าย 1,000 บาท 1,000  
 ค่าวัสดุ       8,000  
 -ซื้อวัสดุใช้ในการอบรม 1 ครั้ง   8,000 บาท 8,000  
 สรุปและจัดท าเอกสารรายงาน

ผลการด าเนินงานตามโครงการ
อบรม 

1 ครั้ง     2,500  

 ค่าใช้สอย       2,500  
 - ค่าจัดท าเอกสารรายงานผลการ

ด าเนินงานตามโครงการอบรม 
1 ครั้ง 25 เล่ม 100 บาท 2,500  

3 อบรมธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
กับธุรกิจชุมชน                      
(สาขาวิชาการจัดการ) 

      30,000  

 ค่าตอบแทน       18,000  
 -  ค่าวิทยากร 5 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 18,000  
 ค่าใช้สอย       5,400  
 - ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 1 ครั้ง 100 แผ่น 15 บาท 1,500  
 - ค่าจัดท าป้าย 1 ครั้ง 2 ป้าย 700 บาท 1,400  
 - ค่าจัดท าเอกสาร 1 ครั้ง 40 เล่ม 50 บาท 2,000  
 - ค่าจัดท ารูปเล่มรายงานโครงการ 1 ครั้ง 5 เล่ม  100 บาท 500  
 ค่าวัสดุ       6,600  
 -  ค่าวัสดุในการอบรม 1 ครั้ง - - 6,000 บาท 6,600  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 95,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งกอ่สร้าง 

ส่งเสริมคณุภาพ (คนดีศรี
อยุธยา)  ปี 2                                    
(ศูนย์บ่มเพาะธรุกิจชุมชน) 

        30,000  30,000 

การค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ์
อย่างง่ายส าหรับธรุกิจชุมชน                              
(สาขาวิชาการบัญชี) 

        
35,000 

 
35,000 

อบรมธุรกิจพาณิชย์
อิเลคทรอนิกส์กบัธุรกิจชุมชน                                            
(สาขาวิชาการจัดการ) 

        
30,000 

 
30,000 

            
รวม         95,000  95,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดบั 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ   95,000  
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
 รวม   95,000  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เยาวชนและผู้สนใจที่ผ่านการอบรมได้รับความรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมีจิตส านึกความรักชาติ เห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมและมีแนวคิดด้านการอนุรักษ์ และสามารถน าแนวคิดนี้มา
ปรับใช้กับการด ารงชีวิตอย่างถูกต้องตลอดจนสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาของตนเองและชุมชนได้ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
5.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ 1 โครงการ 2กิจกรรม 
5.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
5.3 ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการ 
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5.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการร้อยละ 90 
5.5 ผู้รับบริการวิชาการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
5.6 ผู้รับบริการวิชาการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5.7 ผู้รับบริการวิชาการสามารถน าความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2.เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
5.8 บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
5.9 บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
5.10 บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.2. แบบรายงานผลการด าเนินการทุกกิจกรรม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1.ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2.ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 

 2.1.1  นโยบายที่ 4 :  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายย่อยท่ี 4.1 นโยบายการศกึษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-
2555:  

2.2.1 นโยบายที ่3 สนบัสนุนและร่วมมือและ 
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553-2555:  
2.2.1 นโยบายที ่3 สนับสนุนและร่วมมือและขยายการให้บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการเพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แข็งเป็นที่พ่ึงของทอ้งถิ่นและสังคม  
กลยุทธ์ที่ 1 ให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนือ่ง 
กลยุทธ์ที ่2 สร้างเครือข่ายความรว่มทางการบริการวิชาการกับท้องถิ่นและองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ี การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ)  

2.3.1 มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ  
ตัวบ่งช้ีที ่8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ  
พ.ศ.2554  

2.4.1 มิติที ่1 มิติด้านประสิทธิผล  
ตัวช้ีวัดที ่1 ระดับความส าเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรจุเปา้หมายตามแผนปฏิบตัิ

ราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ตัวช้ีวัดที ่3.2 ระดบัความส าเรจ็ของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม  

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
2.5.1 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ  
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกส่ังคม  
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ตัวบ่งช้ีที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
2.6 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 (สงป.) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 16 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกส่ังคม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 17 จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บรกิาร 
 ตัวบ่งช้ีที่ 21 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 24 โครงการที่บรรลผุลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 25 งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตามเวลา  

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินโครงการได้ทันที
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1214351056 โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

2.จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 50,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ : คณบดคีณะวิทยาการจัดการ 
  

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงการพัฒนาประเทศระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซึ่งน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ และมุ่งเน้นการพัฒนา “คน” เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเน้นให้
ทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจ  อันจะส่งผลต่อการสร้างสรรค์สังคมที่พึง
ปรารถนา ซึ่งการพัฒนาประเทศดังกล่าวต้องการคนท่ีมีลักษณะ ดี เก่ง และมีความสุข อนึ่งจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา  พุทธศักราช 2542  ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545  ได้ระบุแนวการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 22 และ
24   โดยเฉพาะในมาตรา 22 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า   ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุด    

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ในการให้การสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยของ
คณาจารย์ การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้บริการวิชาการแก่ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ชุมชน เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมี
บทบาทส าคัญในการเป็นผู้น าการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้สอดคล้องกับการปฎิรูปการศึกษา และพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป 

วัตถุประสงค์   
1.  เพื่อให้ครแูละบคุลากรทางการศกึษา ได้น างานวิจัยมาพฒันาให้ควบคู่ไปกบัการเรยีนการสอนเพื่อใหเ้กิดนวัตกรรมใหม ่ๆ แก่ผูเ้รยีน 

เป้าหมาย 
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวิชาชีพต่อสังคม 2 กิจกรรม 
1.2 มีจ านวนผูร้ับบริการจากกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 80 คน 
1.3 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองและผู้สนใจทั่วไปมีความรูค้วามเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไมน่้อย

กว่าร้อยละ 80 
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2.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองและผู้สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองและผู้สนใจทั่วไปสามารถน าความรูไ้ปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 
3.เป้าหมายเชิงเวลา 

3.1 โครงการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต้น :     1  เมษายน 2555     วันสิ้นสุด :  30 มิถุนายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 

(คอมฯธุรกิจ) 
            

2 จัดอบรมการพัฒนาเว็ปไซต ์             

 

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วย
นับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft 

Office 2010 (สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ) 

1 ครั้ง   1 
 

2 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์                         
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

1 ครั้ง   1 
 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft 

Office 2010 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

25,000   25,000  

2 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์                         
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

25,000   25,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000   50,000  
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม 

Microsoft Office 2010 
      25,000  

 ค่าตอบแทน       18,000  
 -  ค่าวิทยากร 5 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 18,000  
 ค่าใช้สอย       3,000  
 -  ค่าจัดท ารูปเล่มรายงานโครงการ 1 ครั้ง 5 เล่ม  100 บาท 500  
 -  ค่าจัดท าเอกสารการอบรม 1 ครั้ง 50 เล่ม 50 บาท 2,500  
 ค่าวัสดุ       4,000  
 -  ค่าวัสดุในการอบรม 1 ครั้ง - - 4,000 บาท 4,000  
2 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์                         

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 
      25,000  

 ค่าตอบแทน       18,000  
 -  ค่าวิทยากร 5 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 18,000  
 ค่าใช้สอย       3,500  
 -  ค่าจัดท ารูปเล่มรายงานโครงการ 1 ครั้ง 5 เล่ม  100 บาท 500  
 -  ค่าจัดท าเอกสาร 1 ครั้ง 50 เล่ม 60 บาท 3,000  
 ค่าวัสดุ       3,500  
 -  ค่าวัสดุในการอบรม 1 ครั้ง - - 3,500 บาท 3,500  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

อบรมการใช้โปรแกรม 
Microsoft Office 2010 
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

        25,000  25,000 

อบรมการพัฒนาเว็บไซต์                         
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

        25,000  25,000 

รวม         50,000  50,000 
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แผนการใช้จ่ายเงิน(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ   50,000  
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม   50,000  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่กลุม่เป้าหมายที่หลากหลายอันเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ 1 โครงการ 1กิจกรรม 
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1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
1.3 ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการ 
1.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการร้อยละ 90 
1.5 ผู้รับบริการวิชาการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
1.6 ผู้รับบริการวิชาการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.7 ผู้รับบริการวิชาการสามารถน าความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.  วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.3. แบบรายงานผลการด าเนินการทุกกิจกรรม 
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1.ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม  ประเด็นยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาสังคมคณุภาพชีวิต  และลดความเหลีย่มล้ าทางสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 

 2.1.1  นโยบายที่ 4 :  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายย่อยท่ี 4.1 นโยบายการศกึษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-
2555:  

2.2.1 นโยบายที ่3 สนับสนุนและร่วมมือและ 
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553-2555:  
2.2.1 นโยบายที ่3 สนับสนุนและร่วมมือและขยายการให้บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพึ่งของท้องถิ่นและสังคม  
กลยุทธ์ที่ 1 ให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนือ่ง 
กลยุทธ์ที ่2 สร้างเครือข่ายความรว่มทางการบริการวิชาการกับท้องถิ่นและองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ี การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ)  

2.3.1 มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ  
ตัวบ่งช้ีที ่8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ  
พ.ศ.2554  

2.4.1 มิติที ่1 มิติด้านประสิทธิผล  
ตัวช้ีวัดที ่1 ระดับความส าเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรจุเปา้หมายตามแผนปฏิบตัิ

ราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ตัวช้ีวัดที ่3.2 ระดบัความส าเรจ็ของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม  
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2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
2.5.1 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ  
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกส่ังคม  
ตัวบ่งช้ีที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

2.6 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 (สงป.) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 16 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกส่ังคม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 17 จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บรกิาร 
 ตัวบ่งช้ีที่ 21 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 24 โครงการที่บรรลผุลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 25 งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตามเวลา  

 
3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินโครงการได้ทันที 
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1050000  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1214351057  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:  ยุทธศาสตร์ที ่4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทยีม 
 กันในสังคม   

แผนงบประมาณ:  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:  ประชาชนได้รบัการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ  
 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้   
 ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  

 

ผลผลิต:  ผลงานการบริการวิชาการ  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม  
2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ  
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ  
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลา  

 

งบประมาณหมวดรายจ่าย:  งบประมาณแผ่นดิน  :  งบเงินอุดหนุน   
วงเงินงบประมาณ: 105,000.-   บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   ผู้รับผิดชอบ : อ.กฤษณะ กันอ่ า 
  
 
หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจที่สาคัญประการหนึ่งคือ การบริการวิชาการด้านการศึกษาแก่ท้องถิ่น 
เป็นภารกิจท่ีทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญและมีการจัดในรูปแบบที่แตกต่างกัน การปฎิรูปการศึกษาถือว่าเป็น
วาระสาคัญแห่งชาติ เพื่อท าให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์ คือ เก่ง ดี มีความสุขและมีความ
เป็นไทย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและท้องถิ่น รวมถึงท าการวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ให้บริการวิชาการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ ดังนั้นคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้นาการให้บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้สอดคล้องกับการปฎิรูปการศึกษา และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้เพื่อบริการวิชาการและจดัอบรมทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นแก่เด็กและเยาวชน  
2. เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาต ิส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวิชาชีพต่อสังคม  

 

2 กิจกรรม 
1.2 มีจ านวนผูร้ับบริการจากกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 400 คน 
1.3 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา  1 โครงการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักเรียน นักศึกษา และผูส้นใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารว่มอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  
2.2 นักเรียน นักศึกษา และผูส้นใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
2.3 นักเรียน นักศึกษา และผูส้นใจทั่วไปสามารถนาความรูไ้ปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต้น : 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด : 31 มีนาคม 2555  
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 อบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
            

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศ 

            

              
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 อบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมีในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
10/10 ครั้ง/

วัน 
3/3 7/7   

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โลก ดารา
ศาสตร์และอวกาศ 

2/4 ครั้ง/
วัน 

1/2   1/2 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมีใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      55,000.-  

 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนละ 10 รุ่น รุ่นละ 2,400.- บาท 24,000.-  
 2) ค่าใช้สอย          
 - ค่าปูายไวนิล 2 ปูาย ปูายละ   1,000.- บาท 2,000.-  
 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคม ี 30 รายการ     10,000.-  
 - เอกสารประกอบการอบรม 10 รุ่นละ 30 ชุด ชุดละ 30.- บาท 9,000.-  
 - ค่าใช้รถมหาวิทยาลัย 10 ครั้ง   500.- บาท 5,000.-  
 - ค่าน้ ามันรถ 10 ครั้ง   500.- บาท 5,000.-  
2 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง โลก 

ดาราศาสตร์และอวกาศ 
1) ค่าตอบแทนวิทยาการ  
2) ค่าใช้สอย 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าวัสดุในการจดัอบรม 

 
 
4 
 

100 
2 

 
 

คน คนละ 
 

คน คนละ 
ครั้ง ครั้งละ  

 
 

7.5 
 

4 
1 

 
 

ชม. ชม.ละ 
 

มื้อ มื้อละ 
งาน งานละ 

 
 

600.- 
 

25.- 
11,000.- 

 
 

บาท 
 
บาท 
บาท 

 
50,000.- 
18,000.- 

 
10,000.- 
22,000.- 

 

          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       105,000.-  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

อบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมี
ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

        55,000.-  55,000 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
โลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศ 

        50,000.-  50,000 

รวม         105,000.-  105,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ 49,900.- 30,100.-  25,000.- 
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม 49,900.- 30,100.-  25,000.- 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่กลุ่มเปูาหมายที่หลากหลายอันเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ 1 โครงการ 4 กิจกรรม  
1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
1.3 ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการ 
1.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการร้อยละ 90  
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2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 แบบรายงานผลการด าเนินการทุกกิจกรรม  

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (รา่ง) ประเด็นยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
    ยุทธศาสตร์ที ่3 : การพัฒนาสงัคมคุณภาพชีวิต และลดความเหลี่ยมล้ าทางสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1  นโยบายที่ 3: สังคมและคณุภาพชีวิต  
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   

  พ.ศ. 2553-2555 
 2.2.1  ยุทธศาสตร์ที ่3 ให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 : ระดับความส าเร็จของการบรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรม เพื่อท้องถิ่น และ
สังคมชุมชน 

ตัวบ่งช้ีที ่3.2 : ระดับความส าเร็จในการน าความรู้และประสบการณจ์ากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที ่3.3 : ระดับความส าเร็จของการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน 
2.4.  ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 2.4.1  มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลเุปูาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบด้วยตัวช้ีวัดอิสระที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

  3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.2 ระดับความส าเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม 

 
3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินการได้ทันที   
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1214351058  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:  ยุทธศาสตร์ที ่4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และ 

ความเท่าเทียมกันในสังคม   
แผนงบประมาณ:  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  

 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:  ประชาชนได้รบัการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ  
 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ  

 

ผลผลิต:  ผลงานการบริการวิชาการ  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม  
2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ  
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ  
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลา  

 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 140,000.-  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   ผู้รับผิดชอบ : อ.กฤษณะ 

กันอ่ า 
  
 
หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจที่สาคัญประการหนึ่งคือ การบริการวิชาการด้านการศึกษาแก่ท้องถิ่น 
เป็นภารกิจท่ีทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญและมีการจัดในรูปแบบที่แตกต่างกัน การปฎิรูปการศึกษาถือว่าเป็น
วาระสาคัญแห่งชาติ เพื่อท าให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์ คือ เก่ง ดี มีความสุขและมีความ
เป็นไทย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้อง กับ
แผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและท้องถิ่น รวมถึงท าการวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ให้บริการวิชาการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ ดังนั้นคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้นาการให้บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สอดคล้องกับการปฎิรูปการศึกษา และพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์   

เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  
ชุมชน ประเทศชาต ิส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวิชาชีพต่อสังคม  

 

4 กิจกรรม 
1.2 มีจ านวนผูร้ับบริการจากกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 190 คน 
1.3 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา  1 โครงการ 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  
2.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
2.3 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไมน่้อยกว่าร้อยละ 85 
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3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต้น : 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด : 31 มีนาคม 2555  
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซด์ด้วย Joomla             
2 อบรมหลักสูตรระยะสั้น การแกะสลักผักและผลไม้             
3 อบรมการจดัท าข้อบังคับและคูม่ือความปลอดภัยใน

การท างานตามกฎกระทรวง พ.ศ.2549 
            

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Photoshop 
และ PHP  
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซด์

ด้วย Joomla 
1/5 ครั้ง/

วัน 
  1/5  

2 อบรมหลักสูตรระยะสั้น การแกะสลักผัก
และผลไม ้

1/2 ครั้ง/
วัน 

  1/2  

3 อบรมการจดัท าข้อบังคับและคูม่ือความ
ปลอดภัยในการท างานตามกฎกระทรวง 
พ.ศ.2549 

2/2 ครั้ง/
วัน 

 2/2   

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม 
Photoshop และ PHP 

1/4 ครั้ง/
วัน 

  1/4  

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บ

ไซด์ด้วย Joomla  
1) ค่าตอบแทนวิทยากร 
2) ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 
3) ค่าใช้สอย  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 

 
 

1 
1 
 

40 
40 

 
 

คน คนละ 
คน คนละ 

 
คน คนละ 
เล่ม เล่มละ 

 
 

35 
35 

 
10 

 

 
 

ชม. ชม.ละ 
ชม. ชม.ละ 

 
มื้อ มื้อละ 

 
 

600.- 
300.- 

 
15.- 

262.50 

 
 

บาท 
บาท 

 
บาท 
บาท 

48,000.- 
 

21,000.- 
10,500.- 

 
6,000.- 

10,500.- 

 

2. อบรมหลักสูตรระยะสัน้ การ
แกะสลักผักและผลไม ้
1) ค่าตอบแทนวิทยากร 
2) ค่าใช้สอย  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
- ค่าวสัดุและจัดท าเอกสาร 
- ค่าปูายประชาสัมพันธ์ 

 
 

2 
 

40 
1 
1 

 
 

คน คนละ 
 

คน คนละ 
ครั้ง ครั้งละ 

รายการ 
รายการละ 

 
 

6 
 

4 
2 
1 

 
 

ชม. ชม.ละ 
 

มื้อ มื้อละ 
วัน วันละ 
ผืน ผืนละ 

 
 

600.- 
 

50.- 
8,000.- 

800.- 

 
 

บาท 
 

บาท 
บาท 
บาท 

32,000.- 
 

7,200.- 
 

8,000.- 
16,000.- 

800.- 

 

3. อบรมการจัดท าข้อบังคับและคู่มอื
ความปลอดภัยในการท างานตาม
กฎกระทรวง พ.ศ.2549 
1) ค่าตอบแทนวิทยาการ  
2) ค่าใช้สอย 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าแฟูมใส่เอกสาร 
- ปากกา 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
- ค่าปูายประชาสัมพันธ์ 
- ค่าอุปกรณ์อื่นในการจดัอบรม 

 
 
 

1 
 

100 
80 
80 
80 
2 
2 

 
 
 

คน คนละ 
 

คน คนละ 
แฟูม แฟูมละ 
ด้าม ด้ามละ 
ชุด ชุดละ 

ปูาย ปูายละ 
ครั้ง ครั้งละ 

 
 
 

16 
 

2 
 
 

 
 
 

ชม. ชม.ละ 
 

มื้อ มื้อละ 
 

 
 
 

600.- 
 

25.- 
20.- 
10.- 
40.- 

800.- 
1,600.- 

 
 
 

บาท 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

25,000.- 
 
 

9,600.- 
 

5,000.- 
1,600.- 

800.- 
3,200.- 
1,600.- 
3,200.- 

 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้       35,000.-  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
โปรแกรม Photoshop และ PHP 

 1) ค่าตอบแทน         
 1.1) ค่าตอบแทนวิทยากร 

1.2) ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 
1 
1 

คนๆละ 
คนๆละ 

28 
28 

ช่ัวโมงๆละ 
ช่ัวโมงๆละ 

600.- 
300.- 

บาท 
บาท 

16,800.- 
8,400.- 

 

 2) ค่าใช้สอย          
 - ค่าเอกสารการอบรม 30 เล่ม เล่มละ   327.- บาท 9,800.-  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       140,000.-  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
สร้างเว็บไซดด์้วย Joomla 

        48,000.- 
 

 48,000.- 
 

2. อบรมหลักสูตรระยะสั้น 
การแกะสลักผักและผลไม ้

        32,000.- 
 

 32,000.- 
 

3. อบรมการจัดท าข้อบังคับ
และคู่มือความปลอดภัยใน
การท างานตามกฎกระทรวง 
พ.ศ.2549 

        25,000.- 
 

 25,000.- 
 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ใช้โปรแกรม Photoshop 
และ PHP 

        35,000.-  35,000.- 

รวม         140,000.-  140,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ  25,000.- 115,000.-  
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  25,000.- 115,000.-  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่กลุ่มเปูาหมายที่หลากหลายอันเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ 1 โครงการ 4 กิจกรรม  
1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
1.3 ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการ 
1.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการร้อยละ 90  
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2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 แบบรายงานผลการด าเนินการทุกกิจกรรม  

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1 ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (รา่ง) ประเด็นยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
    ยุทธศาสตร์ที ่3 : การพัฒนาสงัคมคุณภาพชีวิต และลดความเหลี่ยมล้ าทางสังคม 

2 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1  นโยบายที่ 3: สังคมและคณุภาพชีวิต  
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2553-2555 

 2.2.1  ยุทธศาสตร์ที ่3 ให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.3.1  มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 : ระดับความส าเร็จของการบรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรม เพื่อท้องถิ่น และ
สังคมชุมชน 
ตัวบ่งช้ีที ่3.2 : ระดับความส าเร็จในการน าความรู้และประสบการณจ์ากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที ่3.3 : ระดับความส าเร็จของการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน 

2.4.  ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 2.4.1  มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลเุปูาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบด้วยตัวช้ีวัดอิสระที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

  3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.2 ระดับความส าเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม 

 
3 ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินการได้ทันที   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



401 
 

1214351059  โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:  ยุทธศาสตร์ที ่4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และ 

ความเท่าเทียมกันในสังคม  
แผนงบประมาณ:  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  

 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:  ประชาชนได้รบัการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ  
 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  

 

ผลผลิต:  ผลงานการบริการวิชาการ  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม  
2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ  
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ  
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลา  

 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบเงินอุดหนุน   
วงเงินงบประมาณ: 88,000  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   ผู้รับผิดชอบ : อ.กฤษณะ กันอ่ า 
  

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงการพัฒนาประเทศระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซึ่งนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ และมุ่งเน้นการพัฒนา “คน” เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเน้น
ให้ทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจ อันจะส่งผลต่อการสร้างสรรค์สังคมที่พึง
ปรารถนา ซึ่งการพัฒนาประเทศดังกล่าวต้องการคนที่มีลักษณะ ดี เก่ง และมีความสุข อนึ่งจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545 ได้ระบุแนวการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 22 และ
24 โดยเฉพาะในมาตรา 22 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนเป็นบุคคลที่สาคัญที่สุด 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้อง กับ
แผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและท้องถิ่น รวมถึงท าการวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ให้บริการวิชาการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ ดังนั้นคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้นาการให้บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้สอดคล้องกับการปฎิรูปการศึกษา และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้เพื่อบริการวิชาการและจดัอบรมทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นแกเ่ด็กและเยาวชน  
2. เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาต ิส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นางานวิจัยมาพัฒนาให้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม ่ๆ 

แก่ผู้เรยีน 
เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวิชาชีพต่อสังคม  

 

3 กิจกรรม 
1.2 มีจ านวนผูร้ับบริการจากกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 110 คน 
1.3 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา  1 โครงการ 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  
2.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
2.3 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไมน่้อยกว่าร้อยละ 85 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต้น : 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด : 31 มีนาคม 2555  
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

คุณภาพสูง 
            

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสกัดและ
ตรวจเช็ค ดเีอ็นเอ เบื้องต้น 

            

3 อบรมการใช้โปรแกรม Latex             
              
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตปุ๋ย

อินทรีย์คุณภาพสูง 
½ ครั้ง/วัน   ½  

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการ
สกัดและตรวจเช็ค ดีเอ็นเอ เบื้องต้น 

2/2 ครั้ง/วัน  1/1  1/1 

3 อบรมการใช้โปรแกรม Latex ½ ครั้ง/วัน    ½ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดบั 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ยเหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
      30,000.-  

 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 14 ชม. ชม.ละ 600.- บาท 16,800.-  
 2) ค่าใช้สอย          
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  40 คน คนละ 4 มื้อ มื้อละ 25.- บาท 4,000.-  
 - ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 1 ครั้ง ครั้งละ 100 หน้า หน้าละ 15.- บาท 1,500.-  
 - ค่าเอกสารประกอบการอบรม 40 ชุด ชุดละ   30.- บาท 1,200.-  
 - ค่าวัสดุทางการเกษตร/วสัดุ

อบรม 
2 ครั้ง ครั้งละ 10 รายการ   6,500.-  

2 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองเทคนิค       30,000.-  
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ล า 
ดบั 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ยเหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
การสกัดและตรวจเช็ค ดีเอ็นเอ 
เบ้ืองต้น 

 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน คนละ 6 ชม. ชม.ละ 600.- บาท 14,400.-  
 2) ค่าใช้สอย          
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  30 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 25.- บาท 1,500.-  
 - ค่าวัสดุอบรม 1 งาน งานละ 1 ครั้ง ครั้งละ 14,100.- บาท 14,100.-  

3 อบรมการใช้โปรแกรม Latex       28,000.-  
 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 8 ชม. ชม.ละ 600.- บาท 9,600.-  
 2) ค่าใช้สอย          
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  40 คน คนละ 4 มื้อ มื้อละ 25.- บาท 4,000.-  
 - ค่าแฟูมใส่เอกสาร 40 แฟูม แฟูมละ   20.- บาท 800.-  
 - ค่าเอกสารประกอบการอบรม 40 ชุด ชุดละ   120.- บาท 4,800.-  
 - ค่าปากกา 40 ด้าม ด้ามละ   10.- บาท 400.-  
 - ค่าปูายประชาสัมพันธ์ 2 ปูาย ปูายละ   1,500.- บาท 3,000.-  
 - ค่าวัสดุอบรม 1 งาน งานละ 1 ครั้ง ครั้งละ 5,400.- บาท 5,400.-  
          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       88,000.-  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การผลิตปุ๋ยอินทรยี์
คุณภาพสูง 

        30,000.-  30,000.- 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เทคนิคการสกัดและ
ตรวจเช็ค ดเีอ็นเอ เบื้องต้น 

        30,000.-  30,000.- 

อบรมการใช้โปรแกรม 
Latex 

        28,000.-  28,000.- 

            
รวม         88,000.-  88,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ  15,000.- 30,000.- 43,000.- 
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  15,000.- 30,000.- 43,000.- 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่กลุ่มเปูาหมายที่หลากหลายอันเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ 1 โครงการ 4 กิจกรรม  
1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
1.3 ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการ 
1.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการร้อยละ 90  
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2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 แบบรายงานผลการด าเนินการทุกกิจกรรม  

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
    ยุทธศาสตร์ที ่3 : การพัฒนาสงัคมคุณภาพชีวิต และลดความเหลี่ยมล้ าทางสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1  นโยบายที่ 3: สังคมและคณุภาพชีวิต  
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2553-2555 

 2.2.1  ยุทธศาสตร์ที ่3 ให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

 2.3.1  มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 : ระดับความส าเร็จของการบรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรม เพื่อท้องถิ่น  

และสังคมชุมชน 
ตัวบ่งช้ีที ่3.2 : ระดับความส าเร็จในการน าความรู้และประสบการณจ์ากการให้บริการวิชาการมา 

ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 
ตัวบ่งช้ีที ่3.3 : ระดับความส าเร็จของการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน 
 
 
 
 
 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 2.4.1  มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล 

   ตัวช้ีวัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลเุปูาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบด้วยตัวช้ีวัดอิสระที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

  3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.2 ระดับความส าเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม 

 
ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินการได้ทันที   
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1214351060  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:  ยุทธศาสตร์ที ่4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และ 

ความเท่าเทียมกันในสังคม  
แผนงบประมาณ:  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  

 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:  ประชาชนได้รบัการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ  
 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:  เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  

 

ผลผลิต:  ผลงานการบริการวิชาการ  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม  
2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ  
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ  
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลา  

 

งบประมาณหมวดรายจ่าย:  งบประมาณแผ่นดิน  :  งบเงินอุดหนุน   
วงเงินงบประมาณ: 147,000.- บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   ผู้รับผิดชอบ : อ.กฤษณะ กันอ่ า 
  
 
หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจที่สาคัญประการหนึ่งคือ การบริการวิชาการด้านการศึกษาแก่ท้องถิ่น 
เป็นภารกิจท่ีทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญและมีการจัดในรูปแบบที่แตกต่างกัน การปฎิรูปการศึกษาถือว่าเป็น
วาระสาคัญแห่งชาติ เพื่อท าให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์ คือ เก่ง ดี มีความสุขและมีความ
เป็นไทย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและท้องถิ่น รวมถึงท าการวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ให้บริการวิชาการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ ดังนั้นคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้นาการให้บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้สอดคล้องกับการปฎิรูปการศึกษา และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป 

ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงตระหนักถึงการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา ถ้าปราศจากผูส้อนกับ
ผู้เรยีนแล้วบรรยากาศแห่งการเรียนการสอนคงไม่เกิดขึ้น โดยทั้งผูส้อนและผูเ้รียนต่างก็มีบทบาทสาคญัในการสร้างบรรยากาศ
ดังกล่าว โดยครูจะเป็นผูเ้ริม่สรา้งบรรยากาศ ผู้เรียนก็จะเป็นคนตอบสนองและเติมสีสันให้กับบรรยากาศการเรียนการสอนให้
เป็นไปในรูปแบบต่างกัน โดยยึดหลักประชาธิปไตย และนอกจากน้ัน ยังเป็นการสร้างจิตสานึกจิตใจสร้างความรูส้ึกความไว้วางใจ
ให้กับผู้เรยีน ผู้เรียนได้รับความเขา้ใจ เป็นมิตร เอื้ออาทร ห่วงใย ตลอดจนให้ความดูแลช่วยเหลือจะทาให้ผู้เรียนมีความกล้าและ
อยากเรียนรู้มากข้ึน  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอเสนอโครงการบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ  พ.ศ.2555 เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
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วัตถุประสงค์   
1.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  
2.เพือ่ให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาได้รับองค์ความรู้และทักษะเพิม่มากข้ึน  

 
เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวิชาชีพต่อสังคม  

 

4 กิจกรรม 
1.2 มีจ านวนผูร้ับบริการจากกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 270 คน 
1.3 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา  1 โครงการ 

 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  
2.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
2.3 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต้น : 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด : 31 มีนาคม 2555  
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน 

(Microsoft Excel) 
            

2 อบรมครเูรื่องสุขภาพ             
3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โอเพนซอร์สเพื่อการ

เรียนการสอน (OpenOffice.org)” 
            

4 อบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad  เพื่อประกอบการเรยีนการสอน วิชา
คณิตศาสตร ์
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนบั 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้

โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) 
1/3 ครั้ง/

วัน 
  1/3  

2 อบรมครเูรื่องสุขภาพ 1/2 ครั้ง/
วัน 

  1/2  

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โอเพนซอร์ส
เพื่อการเรยีนการสอน 
(OpenOffice.org)” 

1/3 ครั้ง/
วัน 

  1/3  

4 อบรมการใช้โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad  เพื่อ
ประกอบการเรียนการสอน วิชา
คณิตศาสตร ์

2/4 ครั้ง/
วัน 

  2/4  
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ยเหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้

โปรแกรมตารางงาน (Microsoft 
Excel) 

      35,000.-  

 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 18 ช่ัวโมงๆ ละ 600.- บาท 21,600.-  
 2) ค่าใช้สอย          
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  60 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 25.- บาท   9,000.-  
 - ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม 1 งาน 1 ครั้ง 4,400.- บาท   4,400.-  

2 อบรมครูเร่ืองสุขภาพ       30,000.-  
 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 12 ช่ัวโมงๆละ 600.- บาท 21,600.-  
 2) ค่าใช้สอย          
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  30 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25.- บาท 3,000.-  
 - ค่าวัสดุอบรม 1 งานๆละ 2 ครั้งๆละ 2,700.- บาท 5,400.-  

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้
โอเพนซอร์สเพ่ือการเรียนการสอน 
(OpenOffice.org)” 

      35,000.-  

 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 18 ช่ัวโมงๆละ 600.- บาท 21,600.-  
 2) ค่าใช้สอย          
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  50 คนๆละ 6 มื้อๆละ 25.- บาท 7,500.-  
 - ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม 1 งาน 1 ครั้ง 5,900.- บาท 5,900.-  

4 อบรมการใช้โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad  เพ่ือ
ประกอบการเรียนการสอน วิชา
คณิตศาสตร์ 

      47,000.-  

 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 24 ช่ัวโมงๆละ 600.- บาท 28,800.-  
 2) ค่าใช้สอย          
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  80 ชุดๆละ 4 มื้อๆละ 25.- บาท 8,000.-  
 - ค่าจัดท าเอกสารและวัสดุ - 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม 
10 รายการ     10,200.-  

          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       147,000.-  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การใช้โปรแกรมตารางงาน 
(Microsoft Excel) 

        35,000.-  35,000.- 

อบรมครูเร่ืองสุขภาพ         30,000.-  30,000.- 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ใช้โอเพนซอร์สเพ่ือการ
เรียนการสอน 
(OpenOffice.org)” 

        35,000.-  35,000.- 

อบรมการใช้โปรแกรม 
The Geometer’s 
Sketchpad  เพ่ือ
ประกอบการเรียนการสอน 
วิชาคณิตศาสตร์ 

        47,000.-  47,000.- 

รวม         147,000.-  147,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ   147,000.-  
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม   147,000.-  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่กลุ่มเปูาหมายที่หลากหลายอันเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ 1 โครงการ 4 กิจกรรม  
1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
1.3 ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการ 
1.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการร้อยละ 90  
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2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. แบบรายงานผลการด าเนินการทุกกิจกรรม  

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (รา่ง) ประเด็นยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
    ยุทธศาสตร์ที ่3 : การพัฒนาสงัคมคุณภาพชีวิต และลดความเหลี่ยมล้ าทางสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1  นโยบายที่ 3: สังคมและคณุภาพชีวิต  
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   

  พ.ศ. 2553-2555 
 2.2.1  ยุทธศาสตร์ที ่3 ให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 

2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 : ระดับความส าเร็จของการบรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรม เพื่อท้องถิ่น และ
สังคมชุมชน 

ตัวบ่งช้ีที ่3.2 : ระดับความส าเร็จในการน าความรู้และประสบการณจ์ากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที ่3.3 : ระดับความส าเร็จของการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน 
 
 
 
 
 

2.4.  ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 2.4.1  มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลเุปูาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบด้วยตัวช้ีวัดอิสระที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

  3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.2 ระดับความส าเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม 
 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที   
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   1010100  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
1214352061 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มคีวามรู้ความสามารถ

ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบรายจ่ายอื่น 
วงเงินงบประมาณ: 1,600,000.- บาท 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : กองกลาง ผู้รับผิดชอบ : นางสุนทรี  โพธิกุล 
  
 
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ท าการสอน  วิจัย  ให้บริการวิชาการแก่สังคม   

ซึ่งส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานสนับสนุนการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยี และสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ส านักงานอธิการบดีจ าเป็นต้องสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ในด้านการเตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่ให้มีความพร้อมในการเรียนการสอน มีวัสดุ 
อุปกรณ์สนับสนุน  ตลอดจนเทคโนโลยีและสารสนเทศในการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  

ส านักงานอธิการบดีจึงได้จัดท างานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขึ้น 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. เพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ 
3. เพื่อให้ประชาสัมพันธ์งานและภารกิจของมหาวิทยาลัย แก่หน่วยงานของรัฐและชุมชน 
4. เพื่อให้มีการด าเนินการระเบียบของราชการที่ถูกต้อง 
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เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และงานจ้างเหมา 12 เดือน 
1.2 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ 4,500 คน 
1.3 เพื่อให้การสนับสนุนเกี่ยวกับวสัดอุุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับบุคลากร 850 คน 
1.4 เพื่อบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน 1 งาน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1. ส านักงานอธิการบดี กองกลางมีการบริหารงานด้านบุคลากร การเงินและงบประมาณได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1. บริหารงานดา้นบุคลากร การเงินและงบประมาณภายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน             
1 งบรายจ่ายอื่น             
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนบั 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน       
1 งบรายจ่ายอื่น 12  เดือน 3 3 3 3 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ย

เหต ุปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน         
1 งบรายจ่ายอื่น 12 เดือน ๆละ 12 เดือน ๆ ละ 133,333.- บาท 1,600,000.-  
 - ค่าใช้สอย        800,000.-  
 - ค่าวัสด ุ        800,000.-  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       1,600,000.-  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน 

         1,600,000.- 1,600,000.- 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            

รวม          1,600,000.- 1,600,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู) 400,000.- 400,000.- 400,000.- 400,000.- 
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม 400,000.- 400,000.- 400,000.- 400,000.- 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนที่ดีและพร้อมต่อการจดัการเรียนการสอน 

 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 จ านวนการให้บริการ ซ่อมแซม ปรับปรุงห้องเรียน 
1.2 จ านวนการให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าดี 
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. การส ารวจ โดยใช้แบบสรุปผลการด าเนินงาน 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

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

2.1.1  นโยบายที ่4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -

2555 
  2.2.1 นโบยายที่ 1 : ส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดบัสู่ความเปน็เลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑติให้บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึ่งประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวชิาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ   
 2.3   ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 
  ตัวบ่งช้ีที ่2.5 :  ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดดล้อมการเรยีนรู้ 

2.4  ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ สงป.   
 ตัวบงช้ีที่ 19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ  

2.5  ความสรอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
  ตัวช้ีวัดที่ 5.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  
 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที   
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1010200  กองนโยบายและแผน  ส านกังานอธกิารบดี 
1214352062  งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน 

ในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มคีวามรู้

ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต:       ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม  

2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ  
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ  
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย:       งบประมาณแผ่นดิน  :  งบรายจ่ายอื่น 
วงเงินงบประมาณ: 400,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบด ี ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวเพลินตา  

โมสกลุ 
  
 
หลักการและเหตุผล 

 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  ราชภัฏตามมาตรา 7 
และมาตรา 8 แห่ง พรบ. ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ฉะนั้นกองนโยบายและแผน จ าเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานตลอดจนการบริงานด้านต่างๆ ของกองนโยบายและแผน ตามภาระหน้าที่ของกองซึ่งประกอบด้วย การบริหารงาน
ทั่วไป การวางแผนงานและงบประมาณ การรายงานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษาทุกมิติ และการ
ด าเนินงานด้านการวิเทศสัมพันธ์   

กองนโยบายและแผน จึงได้จัดท างานบริหารจัดการกองนโยบายและแผนขึ้น เพื่อให้บรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
กองนโยบายและแผน และให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณตลอดระยะปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้มีการบริหารจัดการและการด าเนินงานของกองนโยบายและแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ระดับผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสูงขึ้น 
3. เพื่อให้ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดีขึ้น 
4. เพื่อให้การประสานความร่วมมือทางวิชาการและการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
5. เพื่อให้บุคลากรของกองนโยบายและแผนมีศักยภาพในการด าเนินงานสูงขึ้น 
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เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 1 ปีงบประมาณ 
1.2 มีการรายงานผลการด าเนินงาน   

 - เอกสารการปฏิบัติงาน 1 ปี งปม. 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ระดับความส าเร็จในการบริหารจดัการกองนโยบายและแผน 
2.2 สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหน้าท่ีใหส้อดคล้องเปูาประสงค์และตัวช้ีวัดของเกณฑ์การ

ประเมินต่างๆ 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 การด าเนินงานของกองนโยบายและแผน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1  ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555            
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน             
 - มีวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก             
 - มีการรายงานผลการด าเนินงาน             
   เอกสารการปฏิบัติงาน              
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมทั้ง

สิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งานบริหารจัดการกองนโยบายและ

แผน 
      

 - มีวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

12 ครั้ง 3 3 3 3 

   เอกสารการปฏิบัติงาน 3 ครั้ง  1 1 1 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ยเหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ 
หน่วยๆ 

ละ 
อัตรา หน่วย 

1 งานบริหารจัดการกองนโยบายและ
แผน 

        

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       400,000.-  
 - ค่าวัสดุส านักงาน         
 กระดาษ A4 1,000 รีมๆ ละ   120.- บาท 120,000.-  
 กระดาษ A3 20 รีมๆ ละ   220.- บาท 4,400.-  
     หมึกเครื่องปริ้นเตอร ์ 6 ครั้งๆ ละ   13,600.- บาท 81,600.-  
 ค่าวัสดุอื่นๆ 6 ครั้งๆ ละ   14,500.- บาท 87,000.-  
 - ค่าจ้างเหมาบริการ         
     ถ่ายเอกสารการด าเนินงานของ      

กองนโยบายและแผน 
      57,000.-  

 - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2 ครั้งๆละ   25,000.- บาท 50,000.-  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       400,000.-  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ          400,000.- 400,000.- 
            
                                  

            
            
            
            

            
            

รวม          400,000.- 400,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)  200,000.- 100,000.- 100,000.- 
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  200,000.- 100,000.- 100,000.- 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การบริหารจัดการกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแผนงานและงบประมาณมากขึ้น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยการสะดวกในการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ 
1.2 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก อย่างน้อย 4 รายการ 
1.3 บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจสามารถน าไปปฏิบัติงานได้ อย่างน้อยร้อยละ 80 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
 2.1  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
 2.2  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคณุภาพทุกรายการ 

       2.3  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 

3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการด าเนินงานของกองนโยบายและแผน 
3.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของกองนโยบายและแผน 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1.  ประเภทโครงการ: 
    1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คณุธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
2.  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
    2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 - 2558 

          2.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต 
    2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 -

2555 
          2.2.1 นโยบาย 9 : ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น สากลบน
พื้นฐานการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
      ยุทธศาสตร์ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล 

  เปูาประสงค์ : ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเน้นเอกลักษณ์ เพื่อสู่ความ เป็น
สากล 
      กลยุทธ์ที่ : 6. ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA  
     2.3 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

         2.3.1 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน 
   ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 2  

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
3.   ความพร้อมของโครงการ  

                  ด าเนินการได้ทันที 
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    1010300  กองบริการการศึกษา  ส านักงานอธิการบดี 
1214352063  งานสนับสนนุการจัดการศึกษาภาคปกติ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คณุภาพชีวิต  และความเท่าเทยีมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน  คณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้ความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.  จ านวนผู้เข้ารับบริการ 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการการให้บริการ 
3. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแก่สังคม 
5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาเขา้รับการพัฒนาภายในระยะที่ก าหนด 
7. จ านวนครู/ผู้บรหิารที่เข้ารับการพฒันา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบรายจ่ายอื่น 
วงเงินงบประมาณ: 200,000.-  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :  กองบริการการศึกษา ผู้รับผิดชอบ : นางลักขณา  เตชวงษ ์
  
 
หลักการและเหตุผล 

 กองบริการการศึกษา  เป็นหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี  มีพันธกิจให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน  การพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์  และบุคลากร  ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งพันธกิจดังกล่าว เป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อมูล  และจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์ การพัฒนา
เทคโนโลยี อุปกรณ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในการไปติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานของกองบริการการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงจ าเป็นต้องจัดเตรียม
ทรัพยากรเพื่อใช้ปฏิบัติ  ให้เหมาะสมและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 
2. เพือ่ให้บริการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินการ 2 ภาคเรยีน 
1.2 จ านวนนักศึกษาผู้เข้ารับบริการ 4,000 คน 
    

2.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอตอ่การจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ เหมาะสม 
2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 ให้บริการแนะน าตอบค าถามนักศกึษาคนละไม่เกิน 20 นาที 
3.2 การออกเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30   กันยายน 2555 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณส์ านักงาน             
2 ให้ค าแนะน า ปรึกษาและบริการฯ             
3 ออกเอกสารรายงานผลการศึกษา /หนังสือรับรองต่าง ๆ             
4 ไปราชการ/อบรม/สัมมนา/ประชุม             
              
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณส์ านักงาน 10 ครั้ง  3 2 3 
2 ให้ค าแนะน าปรึกษา และบริการฯ 20,000 ครั้ง 5,000 5,000   5,000 5,000  
3 ออกเอกสารรายงานผลการศึกษา /

หนังสือรับรองต่าง ๆ 
5,500 ฉบับ 1,800 1,200 1,500 1,000 

4 ไปประชุม/ไปราชการ 6 ครั้ง  2 2 2 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 ค่าตอบแทน  ใช้สอย  วัสดุ         
1 ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ส านักงาน 8 ครั้งๆละ    14,375.- บาท 115,000.-  
2 ค่าซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ต่าง ๆ 

-ค่าซ่อมเครื่องก็อปปี้ปริ๊น 
-ค่าซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร ์
-ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร ์

8 ครั้งๆละ   9,500.- บาท 76,000.-  

3 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ ามัน/ค่าทางด่วน 6 ครั้ง     1,500.- บาท 9,000.-  
          
          
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       200,000.-  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

     



428 
 

แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย  
วัสดุ 

           

ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ส านักงาน          115,000.- 115,000.- 
ค่าซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ต่าง ๆ          76,000.- 76,000.- 
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ ามัน/ค่า
ทางด่วน 

         9,000.- 9,000.- 

            
            
            
            
            

            
            
            
            

รวม          200,000.-   200,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง    -  
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)  103,000.- 53,000.- 44,000.- 
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  103,000.- 53,000.- 44,000.- 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีทรัพยากรเพียงพอต่อการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 
2. สามารถออกเอกสารส าคญั  เช่น ใบรายงานผลการศึกษา ใบแทนใบปริญญาบัตร  ใบแทนใบรับรองคณุวุฒิ  ได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการตั้งแต่ 3.25 หรือ 65 % 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี

2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 แบบส ารวจวสัดุ อุปกรณ์/ครุภณัฑ ์
3.2 แบบรายงานการขอเอกสาร เช่น ใบรายงานผลการศึกษาในเวลาที่ ก.พ.ร ก าหนด 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
   2.1.1 นโยบายที่ 3: การศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คณุภาพชีวิต  และความเท่าเทียมกันในสังคม 
              นโยบายย่อยท่ี 3.1 : นโยบายการศึกษา 
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  

 พ.ศ. 2553-2555   
2.2.1 นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนบัสนน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามควมต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลติบัณฑิตให้บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น 

เลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ทีม่ีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

  
3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินการได้ทันที 
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    1010400  กองพัฒนานกัศึกษา  ส านกังานอธกิารบดี 
1214352064  งานบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับกรศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มมีาตรฐาน คุณภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้ความสามารถ

ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
3. จ านวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบรายจ่ายอื่น 
วงเงินงบประมาณ: 200,000.-  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) :นางสารภี  พูลศิร ิ
  
 
หลักการและเหตุผล 

  กองพัฒนานักศึกษา   เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา   จัดบริการสวัสดิการและสิ่งอ านวยความ
สะดวก ให้แก่นักศึกษา  จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และจัดกิจกรรม กีฬา และนันทนาการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมเพื่อ
สนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์  และตามวิสัยทัศน์ของกองพัฒนานักศึกษา ที่ว่าบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะต้องเป็นคนเก่ง  คนดี  และมีบุคลิกภาพดี  เป็นที่ยอมรับของสังคม  อีกทั้งยังรวมถึงการ
จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.บป. ได้เข้ามาใช้บริการตามความ
ต้องการอย่างเพียงพอ 

การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ในหน่วยงาน ย่อมต้องอาศัยทั้งบุคลากร เครื่องใช้ส านักงาน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การบริหาร
จัดการงานส านักงาน จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่ออ านวยความสะดวกทั้งบุคลากรและผู้มาใช้บริการ เพราะงานบริการนั้นถือว่า
เป็นวัตถุประสงค์หลักของการบริหารงานส านักงาน 
            กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องเป็นภารกิจ
หลัก ดังนั้น ความพร้อมในด้าน วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ ที่จะต้องใช้สนับสนุนในการด าเนินงานจะต้องมีให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในด้านการด าเนินงานและการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้สมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้มีการบริหารจัดการและการด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสนับสนุนความพร้อมในการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารับบริการในการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา 1,000 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ระดับความส าเร็จในการบริหารจดัการกองพัฒนานักศึกษา 
2.2 สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานตามภาระหนา้ที่ให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ  

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานใช้ส าหรับสนับสนุนงานกิจการนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2555 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 10 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ธันวาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน             
              
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน  7 ครั้ง 1 3 2 1 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1  กิจกรรมหลักที่  1  บริหารจัดการ

งานส านักงานฯ 
      200,000.-  

 ค่าวัสดุ         
 -วัสดุส านักงาน       136,900.-  
 -ปรินท์เตอร์ 4 เครื่อง ๆ ละ   4,000.- บาท 16,000.-  
 -ตู้ใส่ยาและเวชภัณฑ์ 2 ตู้ ๆ ละ   3,500.- บาท 7,000.-  
 -ตู้ใส่เอกสาร 2 ตู้ ๆ ละ   4,950.- บาท 9,900.-  
 -เก้าอี้ส านักงาน 6 ตัว ๆ ละ   1,700.- บาท 10,200.-  
 -วัสดุ/ไฟฟูา/ประปา       10,000.-  
 -วัสดุงานบ้านงานสวน       10,000.-  
 -ฯลฯ         
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       200,000.-  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมหลกัที่  1  บริหาร
จัดการงานส านักงานฯ 

           

- ค่าวัสดุส านักงาน/ไฟฟูา/
ประปา/งานบ้านงานสวน 

         200,000.- 200,000.- 

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            

รวม             200,000.-  200,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู) 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียบพร้อมในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพการประเมินผลการด าเนินงาน 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 

1.1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารับบริการในการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา 1,000 คน 
1.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

1.2.1 ระดับความส าเร็จในการบริหารจดัการกองพัฒนานักศึกษา 
1.2.2  สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานตามภาระหนา้ที่ให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของเกณฑ์การ

ประเมินต่าง ๆ  
1.3  เปูาหมายเชิงเวลา 

1.3.1 มีวัสดุอุปกรณส์ านักงานใช้ส าหรับสนับสนุนงานกิจการนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2555 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี

2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

      ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
 2.1.1  นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
          นโยบายย่อยที่ 4.1: นโยบายการศึกษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2553-2555 

 2.2.1  นโบยายที่ 1 : ส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑติให้บรรลตุามคณุสมบัติของบณัฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร้างสุขภาวะทัง้ 4 ด้าน กาย จิต สังคมและปัญญา 

2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 : ระดับความส าเร็จของการบรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน ท้องถิ่น 
และสังคม 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    
   2554 
 2.4.1  มิติที่ 2 : มิติด้านคณุภาพ 
  ตัวช้ีวัดที่ 6 : ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑติและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 

3. ความพร้อมของโครงการ  
  -ด าเนินการได้ทันที 
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    1060000  สถาบันวิจัยและพัฒนา   
1214352065  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

2.จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 128,000.- บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้รับผิดชอบ : ผศ.จินตนา เวชม ี

  
หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การบริการวิชาการด้านการศึกษาแก่ท้องถิ่น 
เป็นภารกิจท่ีทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและมีการจัดในรูปแบบที่แตกต่างกัน การปฎิรูปการศึกษาถือว่าเป็น
วาระส าคัญแห่งชาติ เพื่อท าให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์ คือ เก่ง ดี มีความสุขและมีความ
เป็นไทย  

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ในการให้การสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยของ
คณาจารย์ การบูรณาการงานวิจัยกับการเรยีนการสอน รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้บริการวิชาการแก่ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ชุมชน เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมี
บทบาทส าคัญในการเป็นผู้น าการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้สอดคล้องกับการปฎิรูปการศึกษา โดยเน้นเรื่อง
การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ้วน การลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การสร้างจิตอาสาในเด็กและเยาวชน และ
การสร้างภาวะผู้น า ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์    

1. เพื่อให้เพื่อบริการวิชาการ และจดัอบรมทางวิชาการเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นแก่เด็กและเยาวชน 
2. เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
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เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวิชาชีพต่อสังคม 4 กิจกรรม 
1.2 มีจ านวนผูร้ับบริการจากกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 160 คน 
1.3 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผู้รับบริการวิชาการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2.2 ผู้รับบริการวิชาการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.3 ผู้รับบริการวิชาการสามารถน าความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
     3.1 โครงการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต้น :     1 ตุลาคม 2554     วันสิ้นสุด :  31 มีนาคม 2555 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 การรณรงค์ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภค             
2 การลดพฤติกรรมการเสี่ยงทางเพศ             
3 การพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม             
4 การพัฒนาลักษณะผู้น าเยาวชน             
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วย
นับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 การรณรงค์ปรับเปลีย่นพฤติกรรม

การบริโภค 
1/2 ครั้ง

/วัน 
 1/2   

2 การลดพฤติกรรมการเสี่ยงทางเพศ 1/2 ครั้ง
/วัน 

 1/2   

3 การพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาสังคม 

1/2 ครั้ง
/วัน 

 1/2   

4 การพัฒนาลักษณะผู้น าเยาวชน 1/2 ครั้ง
/วัน 

 1/2   
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แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 การรณรงค์ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการ 

บริโภค 
32,000.-  32,000.-   

2 การลดพฤติกรรมการเสี่ยงทางเพศ 32,000.-  32,000.-   
3 การพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาเพื่อ

พัฒนาสังคม 
32,000.-  32,000.-   

4 การพัฒนาลักษณะผู้น าเยาวชน 32,000.-  32,000.-   
 รวม 128,000.-  128,000.-   
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 การรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การ บริโภค 
    1) ค่าตอบแทนวิทยาการ 
    2) ค่าใช้สอย 
         -ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
        -ค่าวัสดุในการจัดอบรม 
        -ค่าท าเลม่เอกสาร 
        -ค่าสถานท่ีจัดอบรม 

 
 

2 
 

50 
 

1 
40 
1 

 
 

คนๆละ 
 
คนๆละ 

 
ครั้งๆละคนๆ 

ละ 
ครั้งๆละ 

 
 

12 
 

4 
 

1 
1 
2 

 
 

ช่ัวโมงๆละ 
 

มื้อๆละ 
 

งานๆละชุดๆ
ละ 

วันๆละ 

 
 

600.- 
 

25.- 
 

4,600.- 
100.- 

2,000.- 

 
 

บาท 
 
บาท 
 
บาท 
บาท 
บาท 

32,000 
 

14,400 
17,600 

5,000.- 
 
4,600.- 
4,000.- 
4,000.- 

 

2 การลดพฤติกรรมการเสี่ยงทาง
เพศ 
    1) ค่าตอบแทนวิทยาการ 
    2) ค่าใช้สอย 
         -ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
        -ค่าวัสดุในการจัดอบรม 
        -ค่าท าเลม่เอกสาร 
        -ค่าสถานท่ีจัดอบรม 

 
 

2 
 

50 
 

1 
40 
1 

 
 

คนๆละ 
 
คนๆละ 

 
ครั้งๆละ 
คนๆ ละ 
ครั้งๆละ 

 
 

12 
 

4 
 

1 
1 
2 

 
 

ช่ัวโมงๆละ 
 

มื้อๆละ 
 

งานๆละชุดๆ
ละ 

วันๆละ 

 
 

600.- 
 

25.- 
 

4,600.- 
100.- 

2,000.- 

 
 

บาท 
 
บาท 
 
บาท 
บาท 
บาท 

32,000.- 
 

14,400.- 
17,600.- 

5,000.- 
 
4,600.- 
4,000.- 
4,000.- 

 

3 การพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาเพ่ือ
พัฒนาสังคม 
    1) ค่าตอบแทนวิทยาการ 
    2) ค่าใช้สอย 
         -  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
        -ค่าวัสดุในการจัดอบรม 
        -ค่าท าเลม่เอกสาร 
        -ค่าสถานท่ีจัดอบรม 

 
 

2 
 

50 
 

1 
40 
1 

 
 

คนๆละ 
 
คนๆละ 

 
ครั้งๆละ 
คนๆ ละ 
ครั้งๆละ 

 
 

12 
 

4 
 

1 
1 
2 

 
 

ช่ัวโมงๆละ 
 

มื้อๆละ 
 

งานๆละชุดๆ
ละ 

วันๆละ 

 
 

600.- 
 

25.- 
 

4,600.- 
100.- 

2,000.- 

 
 

บาท 
 
บาท 
 
บาท 
บาท 
บาท 

32,000.- 
 

14,400.- 
17,600.- 

5,000.- 
 
4,600.- 
4,000.- 
4,000.- 

 

4 การพัฒนาลักษณะผู้น าเยาวชน 
    1) ค่าตอบแทนวิทยาการ 
    2) ค่าใช้สอย 
         -  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
        -ค่าวัสดุในการจัดอบรม 
        -ค่าท าเลม่เอกสาร 
-ค่าสถานท่ีจัดอบรม 

 
2 
 

50 
 

1 
40 
1 

 
คนๆละ 

 
คนๆละ 

 
ครั้งๆละ 
คนๆ ละ 
ครั้งๆละ 

 
12 

 
4 
 

1 
1 
2 

 
ช่ัวโมงๆละ 

 
มื้อๆละ 

 
งานๆละชุดๆ

ละ 
วันๆละ 

 
600.- 

 
25.- 

 
4,600.- 

100.- 
2,000.- 

 
บาท 

 
บาท 
 
บาท 
บาท 
บาท 

32,000.- 
14,400.- 
17,600.- 

5,000.- 
 
4,600.- 
4,000.- 
4,000.- 

 

 รวมท้ังสิ้น 128,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ 64,000.- 64,000.-   
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม 64,000.- 64,000.-   
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนนุกระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นโดยเฉพาะด้านจิตอาสาและลักษณะความเป็นผู้น า 

นอกจากน้ัน เด็กและเยาวชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบรโิภคเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตตลอดจนลดพฤติกรรมเสี่ยง
ด้านเพศท่ีมีแนวโนม้ขยายมากข้ึนในยุคเทคโนโลยีก้าวหน้า เพื่อให้เด็กและเยาวชนตลอดจนครอบครวั สังคม ชุมชน มีความเข้มแข็ง  
 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ 1 โครงการ 4 กิจกรรม 
1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
1.3 ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการ 
1.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการร้อยละ 90 
1.5 ผู้รับบริการวิชาการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
1.6 ผู้รับบริการวิชาการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.7 ผู้รับบริการวิชาการสามารถน าความรูไ้ปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
แบบรายงานผลการด าเนินการทุกกิจกรรม 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4:  การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1  ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 

 2.1.1  นโยบายที่ 4 :  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต     
 นโยบายย่อยท่ี 4.1 นโยบายการศกึษา 

2.2  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยาประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2553-2555:  
2.2.1 นโยบายที ่3 สนับสนุนและร่วมมือและขยายการให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพึ่งของท้องถิ่นและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนือ่ง 
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2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ)  
2.3.1 มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ 

สอนและวิจยั 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก 

2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
2.4.1 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินโครงการได้ทันที 
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1214352066  โครงการตามพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้ความสามารถ

ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

2.จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 98,000.-  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์จิตนา เวชม ี
 

  
 
หลักการและเหตุผล 

โครงการตามพระราชด าริมีมากมาย แตกต่างกันไปตามพื้นที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ก็เพื่อแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นๆเป็นหลัก หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นท่ีมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วม
ใจ ในการสนองตอบโครงการต่างๆเท่าท่ีก าลังจะสามารถกระท าได้ อันเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานหลัก  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าท่ี สนับสนุน ส่งเสริมการให้บริการ
ทางวิชาการ การวิจัยเพื่อตอบสนองสังคม ชุมชนท้องถิ่น จึงถือว่าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน ส่งเสริม โครงการตาม
พระราชด าริในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยดูแลรับผิดชอบ โดยเน้นไปที่การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การสร้างจิตส านึกของความรักชาติเพื่อความเป็นปึกแผ่น สามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ ตลอดจนการสนับสนุน
โครงการตามพระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ท าให้คนไทยสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเป็น
อิสระต่ออ านาจหรือผลกระทบใดๆจึงถือเป็นศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและเยาวชนไทยทุกคนควรมีเพื่อในยามเกิดวิกฤตการณ์
ต่างๆแรงกระเพื่อมเหล่านั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนไทยในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์   

1. ให้ความรู้แก่เยาวชนได้เข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ให้เยาวชนเข้าใจเกิดความสามคัคี มีจิตส านึกความรักชาต ิ
3. กระตุ้นให้เยาวชนมีความรู้ มคีวามรัก และหวงแหน ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของสังคมไทย 
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามโครงการพระราชด าริอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทางไกล 
 
 

เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวิชาชีพต่อสังคม 4 กิจกรรม 
1.2 มีจ านวนผูร้ับบริการจากกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 160 คน 
1.3 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 ครู/อาจารย์  นักเรยีน  นักศึกษา และผูส้นใจทั่วไปมีความรู้ความเขา้ใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

2.2 ครู/อาจารย์  นักเรยีน  นักศึกษา และผูส้นใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

2.3 ครู/อาจารย์  นักเรยีน  นักศึกษา และผูส้นใจทั่วไปสามารถน าความรู้ไปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85 
 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต้น :     1  มกราคม 2555     วันสิ้นสุด :  30 กันยายน 2555 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 อบรมบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง  การน า eDLTV ไป

ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
            

2 อบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในชีวิตประจ าวัน             
3 การสร้างจิตส านึกความรักชาต ิ             
4 ศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่องวังโบราณ             
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 อบรมบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง  การ

น า eDLTV ไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน 

½ ครั้ง/
วัน 

 ½   

2 อบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงใน
ชีวิตประจ าวัน 

1/1 ครั้ง/
วัน 

 1/1   

3 การสร้างจิตส านึกความรักชาต ิ 1/1 ครั้ง/
วัน 

 1/1   

4 ศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่องวังโบราณ ½ ครั้ง/
วัน 

   ½ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 อบรมบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง  

การน า eDLTV ไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

30,000.-  30,000.-   

2 อบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงใน
ชีวิตประจ าวัน 

18,000.-  18,000.-   

3 การสร้างจิตส านึกความรักชาต ิ 18,000.-  18,000.-   
4 ศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่องวังโบราณ 32,000.-    32,000.- 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 98,000.-  66,000.-  32,000.- 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 การอบรมบุคลากรทางการศึกษา

เร่ือง  การน า eDLTV ไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
    1) ค่าตอบแทนวิทยาการ 
    2) ค่าใช้สอย 
         -  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
        -ค่าวัสดุในการจัดอบรม 
        -ค่าท าเลม่เอกสาร 
     - ค่าน้ ามันรถยนต ์

 
 
 
2 
 

40 
 
1 
40 
2 

 
 
 
คนๆละ 

 
คนๆละ 

 
ครั้งๆละ 
คนๆ ละ 
ครั้งๆละ 

 
 
 

12 
 

4 
 

1 
1 
2 

 
 
 
ช่ัวโมงๆละ 
 
มื้อๆละ 

 
งานๆละ 
ชุดๆละ 
คันๆละ 

 
 
 

600.- 
 

25.- 
 

3,600.- 
150.- 

1,000.- 

 
 
 
บาท 
 
บาท 
 
บาท 
บาท 
บาท 

30,000.- 
 
 

14,400.- 
15,600.- 

4,000.- 
 
3,600.- 
6,000.- 
2,000.-   

 

2 การอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงในชีวิตประจ าวัน 
    1) ค่าตอบแทนวิทยาการ 
    2) ค่าใช้สอย 
         -  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
        -ค่าวัสดุในการจัดอบรม 
        -ค่าท าเลม่เอกสาร 
       -ค่าน้ ามัน 
        -ค่าสถานท่ีจัดอบรม 

 
 

2 
 

40 
 

1 
40 
1 
1 

 
 
คนๆละ 

 
คนๆละ 

 
ครั้งๆละ 
คนๆ ละ 
ครั้งๆ ละ 
ครั้งๆละ 

 
 

6 
 

2 
 

1 
1 
1 
1 

 
 
ช่ัวโมงๆละ 
 
มื้อๆละ 

 
งานๆละ 
ชุดๆละ 
วันๆละ 
วันๆละ 

 
 

600 
 

25 
 

3,800 
50 

1,000 
2,000 

 
 
บาท 
 
บาท 
 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

18,000.- 
 

7,200.- 
10,800.- 

2,000.- 
 
3,800.- 
2,000.- 
1,000.- 
2,000.- 

 
 

 
 

3 การสร้างจิตส านึกความรักชาติ 
    1) ค่าตอบแทนวิทยาการ 
    2) ค่าใช้สอย 
         -  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
        -ค่าวัสดุในการจัดอบรม 

 
2 
 

40 
 
1 

 
คนๆละ 
 
คนๆละ 

 
คนๆ ละ 

 
6 
 

2 
 

1 

 
ช่ัวโมงๆละ 

 
มื้อๆละ 

 
งานๆละ 

 
600.- 

 
25.- 

 
3,800.- 

 
บาท 
 
บาท 
 
บาท 

18,000.- 
7,200.- 

   10,800.- 
2,000.- 
 
3,800.- 
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
        -ค่าท าเลม่เอกสาร 
       -ค่าน้ ามัน 
        -ค่าสถานท่ีจัดอบรม 

40 
1 
1 

คนๆ ละ 
ครั้งๆละ 
ครั้งๆละ 

1 
1 
1 

ชุดๆละ 
ชุดๆละ 
วันๆละ 

 

50.- 
1,000.- 
2,000.- 

บาท 
บาท 
บาท 

2,000.- 
1,000.- 
2,000.- 

4 ศิลปกรรมเก่าเล่าเร่ืองวังโบราณ 
    1) ค่าตอบแทนวิทยาการ 
    2) ค่าใช้สอย 
         -  ค่าอาหารว่างและ    
เครื่องดื่ม 
        -ค่าวัสดุในการจัดอบรม 
        -ค่าท าเลม่เอกสาร 
        -ค่าน้ ามัน 
        -ค่าพาหนะ 

 
2 
 

40 
 
1 

40 
1 
1 

 
คนๆละ 

 
คนๆละ 

 
ครั้งๆละ 
คนๆ ละ 
ครั้งๆละ 
ครั้งๆละ 

 
12 
 
4 
 
1 
1 
1 
1 

 
ช่ัวโมงๆละ 

 
มื้อๆละ 

 
งานๆละ 
ชุดๆละ 
วันๆละ 
วันๆละ 

 
600.- 

 
25.- 

 
6,00.- 
100.- 

2,000.- 
1,500.- 

 
บาท 
 
บาท 
 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

32,000.- 
14,400.- 
17,600.- 

4,000.- 
 
6,100.- 
4,000.- 
2,000.- 
1,500.- 

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 98,000.- 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ  66,000.-  32,000.- 
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  66,000.-  32,000.- 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เยาวชนและผู้สนใจที่ผ่านการอบรมได้รับความรู้และมีความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

มีจิตส านึกความรักชาติ เห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมและมีแนวคิดด้านการอนุรักษ์ และสามารถน าแนวคิดนี้มาปรับใช้กับ
การด ารงชีวติอย่างถูกต้องตลอดจนสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาของตนเองและชุมชนได้ 
 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ 1 โครงการ 4 กิจกรรม 
1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
1.3 ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการ 
1.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการร้อยละ 90 

2.เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปรมิาณทุกรายการ 
2.2  บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคณุภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 แบบรายงานผลการด าเนินการทุกกิจกรรม 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์

2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555)  
2.1.1 นโยบายที ่4สังคมและคณุภาพชีวิต 
นโยบายย่อยท่ี 4.1 นโยบายการศกึษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยาประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2553-
2555:  

2.2.1 นโยบายที ่3 สนับสนุนและร่วมมือและขยายการให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพึ่งของท้องถิ่นและสังคม 
กลยุทธ์ที ่2 สร้างเครือข่ายความรว่มทางการบริการวิชาการกับท้องถิ่นและองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนือ่ง 

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ)  
2.3.1 มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอนและวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก 

2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
2.4.1 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกส่ังคม 
ตัวบ่งช้ีที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินโครงการได้ทันที
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1214352067  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

2.จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 118,000.-  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์จิตนา เวชม ี
 

  
 
หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งคือ บริการวิชาการแก่สังคม ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น ชุมชน ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เยาวชน
และผู้สูงอายุภายใต้นโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกทั้งตอบสนองตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกับการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นภารกิจท่ีทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและมีการจัดในรูปแบบที่แตกต่างกัน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2547มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ในการให้การสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยของ
คณาจารย์ การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของสังคม ท้องถิ่น พัฒนาระบบกลไกในการบริการวิชาการแก่
สังคมตามเปูาหมาย ตลอดจนส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสังคม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสง ค์
และพันธกิจดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัย โดยเน้นไปที่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก และคนท างานเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถเลี้ยงตัวเองและ
ช่วยเหลือสังคมได้  
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วัตถุประสงค์    
เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  

ชุมชน ประเทศชาติ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 
เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวิชาชีพต่อสังคม 2 กิจกรรม 
1.2 มีจ านวนผูร้ับบริการจากกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 120 คน 
1.3 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.4 2.1 ผู้รับบริการวิชาการมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2.5 ผู้รับบริการวิชาการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.6 ผู้รับบริการวิชาการสามารถน าความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต้น :     1  เมษายน 2555     วันสิ้นสุด :  30 มิถุนายน 2555 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนท างาน             
2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย ์             
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย ์

 
1/1 ครั้ง/

วัน 
  1/1  

2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนท างาน 1/2 ครั้ง/
วัน 

  1/2  

 
แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมส

เตย ์
18,000.-   18,000.-  

2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนท างาน 100,000.-   100,000.-  
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ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 118,000.-   118,000.-  
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวแบบ

โฮมสเตย ์
    1) ค่าตอบแทนวิทยาการ 
    2) ค่าใช้สอย 
         -  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
        -ค่าวัสดุในการจัดอบรม 
        -ค่าท าเลม่เอกสาร 
-ค่าน้ ามัน 
       -ค่าสถานท่ีจดัอบรม 

 
 
2 
 

40 
 

1 
40 
1 
1 

 
 
คนๆละ 

 
คนๆละ 

 
ครั้งๆละคนๆ 

ละ 
ครั้งๆละ 
ครั้งๆละ 

 
 

6 
 

2 
 

1 
1 
1 
1 

 
 
ช่ัวโมงๆละ 
 
มื้อๆละ 

 
งานๆละ 
ชุดๆละ 
วันๆละ 
วันๆละ 

 

 
 

600.- 
 

25.- 
 

3,800.- 
50.- 

1,000.- 
2,000.- 

 

 
 
บาท 
 
บาท 
 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

18,000 
 

7,200.- 
10,800.- 

2,000.- 
 
3,800.- 
2,000.- 
1,000.- 
2,000.- 

 

 

11 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนท างาน 
    1) ค่าตอบแทนวิทยาการ 
    2) ค่าใช้สอย 
         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
-ค่าอาหารเย็น 
-ค่าสถานท่ีจัดอบรม 
   -ค่าที่พักวิทยากร 
 -ค่าวัสดุในการจดัอบรม 
-ค่าท าเล่มเอกสาร 
-ค่าพาหนะ 
  -ค่าน้ ามัน 

 
4 
 

80 
 

80 
1 
4 
1 
80 
2 
1 

 
คนๆละ 

 
คนๆละ 

 
คนๆละ 
ครั้งๆ ละ 
คนๆ ละ 
ครั้งๆ ละ 
คนๆ ละ 
คันๆละ 
ครั้งๆ ละ 

 
12 
 
2 
 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

 
ช่ัวโมงๆละ 

 
วันๆละ 

 
วันๆละ 
วันๆละ 
วันๆละ 
งานๆละ 
ชุดๆละ 
ครั้งๆละ 
วันๆละ 

 
600.- 

 
150.- 

 
200.- 

2,000.- 
1,000.- 
7,200.- 

100.- 
1,500.- 
2,500.- 

 
บาท 
 
บาท 
 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

100,000.- 
28,800.- 
71,200.- 

24,000.- 
 
16,000.- 
4,000.- 
4,000.- 
7,200.- 
8,000.- 
3,000.- 
5,000.- 

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 118,000.- 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ   118,000.-  
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม   118,000.-  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 คนท างาน คนในชุมชน ตลอดจนธุรกิจชุมชน ได้รับการพัฒนา ได้รับความรู้ และสามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปใช้พัฒนาตนเอง 
สังคม ชุมชน ตลอดจนธรุกิจได้อยา่งเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ 1 โครงการ 2กิจกรรม 
1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
1.3 ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการ 
1.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการร้อยละ 90 
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2.เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
      แบบรายงานผลการด าเนินการทุกกิจกรรม 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1.ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4:  การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2.ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 

 2.1.1  นโยบายที่ 4 :  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต     
 นโยบายย่อยท่ี 4.1 นโยบายการศกึษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2553-2555:  
2.2.1 นโยบายที ่3 สนับสนุนและร่วมมือและขยายการให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพึ่ง

ของท้องถิ่นและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพึ่งของท้องถิ่นและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 1 ให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนือ่ง 
กลยุทธ์ที ่2 สร้างเครือข่ายความรว่มทางการบริการวิชาการกับท้องถิ่นและองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ)  
2.3.1 มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอนและวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก 

2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
2.4.1 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกส่ังคม 
ตัวบ่งช้ีที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินโครงการได้ทันที 



456 
 

1214352068  โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

2.จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบเงินอุดหนุน  
วงเงินงบประมาณ: 20,000.-  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้รับผิดชอบ : ผศ.จินตนา เวชม ี
  
 
หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยอยู่ในช่วงการพัฒนาประเทศระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยแนวคิดข้อแรกคือ การเตรียมคนไทยให้มี
ความรู้ตลอดชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
เน้นให้ทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจ  อันจะส่งผลต่อการสร้างสรรค์สังคมที่
พึงปรารถนา ซึ่งการพัฒนาประเทศดังกล่าวต้องการคนที่มีลักษณะ ดี เก่ง และมีความสุข อนึ่งจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พุทธศักราช 2542  ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545  ได้ระบุแนวการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 22 
และ24   โดยเฉพาะในมาตรา 22 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า   ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุด    

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ในการให้การสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยของ
คณาจารย์ การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นการน าผลไปบูรณาการเพื่อให้
เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอนมากที่สุด 
 
วัตถุประสงค์   
 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้น างานวิจัยมาพัฒนาให้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ 
แก่ผู้เรยีน 
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เป้าหมาย 
1.เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวิชาชีพต่อสังคม 1 กิจกรรม 
1.2 มีจ านวนผูร้ับบริการจากกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 40 คน 
1.3 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

2.เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองและผู้สนใจทั่วไปมีความรูค้วามเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไมน่้อยกว่า

ร้อยละ 90 
2.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองและผู้สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 90 
2.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองและผู้สนใจทั่วไปสามารถน าความรูไ้ปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 90 
3.เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 โครงการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต้น :     1  เมษายน 2555     วันสิ้นสุด :  30 มิถุนายน 2555 

 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการพัฒนาศักยภาพ

ทางสมองของเด็กปฐมวัยตามแนวพหุปัญญา 
            

 
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วย
นับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อ

การพัฒนาศักยภาพทางสมองของ
เด็กปฐมวัยตามแนวพหุปญัญา 

1/1 ครั้ง
/วัน 

  1/1  
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แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน เรื่อง การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองต่อการพัฒนาทาง
สมองของเด็กปฐมวัยตามแนวพหุ
ปัญญา 

20,000.-   20,000.-  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20,000.-   20,000.-  
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 การบูรณาการงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการพัฒนา
ทางสมองของเด็กปฐมวัยตามแนว
พหุปัญญา 
    1) ค่าตอบแทนวิทยาการ 
    2) ค่าใช้สอย 
          - ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
          - ค่าวัสดุในการจดัอบรม 
          - ค่าท าเล่มเอกสาร 

 
 
 
 
 
2 
 

40 
 
1 
40 
 

 
 
 
 
 

คนๆละ 
 

คนๆละ 
 

ครั้งๆละคนๆ 
ละ 
 

 
 
 
 
 
6 
 
2 
 
1 
1 
 

 
 
 
 
 

ช่ัวโมงๆละ 
 

มื้อๆละ 
 

งานๆละชุดๆ
ละ 
 

 
 
 
 
 

600.- 
 

25.- 
 

6,800.- 
100.- 

 

 
 
 
 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
บาท 

 

20,000.- 
 
 
 
 

7,200.- 
12,800.- 

2,000.- 
 
6,800.- 
4,000.- 

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ   20,000.-  
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม   20,000.-  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้น างานวิจัยมาพัฒนาให้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ แก่ผูเ้รียนและผู้เข้ารับการบริการวิชาการได้ความรูเ้พื่อน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ 1 โครงการ 1กิจกรรม 
1.3 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
1.4 ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการ 
1.5 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการร้อยละ 90 
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2.เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
     3.1 แบบรายงานผลการด าเนนิการทุกกิจกรรม 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4:  การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 

 2.1.1  นโยบายที่ 4 :  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต     
 นโยบายย่อยท่ี 4.1 นโยบายการศกึษา 

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยาประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2553-2555:  
2.2.1 นโยบายที ่3 สนับสนุนและร่วมมือและ 
2.2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยาประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2553-

2555:  
2.2.1 นโยบายที ่3 สนับสนุนและร่วมมือและขยายการให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความ 

เข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพึ่งของท้องถิ่นและ 

สังคม 
กลยุทธ์ที่ 1 ให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนือ่ง 
กลยุทธ์ที ่2 สร้างเครือข่ายความรว่มทางการบริการวิชาการกับท้องถิ่นและองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ)  
2.3.1 มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอนและวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก 

2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
2.4.1 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกส่ังคม 
ตัวบ่งช้ีที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 
3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินโครงการได้ทันที 
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1214352069  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

2.จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 25,000.-  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้รับผิดชอบ : ผศ.จินตนา เวชม ี
  
 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจหลักท่ีส าคัญประการหนึ่ง คือ การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ด้านการศึกษานั้น เป็นภารกิจที่ได้จัดในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีคณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบงานด้านการศึกษา  ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ.2542 เป็นต้นมา การปฏิรูปการศึกษาถือเป็นวาระส าคัญแห่งชาติโดยมีการพัฒนาไปสู่
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อท าให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ คือ เก่ง ดี มีความสุขและมีความ
เป็นไทย ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวจะส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจั ยทางด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนในสังคม เพราะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่ามีความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรู้
ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา แต่ความส าเร็จตามจุดหมายสูงสุดของการจัดการศึกษายังไม่ปรากฏผลสมบูรณ์ รวมทั้ง
สถานการณ์ต่างๆ ของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นยังมีความ
ต้องการและจ าเป็นต้องพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 

ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่ง จึงมีบทบาทในการ
เป็นผู้สนับสนุนทางวิชาการและบริการทางวิชาการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น โดยจัดให้มี
โครงการบริการวิชาการด้านการศึกษาแก่ท้องถิ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนให้มี
ความรู้ความสามารถสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  
 1.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 2.เพื่อให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาได้รับองค์ความรู้และทักษะเพิม่มากข้ึน  
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เป้าหมาย 
1.เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวิชาชีพต่อสังคม 1 กิจกรรม 
1.2 มีจ านวนผูร้ับบริการจากกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 40 คน 
1.3 จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 โครงการ 

2.เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองและผู้สนใจทั่วไปมีความรูค้วามเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไมน่้อยกว่า 

ร้อยละ 90 
2.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองและผู้สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 90 
2.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองและผู้สนใจทั่วไปสามารถน าความรูไ้ปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 90 
3.เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 โครงการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต้น :     1  กรกฎาคม 2555  วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2555 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 การพัฒนาการสอนเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์             
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
 การพัฒนาการสอนเพื่อให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค ์
1/1 ครั้ง/

วัน 
   1/1 
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แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 

 การพัฒนาการสอนเพื่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค ์

25,000.-    25,000.- 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 25,000.-    25,000.- 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 การพัฒนาการสอนเพื่อให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค ์
   1) ค่าตอบแทนวิทยาการ 
    2) ค่าใช้สอย 
         -  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
        -ค่าวัสดุในการจัดอบรม 
        -ค่าท าเลม่เอกสาร 
        -ค่าจ้างท าวุฒิบัตร 

 
 
3 
 

40 
 
1 
40 
40 

 
 

คนๆละ 
 

คนๆละ 
 

ครั้งๆละ 
คนๆ ละ 
คนๆ ละ 

 
 
6 
 
2 
 
1 
1 
1 

 
 

ช่ัวโมงๆละ 
 

มื้อๆละ 
 

งานๆละชุดๆ
ละ 

ชุดๆละ 

 
 

600.- 
 

25.- 
 

7,600.- 
100.- 
15.- 

 
 

บาท 
 

บาท 
 
บาท 
บาท 
บาท 

25,000.- 
 

10,800.- 
14,200.- 

2,000.- 
 
7,600.- 
4,000.- 
600.- 

 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน(จ าแนกตามรายไตรมาส)ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ    25,000.- 
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอืน่(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม    25,000.- 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับองค์ความรู้และทักษะเพิม่มากขึ้น และสามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปพัฒนาการ
เรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาเดก็นักเรียนต่อไป   
 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ 3 โครงการ 9 กิจกรรม 
1.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
1.3 ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการ 
1.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการร้อยละ 90 
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2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 แบบรายงานผลการด าเนินการทุกกิจกรรม 
 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4:  การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 

 2.1.1  นโยบายที่ 4 :  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต     
 นโยบายย่อยท่ี 4.1 นโยบายการศกึษา 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2553-2555:  
2.2.1 นโยบายที ่3 สนับสนุนและร่วมมือและขยายการให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ี

พึ่งของท้องถิ่นและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นท่ีพึ่งของท้องถิ่นและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 1 ให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนือ่ง 
กลยุทธ์ที ่2 สร้างเครือข่ายความรว่มทางการบริการวิชาการกับท้องถิ่นและองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ)  

2.3.1 มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอนและวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก 
 
 

2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
2.5.1 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกส่ังคม 
ตัวบ่งช้ีที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 
3. ความพร้อมของโครงการ  

ด าเนินโครงการได้ทันที 
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    1070000  สถาบันอยุธยาศึกษา 
1214352070  โครงการตามพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้ความสามารถ

ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

2.จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 50,000.-  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :  

สถาบันอยุธยาศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.พันทิพา  มาลา 
                 ดร.พรเทพ  รู้แผน 
                นางสาวสายรุ้ง  กล่ าเพชร 

  
 
หลักการและเหตุผล 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ตอนหนึ่งกล่าวสรุปใจความได้ว่า “ความพอเพียง หมายถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน อีกทั้งความพอเพียงจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัฒน์ เพื่อให้เกิดสมดุล 
และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอก
ได้เป็นอย่างดี” ความพอเพียงจึงเป็นเง่ือนไขส าคัญพื้นฐานที่ท าให้คนไทยสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี  และเป็นอิสระต่อ
อ านาจหรือผลกระทบใดๆ โดยวิธีการพึ่งพาตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความพอเพียงที่ถูกทางและถูกต้องตามหลักการ  
ความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง จึงถือเป็นศักยภาพพื้นฐานท่ีคนไทยและเยาวชนไทยทุกคนควรมี เพื่อในยาม
เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ แรงกระเพื่อมเหล่านั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนไทยในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์   

1. ให้ความรู้แก่เยาวชนได้เข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ให้เยาวชนเข้าใจแนวทางพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. กระตุ้นให้เยาวชนสามารถส ารวจ วิเคราะห์ปญัหา และมสี่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาในชุมชนโดยแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดอบรมปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 1 ครั้ง 
1.2 จัดกิจกรรมเยีย่มชมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 1 ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85 
2.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.3 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถน าความรูไ้ปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า              ร้อย

ละ 85 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 โครงการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต้น :     1  เมษายน 2555     วันสิ้นสุด :  30 มิถุนายน 2555 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงการ             
2. ขออนุญาต             
3. ประชาสมัพันธ์โครงการ             
4. ด าเนินโครงการ             
5. ติดตามประเมินผล             
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนบั 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. จัดอบรมปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง 
1 ครั้ง   1  

2.  จัดกิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1 ครั้ง   1  

        

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1. กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมปรัชญา

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
      25,000.-  

1.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าวิทยากรบรรยาย 4 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 14,400.-  

1.2 ค่าใช้สอย         
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,000.-  
 -ค่าปูายประชาสัมพันธ์   3 ผืนๆละ 800 บาท 2,400.-  
 -ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม   40 ชุดๆละ 80 บาท 3,200.-  

1.3 ค่าวัสดุ          
 -ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน       3,000.-  

2. กิจกรรมที่ 2  
จัดกิจกรรมเยีย่มชมแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

      25,000.-  

2.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าวิทยากรบรรยาย 2 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท 7,200.-  

2.2 ค่าใช้สอย         
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 2,000.-  
 -ค่าจ้างบันทึกเทปวีดีโอ       2,000.-  
 -ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม   40 ชุดๆละ 80 บาท 3,200.-  

2.3 ค่าวัสดุ          
 -ค่าบ ารุงรถ/คา่น้ ามัน       3,500.-  
 -ค่าวัสดุในการจดักิจกรรม        7,100.-  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       50,000.-  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      



469 
 

แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 
 

กิจกรรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน  

งบเงินอุดหนุน 
 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

 
รวม เงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

จัดอบรมปรัชญาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

        25,000.-  25,000.- 

จัดกิจกรรมเยีย่มชมแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

        25,000.-  25,000.- 

รวม         50,000.-  50,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ   50,000.-  
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงนิอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอืน่(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม   50,000.-  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เยาวชนที่ผ่านการอบรมได้รับความรู้ และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าแนวคิดนี้มาปรับใช้กับการด ารงชีวิตอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาของตนเองและชุมชนได้โดยใช้
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
1.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
1.3 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถน าความรูไ้ปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข้อมลู โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3.3 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (รา่ง) ประเด็นยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคณุภาพชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1  นโยบายที่2.1.1: นโยบายที่ 3 สังคมและคณุภาพชีวิต 
          นโยบายย่อยที่ 3.4 – นโยบายศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2553-2555 

 2.2.1  นโบยายที่ 5 : ส่งเสริม สนบัสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนรว่มในการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก 
  กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกด้านศลิปวัฒนธรรม 
  กลยุทธ์ที่3 : ให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นสถานท่ีส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่
ข้อมูลอยุธยาเมืองมรดกโลก 
  

2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานที่4: มาตรฐานด้านการท านุบ ารุงศลิปะละวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ีที่4.2: ระดับความส าเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการอนุรักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ีที่4.3: ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บน
พื้นฐานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    
   2554 

 2.4.1  มิติที่1: มิติดา้นประสิทธิผล 
  ตัวช้ีวัดที่3.3: ระดับความส าเร็จของแผนการอนุรักษ์ พัฒนาละสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 2.5.1  องค์ประกอบท่ี 6: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 
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1214352071  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 70,000.-  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา ผู้รับผิดชอบ : ผศ.พันทิพา  มาลา 

                ดร.พรเทพ  รู้แผน 
                นางสาวสายรุ้ง กล่ าเพชร 

  
 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การบริการวิชาการด้านการศึกษาแก่ท้องถิ่น 
เป็นภารกิจท่ีทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและมีการจัดในรูปแบบที่แตกต่างกัน การปฎิรูปการศึกษาถือว่าเป็น
วาระส าคัญแห่งชาติ เพื่อท าให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทยที่พึงประสงค์ คือ เก่ง ดี มีความสุขและมีความ
เป็นไทย  

สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานท่ีมีพันธกิจในการ อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน 
สร้างสรรค์และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คือ 
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บนฐานความรู้คู่มรดกโลก  ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุน  การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการ
สอน รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้บริการวิชาการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชน
ผู้สนใจ ดังนั้นสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องหลัก
ทศพิธราชธรรม  กิจกรรมการถ่ายทอดความดีจากพี่สู่น้อง และ กิจกรรมจัดค่ายวัฒนธรรมน าวิถีชีวิตไทย ขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ให้สอดคล้องกับการปฎิรูปการศึกษา และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์    

1.เพื่อส่งเสรมิภาวะผู้น าเกิดขึ้นด้วยหลักทศพิธราชธรรม 
2.เพื่อปลูกจิตส านึกให้มีความรักในสถาบันพระมหากษัตริย ์
3.เพือ่ขยายผลการเรียนรูโ้ดยบรูณาการเข้ากับการด าเนินชีวิต 
4. เพื่อเป็นการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแก่เยาวชน 
5. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญในการร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยให้ยั่งยืนสืบไป 
6. เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชนได้น าความรู้เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรมไทยไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องหลักทศพิธราชธรรม 1 ครั้ง 
1.2 กิจกรรมการถ่ายทอดความดีจากพี่สู่น้อง 1 ครั้ง 
1.3 กิจกรรมจดัค่ายวัฒนธรรมน าวิถีชีวิตไทย 1 ครั้ง  

2.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85 
2.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มอบรมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85 
2.3 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถน าความรูไ้ปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต้น :     1  เมษายน 2555    วันสิ้นสุด :  30 กันยายน 2555 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. เสนอโครงการ             
2. ขออนุญาต             
3. ประชาสมัพันธ์โครงการ             
4. ด าเนินโครงการ             
5. ติดตามประเมินผล             
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องหลัก

ทศพิธราชธรรม 
1 ครั้ง   1  

2. กิจกรรมการถ่ายทอดความดีจากพี่สู่น้อง 1 ครั้ง   1  
3. กิจกรรมจดัค่ายวัฒนธรรมน าวิถีชีวิตไทย 1 ครั้ง   1  
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการให้ความรู้

เร่ืองหลักทศพิธราชธรรม 
      15,000.-  

1.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าวิทยากรบรรยาย  2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600.- บาท 3,600.-  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1.2 ค่าใช้สอย         

 - ค่าปูายประชาสัมพันธ์   3 ผืนๆละ 800.- บาท 2,400.-  
 - ค่าจัดท ารูปเล่ม       5,000.-  

1.3 ค่าวัสดุ          
 -ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน       4,000.-  

2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการถ่ายทอด
ความดีจากพ่ีสู่น้อง 

      15,000.-  

2.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าวิทยากรบรรยาย  2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600.- บาท 3,600.- 

 
 

 

2.2 ค่าใช้สอย         
 - ค่าปูายประชาสัมพันธ์   3 ผืนๆละ 800.- บาท 2,400.-  
 - ค่าจัดท ารูปเล่ม       5,000.-  

2.3 ค่าวัสดุ          
 -ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน       4,000.-  

3. กิจกรรมที่ 3 จัดค่ายวัฒนธรรม 
น าวิถีชีวิตไทย 

      40,000.-  

 ค่าตอบแทน         
 - ค่าวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600.- บาท 14,400.-  
 ค่าใช้สอย         
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25.- บาท 4,000.-  
 - ค่าจ้างท าปูายประชาสมัพันธ์   4 ผืนๆ ละ 800.- บาท 3,200.-  
 - ค่าจ้างบันทึกเทปวีดีโอ   2 วันๆ ละ 1,700.- บาท 3,400.-  
 - ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม   40 ชุดๆ ละ 150.- บาท 6,000.-  
 ค่าวัสดุ         
 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน       9,000.-  
 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ       70,000.-  
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 
 

กิจกรรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

 
งบเงิน
อุดหนุน 

 
งบ 

รายจ่ายอื่น 

 
รวม 

เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

กิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง
หลักทศพิธราชธรรม 

        15,000.-  15,000.- 

กิจกรรมการถ่ายทอดความ
ดีจากพี่สู่น้อง 

        15,000.-  15,000.- 

จัดค่ายวัฒนธรรม 
น าวิถีชีวิตไทย 

        40,000.-  40,000.- 

รวม         70,000.-  70,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ   70,000.-  
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม   70,000.-  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียน นักศึกษาและผูส้นใจทั่วไป สามารถแสดงออกถึงภาวะผูน้ าในชุมชนที่ตนอยู่ 
2. นักเรียน นักศึกษาและผูส้นใจทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในหลักทศพิธราชธรรม 
3. นักเรียน นักศึกษาและผูส้นใจทั่วไป มีจิตส านึกท่ีดีต่อสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 
4. นักเรียน นักศึกษาและผูส้นใจทั่วไป สามารถถ่ายทอดผลการเรยีนรู้สูส่ังคม 
5. เยาวชนได้รับการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
6. เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญในการร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยให้ยั่งยืนสืบไป 
7. เยาวชนได้น าความรู้เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้. 
 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

1.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
1.3 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถน าความรูไ้ปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.วธิีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทกึข้อมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3.3 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ประเภทโครงการ: 

1.1 โครงการตาม (รา่ง) ประเด็นยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสงัคมและคณุภาพชีวิต 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1  นโยบายที่2.1.1: นโยบายที่ 3 สังคมและคณุภาพชีวิต 
          นโยบายย่อยที่ 3.4 – นโยบายศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2553-2555 

 2.2.1  นโบยายที่ 5 : ส่งเสริม สนบัสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนรว่มในการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้ท้องถิ่นมรดกโลก 
  กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกด้านศลิปวัฒนธรรม 
  กลยุทธ์ที่3 : ให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นสถานท่ีส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่
ข้อมูลอยุธยาเมืองมรดกโลก 

2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานท่ี4: มาตรฐานด้านการท านุบ ารุงศลิปะละวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ีที่4.2: ระดับความส าเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการอนรุักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ีที่4.3: ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บน
พื้นฐานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
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2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    
   2554 

 2.4.1  มิติที่1: มิติดา้นประสิทธิผล 
  ตัวช้ีวัดที่3.3: ระดับความส าเร็จของแผนการอนุรักษ์ พัฒนาละสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 2.5.1  องค์ประกอบท่ี 6: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

3.ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 
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1214352072  โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

2.จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 120,000.- บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :  

สถาบันอยุธยาศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันทิพา  มาลา 
นางสาวศรุดา  ศรีนาค 
นายอายุวัฒน์  ค้าผล 

  
 
หลักการและเหตุผล 
    

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงการพัฒนาประเทศระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซึ่งน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ และมุ่งเน้นการพัฒนา “คน” เพื่อการพัฒนาประเทศ โดย
เน้นให้ทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจ  อันจะส่งผลต่อการสร้างสรรค์สังคมที่
พึงปรารถนา ซึ่งการพัฒนาประเทศดังกล่าวต้องการคนที่มีลักษณะ ดี เก่ง และมีความสุข อนึ่งจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พุทธศักราช 2542  ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545  ได้ระบุแนวการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 22 
และ24   โดยเฉพาะในมาตรา 22 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า   ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุด    

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ในการให้การสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย
ของคณาจารย์ การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้บริการวิชาการแก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ชุมชน เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น าการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้สอดคล้องกับการปฎิรูป
การศึกษา และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป 
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วัตถุประสงค์   
              เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้น างานวิจัยมาพฒันาให้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ 
ๆ แก่ผู้เรียน 
 

เป้าหมาย   
1. เปูาหมายเชิงปรมิาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สังคมนานาชาติ (กรุงศรีอยุธยากับฝรั่งเศส) 1 ครั้ง 
1.2 นักเรียน  นักศึกษา  นักวิชาการ  ครู  อาจารย์   ประชาชนในท้องถิ่น  และผู้สนใจ

ทั่วไป  
200 คน 

1.3 จัดท าวารสารวิชาการ “อยุธยาศึกษา” (ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 4/2555) 500 เล่ม 
 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.3 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถน าความรู้ไปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต้น :     1  ตุลาคม 2554    วันสิ้นสุด :  31 กันยายน 2555 
 
การปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เสนอโครงการ             
2 ประชาสมัพันธ์โครงการ             
3 ด าเนินโครงการ             
4 ติดตามประเมินผล             
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 สัมมนาทางวิชาการเรื่อง สังคมนานาชาติ 

(กรุงศรีอยุธยากับฝรั่งเศส) 
ครั้ง 1    1 

2 จัดท าวารสารวิชาการ “อยุธยาศึกษา” 
(ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 4/2555) 

500 เล่ม    500 เล่ม 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมหลักที่ 1 สัมมนาทาง   วิชาการ

เรื่อง สังคมนานาชาติ                    
(กรุงศรีอยุธยากับฝรั่งเศส) 

      60,000.-  

1.1 ค่าตอบแทน         
    - ค่าวิทยากร 6 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600.- บาท 10,800.-  

1.2 ค่าใช้สอย         
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25.- บาท 20,000.-  
    - ค่าจ้างท าปูายประชาสัมพันธ ์ 1 รายการๆละ 3 ผืนๆละ 800.- บาท 2,400.-  
    - ค่าจ้างท าดอกไม้ประดับเวที 1 รายการ     1,500.-  
    - ค่าจ้างบันทึกเทปวีดีโอ 1 รายการ     2,000.-  
    - ค่าจัดท ารูปเล่มเอกสาร

ประกอบการสัมมนา 
  200 ชุดๆละ 100.- บาท 20,000.-  

1.3 ค่าวัสด ุ         
    - ค่าวัสดุในการจัดสัมมนา เช่น 

กระดาษ เครื่องเขียน และอื่นๆ 
      3,300.-   

2 กิจกรรมหลกัที่ 2 จัดท า
วารสารวิชาการ “อยุธยาศึกษา” (ปี
ที่ 4 ฉบับท่ี 4/2555) 

      60,000.-  

2.1 ค่าใช้สอย          
 - จ่างท ารูปเล่มวารสารวิชาการ 

“อยุธยาศึกษา” (ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 
4/2555) 

  500 เล่มๆ ละ 110.- บาท 55,000.-  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
2.2 ค่าวัสดุ         

 - ค่าส าเนาเอกสารเพื่อใช้
ประกอบการจดัท ารูปเล่ม
วารสารวิชาการ “อยุธยาศึกษา” (ปี
ที่ 4 ฉบับท่ี 4/2555) 

  12,500 หน้าๆ ละ 0.40 บาท 5,000.-  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 120,000.-  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 
 

กิจกรรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

 
งบเงิน
อุดหนุน 

 
งบ 

รายจ่ายอื่น 

 
รวม 

เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

กิจกรรมหลักที่ 1 สัมมนาทาง   
วิชาการเรื่อง สังคมนานาชาติ                    
(กรุงศรีอยุธยากับฝรั่งเศส) 

        60,000.-  60,000.- 

กิจกรรมหลกัที่ 2 จัดท า
วารสารวิชาการ “อยุธยา
ศึกษา” (ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 
4/2555) 

           

รวม         60,000.-  60,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ    60,000.- 
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม    60,000.- 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของเมืองพระนครศรีอยุธยาในฐานะความสัมพันธ์กับ
ฝรั่งเศส 

2. ผู้เข้าร่วมเกิดจติส านึกในการร่วมมอื พัฒนาและหวงแหนอนุรักษ์ไว้ซึง่ความสัมพันธ์กับฝรั่งเศส 
3. ผู้เข้าร่วมไดต้ระหนักถึงถึงความส าคัญของเมืองพระนครศรีอยุธยา ในฐานะเมืองมรดกของโลก 
4. นักเขียนงานทางวิชาการอยุธยาศกึษา ด้านประวัตศิาสตร์ ศลิปวัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ได้แลกเปลีย่นผลงานทางวิชาการ 
5. ผู้อ่านไดร้ับองค์ความรู้อยุธยาศึกษาด้านประวตัิศาสตร์ ศลิปวัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ถูกต้องตามหลกัวิชาการ 
6. ผู้อ่านเกิดความรัก หวงแหน ส่งเสริม เผยแพร่ วิจัย และอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภู มิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
7. ได้รับผลตอบรับจากนักเขียนงานทางวิชาการที่จะส่งผลงานใหม่ๆเข้ามาเพื่อตีพิมพ์ในฉบับหน้า 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
1.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
1.3 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถน าความรูไ้ปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข้อมลู โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจ านวนนักเรยีน นักศกึษา ครู อาจารย์ 
3.2 การส ารวจข้อมลู โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3.3 การส ารวจข้อมลู โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
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2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555–2558  

2.1.1 นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายย่อยท่ี 4.1: นโยบายการศึกษา  

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2555–2558  
2.2.1 นโยบายที่ 5: ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก 
กลยุทธ์ที่ 2: สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3: ให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นสถานท่ีส าคัญในการสร้าง การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ 

ข้อมูลอยุธยาเมืองมรดกโลก 
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

2.3.1 มาตรฐานท่ี 4: มาตรฐานด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2: ระดับความส าเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการอนรุักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3: ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม สรา้งสรรค์บนพื้นฐานศิลปะ

และมรดกทางวัฒนธรรมตามอตัลกัษณ์ของสถาบัน 
      2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวดัตาม (ร่าง) ค ารบัรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 2.4.1 มิติที่ 1: มิติดา้นประสิทธิผล 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.3: ระดับความส าเร็จของแผนการอนุรักษ์ พัฒนาและสรา้งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม 
2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 2.5.1 องค์ประกอบท่ี 6: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 6.1: ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

             3. ความพร้อมของโครงการ  
       ด าเนินการได้ทันที 
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1214352073  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียงกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

2.จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 40,000.- บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :  

สถาบันอยุธยาศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.พันทิพา  มาลา 
                  ดร.พรเทพ  รู้แผน       
                 นางสาวสายรุ้ง  กล่ าเพชร 

  
 
หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เป็นหน่วยงานให้บริการวิชาการ ศึกษาค้นคว้าวิจัย 
รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และปราชญ์ชาวบ้าน ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมการสร้างองค์
ความรู้และเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมใน 5 อ าเภอข้ึน เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ข้อมูลของภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ของแต่
ละอ าเภอ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมและปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น สามารถสร้างผู้สืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และศลิปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในอ าเภอต่างๆ 
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละสร้างเครือข่ายระหว่างปราชญ์ชาวบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเยาวชนตลอดจน

บุคคลในชุมชนต่างๆ 
3. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เข้าร่วมงานได้เกิดจิตส านึกตระหนักรู้และเห็นถึงคุณค่าของภูมิปญัญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

เปูาหมาย 
1.เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นรู้ทางวิชาการด้านภมูิปัญญาท้องถิ่น 5 ครั้ง 

 
2. เปูาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

2.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.3 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถน าความรูไ้ปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า              ร้อย

ละ 85 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 โครงการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา : 12 เดือน วันเร่ิมต้น :     1  มกราคม 2555    วันสิ้นสุด :  30 กันยายน 2555 

 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. เสนอโครงการ             
2. ขออนุญาต             
3. ประชาสมัพันธ์โครงการ             
4. ด าเนินโครงการ             
5. ติดตามประเมินผล             
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นรู้ทางวิชาการด้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5 ครั้ง  2 2 1 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1. กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนรู้ทางวิชาการด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

      40,000.-  

1.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าวิทยากรบรรยาย (5 ครั้ง) 3 คนๆละ 15 ชม.ๆละ 600.- บาท 27,000.-  

1.2 ค่าใช้สอย         
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 

(5 ครั้ง) 
40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25.- บาท 5,000.-  

1.3 ค่าวัสดุ          
 -ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน 

( 5 ครั้ง) 
  5 ครั้งๆละ 600.- บาท 3,000.-  

 -คา่บ ารุงรถ/คา่น้ ามัน (5 ครั้ง)   5 ครั้งๆละ 1,000.- บาท 5,000.-  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 40,000.-  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 
 

กิจกรรรม 
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 ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นรู้ทาง
วิชาการด้านภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

        40,000.-  40,000.- 

รวม         40,000.-  40,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนบัสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ  16,000.- 16,000.- 8,000.- 
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  16,000.- 16,000.- 8,000.- 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอยุธยาศึกษากับหน่วยงานสถานศึกษา กลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการเสริมสร้างความเข็มแข็งทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรักและหวงแหนในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น ตลอดจน
ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85 
1.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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1.3 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถน าความรูไ้ปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี

2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3.วธิีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทกึข้อมูลนักเรยีน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3.3 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียงกันในสังคม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1  นโยบายที่2.1.1: นโยบายที่ 3 สังคมและคณุภาพชีวิต 
          นโยบายย่อยที่ 3.4 – นโยบายศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2553-2555 

 2.2.1  นโบยายที่ 5 : ส่งเสริม สนบัสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนรว่มในการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก 
  กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกด้านศลิปวัฒนธรรม 
  กลยุทธ์ที่3 : ให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นสถานท่ีส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่
ข้อมูลอยุธยาเมืองมรดกโลก 
  

2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานที่4: มาตรฐานด้านการท านุบ ารุงศลิปะละวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ีที่4.2: ระดับความส าเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการอนรุักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ีที่4.3: ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บน
พื้นฐานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    
   2554 

 2.4.1  มิติที่1: มิติดา้นประสิทธิผล 
  ตัวช้ีวัดที่3.3: ระดับความส าเร็จของแผนการอนุรักษ์ พัฒนาละสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 2.5.1  องค์ประกอบท่ี 6: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

3.ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 
 
 
 



493 
 

1214352074  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

2.จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 40,000.- บาท 
หน่วยงานและผูรั้บผิดชอบ: หน่วยงาน :  

สถาบันอยุธยาศึกษา 
หน่วยงาน :  
สถาบันอยุธยาศึกษา 

  
หลักการและเหตุผล 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน

ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ในการให้การสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย
ของคณาจารย์ การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้บริการวิชาการแก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ชุมชน เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น าการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้สอดคล้องกับการปฎิรูป
การศึกษา และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป 

  ดังนั้น  สถาบันวิจัยและพัฒนาตระหนักถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ถ้าปราศจากผู้สอนกับ
ผู้เรียนแล้วบรรยากาศแห่งการเรียนการสอนคงไม่เกิดขึ้น  โดยทั้งผู้สอนและผู้เรียนต่างก็มีบทบาทส าคัญในการสร้างบรรยากาศ
ดังกล่าว โดยครูจะเป็นผู้เริ่มสร้างบรรยากาศ ผู้เรียนก็จะเป็นคนตอบสนองและเติมสีสันให้กับบรรยากาศการเรียนการสอนให้
เป็นไปในรูปแบบต่างกัน โดยยึดหลักประชาธิปไตย และนอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างจิตส านึกจิตใจสร้างความรู้สึกความไว้วางใจ
ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนได้รับความเข้าใจ เป็นมิตร เอื้ออาทร ห่วงใย ตลอดจนให้ความดูแลช่วยเหลือจะท าให้ผู้เรียนมีความกล้าและ
อยากเรียนรู้มากขึ้น  

  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเสนอโครงการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 
วัตถุประสงค์  
 1.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
  2.เพื่อให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาได้รับองค์ความรู้และทักษะเพิม่มากขึ้น   

เป้าหมาย   
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1 ครั้ง 
1.2 นักเรียน  นักศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป  80 คน 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.3 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถน าความรู้ไปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต้น :     1  เมษายน 2555     วันสิ้นสุด :  30 มิถุนายน 2555 
 
การปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 เสนอโครงการ             
2 ประชาสมัพันธ์โครงการ             
3 ด าเนินโครงการ             
4 ติดตามประเมินผล             
              

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 เสวนาทางวิชาการเรื่อง ตามรอยสมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราช 
ครั้ง 1   1  
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมหลักท่ี 1 เสวนาทางวิชาการ

เรื่อง ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 

        

1.1 ค่าตอบแทน         
    - ค่าวิทยากร 5 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600.- บาท 18,000.-  

1.2 ค่าใช้สอย         
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25.- บาท 4,000.-  
    - ค่าจ้างท าปูายประชาสัมพันธ์

โครงการ 
  3 ผืนๆละ 800.- บาท 2,400.-  

    - ค่าจ้างท าดอกไม้ประดับเวที 1 รายการ     2,000.-  
    - ค่าจ้างบันทึกเทปวีดีโอ 1 รายการ     2,000.-  
    - ค่าจัดท ารูปเล่ม   80 ชุดๆละ 100.- บาท 8,000.-  

1.3 ค่าวัสด ุ         
    - ค่าวัสดุในการจัดสัมมนา เช่น 

กระดาษ เครื่องเขียน และอื่นๆ 
      3,600.-  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       40,000.-  
       หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 
 

กิจกรรรม 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

 
งบเงิน
อุดหนุน 

 
งบ 

รายจ่ายอื่น 

 
รวม 

เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

กิจกรรมหลักท่ี 1 เสวนาทาง
วิชาการเรื่อง ตามรอย
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 

        40,000.-  40,000.- 

รวม         40,000.-  40,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ   40,000.-  
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม   40,000.-  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับความรูค้วามเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดจติส านึกในการหวงแหนและรักชาตไิทย 
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดเ้รียนรู้และสามารถบูรณาการความรูเ้กี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
1.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
1.3 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถน าความรูไ้ปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข้อมลู โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจ านวนนักเรยีน นักศกึษา ครู อาจารย์ 
3.2 การส ารวจข้อมลู โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3.3 การส ารวจข้อมลู โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
     2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555–2558  

2.1.1 นโยบายที่ 3: สังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายย่อยท่ี 3.4: นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  

     2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2555–2558  
2.2.1 นโยบายที่ 5: ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็น 

เอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก 

กลยุทธ์ที่ 2: สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3: ให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นสถานท่ีส าคัญในการสร้าง การมีส่วนร่วมในการ 

     เผยแพร่ข้อมูลอยุธยาเมืองมรดกโลก 
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

2.3.1 มาตรฐานท่ี 4: มาตรฐานด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2: ระดับความส าเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการอนรุักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3: ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม สรา้งสรรค์บนพื้นฐานศิลปะ

และมรดกทางวัฒนธรรมตามอตัลกัษณ์ของสถาบัน 
      2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวดัตาม (ร่าง) ค ารบัรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 2.4.1 มิติที่ 1: มิติดา้นประสิทธิผล 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.3: ระดับความส าเร็จของแผนการอนุรักษ์ พัฒนาและสรา้งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม 
2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
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 2.5.1 องค์ประกอบท่ี 6: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 6.1: ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3. ความพร้อมของโครงการ  
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1080000  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1214352075  โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตทีมีมาตรฐานคณุภาพ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้คีวามรู้ 

ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแก่สังคม 

2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  : งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 125,000.-  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  : นายชัยพฤกษ์  ชูด า 
  
 
หลักการและเหตุผล 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2549 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อ สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน การบริหารจัดการ และการให้บริการวิชาการ  มีการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างเสริมปัญญา ช่วยพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ เป็นแหล่งปัญญา และความรู้ท้องถิ่น ในปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  ผู้ที่จะ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาการและเทคโนโลยีซึ่งก็คือ “ครู” และบุคลากรทางการศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ที่พร้อมจะน าไป
ถ่ายทอดให้กับนักเรียน 

ดังนั้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้
ด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น และในการจัดการเรียนการสอนต้องมีผู้สอนกับผู้เรียน           ถ้าปราศจาก
ผู้สอนกับผู้เรียนแล้ว บรรยากาศแห่งการเรียนการสอนคงไม่เกิดขึ้น  โดยทั้งผู้สอนและผู้เรียนต่างก็มีบทบาทส าคั ญในการสร้าง
บรรยากาศดังกล่าว  โดยครูจะเป็นผู้เริ่มสร้างบรรยากาศ ผู้เรียนก็จะเป็นคนตอบสนองและเติมสีสันให้กับบรรยากาศการเรียนการ
สอนให้เป็นไปในรูปแบบต่างกัน โดยยึดหลักประชาธิปไตย และนอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างจิตส านึก สร้างความรู้สึก ความ
ไว้วางใจให้กับผู้เรียน ผู้เรียนได้รับความเข้าใจ เป็นมิตร เอื้ออาทร ห่วงใย ตลอดจนให้ความดูแลช่วยเหลือ จะท าให้ผู้เรียนมีความ
กล้าและอยากเรียนรู้มากข้ึน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเสนอโครงการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค ์  

1. เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการบรกิารวิชาการ 
3. เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศลิปวัฒนธรรมไทย  
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เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวิชาชีพต่อสังคม 9 กิจกรรม 
1.2 มีจ านวนผูร้ับบริการจากกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 330 คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีจัดอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
2.2 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จดัไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 90 
2.3 ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90  

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 งานโครงการ/กจิกรรมที่แล้วเสรจ็ตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1  เมษายน 2555 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2555 

 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 การติดตั้งและใช้งานเว็บไซต ์CMS (Content Management 

System)  รุ่นที่ 1 
            

2 การติดตั้งและใช้งานเว็บไซต ์CMS (Content Management 
System)  รุ่นที่ 2 

            

3 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น รุ่นท่ี 1 

            

4 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น รุ่นท่ี 2 

            

5 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น รุ่นท่ี 3 

            

6 การซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น             
7 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจดัการภาพลักษณ์

ห้องสมุดยุคใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นท่ี 1 
            

8 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจดัการภาพลักษณ์
ห้องสมุดยุคใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นท่ี 2 

            

9 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การซอ่มบ ารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ 

            

10 ก ากับ ติดตามและประเมินผล             
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 การติดตั้งและใช้งานเว็บไซต ์CMS 

(Content Management System)  
รุ่นที่ 1 

1/2 ครั้ง/วัน   1  

2 การติดตั้งและใช้งานเว็บไซต ์CMS 1/2 ครั้ง/วัน   1  
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ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
(Content Management System)  
รุ่นที่ 2 

3 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น รุ่นท่ี 1 

1/2 ครั้ง/วัน   1  

4 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น รุ่นท่ี 2 

1/2 ครั้ง/วัน   1  

5 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น รุ่นท่ี 3 

1/2 ครั้ง/วัน   1  

6 การซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 

1/2 ครั้ง/วัน   1  

7 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหาร
จัดการภาพลักษณ์ห้องสมดุยุคใหม่ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุน่ท่ี 1 

1/3 ครั้ง/วัน   1  

8 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหาร
จัดการภาพลักษณ์ห้องสมดุยุคใหม่ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุน่ท่ี 2 

1/3 ครั้ง/วัน   1  

9 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การซอ่ม
บ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 

1/4 ครั้ง/วัน   1  
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แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 การติดตั้งและใช้งานเว็บไซต ์CMS 

(Content Management System)  รุ่นที่ 
1 

12,500.-   12,500.-  

2 การติดตั้งและใช้งานเว็บไซต ์CMS 
(Content Management System)  รุ่นที่ 
2 

12,500.-   12,500.-  

3 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น รุ่นท่ี 1 

12,000.-   12,000.-  

4 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น รุ่นท่ี 2 

12,000.-   12,000.-  

5 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น รุ่นท่ี 3 

12,200.-   12,200.-  

6 การซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 16,000.-   16,000.-  
7 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหาร

จัดการภาพลักษณ์ห้องสมดุยุคใหม่ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นท่ี 1 

14,000.-   14,000.-  

8 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหาร
จัดการภาพลักษณ์ห้องสมดุยุคใหม่ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นท่ี 2 

14,000.-   14,000.-  

9 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การซอ่ม
บ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 

19,800.-   19,800.-  

 รวม 125,000.-   125,000.-  
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 การติดต้ังและใช้งานเว็บไซต์ CMS 

(Content Management 
System)  รุ่นที่ 1 

      12,500.-  

 ค่าตอบแทน         
 - ค่าวิทยากร 1 คน 12 ชม. 300.- บาท 3,600.-  
 - ค่าผู้ช่วยวิทยากร 2 คน 2 วัน 200.- บาท 800.-  
 ค่าใช้สอย         
 - ค่าอาหารว่าง 30 คน 4 มื้อ 25.- บาท 3,000.-  
 ค่าวัสดุ         
 - ค่าวัสด ุ       5,100.-  
2 การติดต้ังและใช้งานเว็บไซต์ CMS 

(Content Management 
System)  รุ่นที่ 2 

      12,500.-  

 ค่าตอบแทน         
 - ค่าวิทยากร 1 คน 12 ชม. 300.- บาท 3,600.-  
 - ค่าผู้ช่วยวิทยากร 2 คน 2 วัน 200.- บาท 800.-  
 ค่าใช้สอย         
 - ค่าอาหารว่าง 30 คน 4 มื้อ 25.- บาท 3,000.-  
 ค่าวัสดุ         
 - ค่าวัสด ุ       5,100.-  
3 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์       

(E-book) ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญาท้องถิน่ รุ่นที่ 1 

      12,000.-  

 ค่าตอบแทน         
 - ค่าวิทยากร 1 คน 12 ชม. 300.- บาท 3,600.-  
 - ค่าผู้ช่วยวิทยากร 2 คน 2 วัน 200.- บาท 800.-  
 ค่าใช้สอย         
 - ค่าอาหารว่าง 30 คน 4 มื้อ 25.- บาท 3,000.-  
 ค่าวัสดุ         
 - ค่าวัสด ุ       4,600.-  
4 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์        

(E-book) ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญาท้องถิน่ รุ่นที่ 2 

      12,000.-  

 ค่าตอบแทน         
 - ค่าวิทยากร 1 คน 12 ชม. 300.- บาท 3,600.-  
 - ค่าผู้ช่วยวิทยากร 2 คน 2 วัน 200.- บาท 800.-  
 ค่าใช้สอย         
 - ค่าอาหารว่าง 30 คน 4 มื้อ 25.- บาท 3,000.-  
 ค่าวัสดุ         
 - ค่าวัสด ุ       4,600.-  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
5 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์       

(E-book) ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญาท้องถิน่ รุ่นที่ 3 

      12,200.-  

 ค่าตอบแทน         
 - ค่าวิทยากร 1 คน 12 ชม. 300.- บาท 3,600.-  
 - ค่าผู้ช่วยวิทยากร 2 คน 2 วัน 200.- บาท 800.-  
 ค่าใช้สอย         
 - ค่าอาหารว่าง 30 คน 4 มื้อ 25.- บาท 3,000.-  
 ค่าวัสดุ         
 - ค่าวัสด ุ       4,800.-  
6 การซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์

เบ้ืองต้น 
      16,000.-  

 ค่าตอบแทน         
 - ค่าวิทยากร 1 คน 12 ชม. 300.- บาท 3,600.-  
 - ค่าผู้ช่วยวิทยากร 2 คน 2 วัน 200.- บาท 800.-  
 ค่าใช้สอย         
 - ค่าอาหารว่าง 60 คน 4 มื้อ 25.- บาท 6,000.-  
 ค่าวัสดุ         
 - ค่าวัสด ุ       5,600.-  
7 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

บริหารจัดการภาพลักษณ์ห้องสมุด
ยุคใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง รุ่นที่ 1 

      14,000.-  

 ค่าตอบแทน         
 - ค่าวิทยากร 1 คน 6 ชม. 300.- บาท 1,800.-  
 - ค่าผู้ช่วยวิทยากร 2 คน 1 วัน 200.- บาท 400.-  
 ค่าใช้สอย         
 - ค่าอาหารว่าง 50 คน 2 มื้อ 25.- บาท 2,500.-  
 ค่าวัสดุ         
 - ค่าวัสด ุ

 
      9,300.-  

8 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
บริหารจัดการภาพลักษณ์ห้องสมุด
ยุคใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง รุ่นที่ 2 

      14,000.-  

 ค่าตอบแทน         
 - คา่วิทยากร 1 คน 6 ชม. 300.- บาท 1,800.-  
 - ค่าผู้ช่วยวิทยากร 2 คน 1 วัน 200.- บาท 400.-  
 ค่าใช้สอย         
 - ค่าอาหารว่าง 50 คน 2 มื้อ 25.- บาท 2,500.-  
 ค่าวัสดุ         
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 - ค่าวัสด ุ       9,300.-  
9 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

ซ่อมบ ารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ  

      19,800.-  

 ค่าตอบแทน         
 - ค่าวิทยากร 1 คน 24 ชม. 300.- บาท 7,200.-  
 - ค่าผู้ช่วยวิทยากร 2 คน 4 วัน 200.- บาท 1,600.-  
 ค่าใช้สอย         
 - ค่าอาหารว่าง 20 คน 8 มื้อ 25.- บาท 4,000.-  
 ค่าวัสดุ         
 - ค่าวัสด ุ       7,000.-  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 125,000.-  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม 
เงินเดือน

และ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอยและ

วัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. การติดตั้งและใช้งานเว็บไซต ์
CMS (Content 
Management System)  
รุ่นที่ 1 

        12,500.-  12,500.- 

2. การติดตั้งและใช้งานเว็บไซต ์
CMS (Content 
Management System)  
รุ่นที่ 2 

        12,500.-  12,500.- 

3. การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รุ่นท่ี 1 

        12,000.-  12,000.- 

4. การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รุ่นท่ี 2 

        12,000.-  12,000.- 

5. การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รุ่นท่ี 3 

        12,200.-  12,200.- 

6. การซ่อมบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

        16,000.-  16,000.- 

7. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การบริหารจัดการ

        14,000.-  14,000.- 
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กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม 
เงินเดือน

และ
ค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอยและ

วัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ภาพลักษณห์้องสมุดยุคใหม่ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง รุ่นที่ 1 

8. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การบริหารจัดการ
ภาพลักษณห์้องสมุดยุคใหม่ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง รุ่นที่ 2 

        14,000.-  14,000.- 

9. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การซ่อมบ ารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

        19,800.-  19,800.- 

            
รวม         125,000.-  125,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ     
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ   125,000.-  
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน (...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพฒันาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (งานพัฒนาศูนย์วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม   125,000.-  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ได้ให้บริการทางวิชาการและวิชีพแก่กลุม่เปูาหมายที่หลากหลาย      อัน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.2547 
 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1.  จ านวนโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ 1 โครงการ 9 กิจกรรม 
2.  ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการที่ด าเนินงานตามแผน 
3.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการร้อยละ 90 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและผูส้นใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อย

ละ 90 
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและผูส้นใจทั่วไปมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า    ร้อยละ 

90 
3. ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและผูส้นใจทั่วไปสามารถน าความรู้ไปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรม          ไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 90  
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี 
2.1. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3. บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1. แบบรายงานผลการด าเนินการทุกกิจกรรม 

 
 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1. โครงการตามยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทยีมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555–2558 นโยบายที่ 4 นโยบายย่อยที่ 4.1 
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2553–

2555  
2.2.1 นโยบายที่ 1 :  ส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาการจดัการศึกษาใหม้คีุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น 
และประเทศชาต ิ

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑิตให้บรรลุตามคณุสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ

         กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
         กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2.2.2 นโยบายที่ 3 : สนับสนุน ร่วมมือ และขยายการให้บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 
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            กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้น าชุมชน สังคม ท้องถิ่น และประชาชน 
          กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการบริการวิชาการกับท้องถิ่น และองค์กร 

                ปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 กลยุทธ์ที่ 3 : ให้บรกิารทางวิชาการแก่โรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.)    

มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 : ระดับความส าเร็จของการบรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน ท้องถิ่น และ

สังคม  
   มาตรฐานที่ 5 : มาตรฐานด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
   ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 : ระดับความส าเรจ็ของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุเปาูหมาย ตามแผนกล

ยุทธ์และแผนปฎิบัติงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา 
2.4. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
        2.4.1 มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพ 
                 ตัวช้ีวัดที่ 6.2 : ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 
                 ตัวช้ีวัดที่ 7.1 : ระดบัความส าเร็จของการประกันคณุภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2.4.2 มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัตริาชการ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 :   ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการักษามาตรฐานระยะเวลา   การ
ให้บริการ 

ตัวช่ีวัดที่ 10 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 
        

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
 แผนงาน  :  อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลผลิตท่ี 6 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 2 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  1070000  สถาบันอยุธยาศึกษา 

1214462076  โครงการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีไทย 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังค่านิยมให้นิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแก่สังคม 

2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ความพงึพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 25,000.- บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน :สถาบันอยุธยาศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : 
 
ผศ.พันทิพา  มาลา 
ดร.นรสิานันท์   เดชสรุะ 
อาจารย์กันยารัตน์ โกมโลทก 

 
หลักการและเหตุผล 

จากการส ารวจค่านิยมทางวัฒนธรรม และประเพณีไทยของกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปี 2553 พบว่า ในปัจจุบันนี้
วัฒนธรรม ประเพณีไทยเริ่มเสื่อมสลายและสูญหายไป เพราะไม่มีผู้สืบทอด ตลอดจนเยาวชน ประชาชนส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญน้อยลง
และปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้อง อีกท้ังได้น าค่านิยมด้านวัฒนธรรม ประเพณีของชาวต่างประเทศ มาปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายจากปัญหา
ดังกล่าว สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ท าหน้าที่ในด้านการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และวิจัยศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อีกทั้งยังท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียม ประเพณี
ไทย ได้พิจารณาเห็นว่าควรจัดโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้เล็งเห็น
ความส าคัญและคุณค่าของการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติให้ยั่งยืนสืบไป 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้เยาวชน ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญในการร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่  
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยให้ยั่งยืนสืบไป 

2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ได้น าความรู้เกี่ยวกับค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม คณุธรรม จริยธรรมท่ีถูกต้องและดีงามของไทยให้แก่เยาวชน และประชาชน 

เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปรมิาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 1/50 ครั้ง/คน 
1.2 จัดท าปูายประชาสัมพันธ์วันส าคญั  8 เรื่อง 
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2. เปูาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.2   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.3  ผู้เข้าร่วมกจิกรรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 เสนอโครงการ             
2 ขออนุญาต             
3 ประชาสมัพันธ์โครงการ             
4 ด าเนินโครงการ             
8 ติดตามประเมินผล             
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 1 ครั้ง    1 
2 จัดท าปูายประชาสัมพันธ์วันส าคญั 10 แผ่น  4 4 2 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 กิจกรรมที่ 1 ถวายเทียนพรรษา       15,000.-  
 ค่าใช้สอย         
 - ค่าจ้างท าดอกไม้และตกแต่งเทียน

พรรษา 
1 ต้นๆ ละ   6,000.- บาท 6,000.-  

 - ค่าผ้าอาบน้ าฝน   10 ชุดๆ ละ 530.- บาท 5,300.-  
 - ค่าเครื่องไทยทาน   10 ชุดๆ ละ 370.- บาท 3,700.-  
 กิจกรรมที่ 2 จัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์วันส าคัญ 
      10,000.-  

 ค่าใช้สอย         
 - ค่าจ้างท าปูายประชาสมัพันธ์ 10 เรื่องๆ ละ 1 ผืนๆ ละ 1,000.- บาท 10,000.-  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 25,000.-  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมที่ 1                 
ถวายเทียนพรรษา 

    15,000.-      15,000.- 

กิจกรรมที่ 2 จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์วันส าคัญ 

    10,000.-      10,000.- 

รวม     25,000.-      25,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  2,500.- 3,750.- 18,750.- 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 รวม  2,500.- 3,750.- 18,750.- 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เยาวชน ประชาชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญในการร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม  
     เผยแพร่ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยให้ยั่งยืนสืบไป 
2. เยาวชน ประชาชน ได้น าความรู้เกี่ยวกับค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. เยาวชน ประชาชน ได้รับการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องและดีงามของไทยเพิ่มมากขึ้น 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 
1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
1.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทกึจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3.3 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1 ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (รา่ง) ประเด็นยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

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

2.1.1  นโยบายที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
          นโยบายย่อยที่ 4.4 : นโยบายศาสนา  ศลิปะ และวัฒนธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2553-2555 
2.2.1  นโบยายที่ 5 : ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ที่เป็น

เอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก 
  กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างองค์ความรู้ของวิถีชีวิตในท้องถิ่นมรดกโลก 

3. ความพร้อมของโครงการ : ด าเนินการได้ทันที 
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1214462077  โครงการพัฒนาศูนย์ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่อยุธยา 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน
สังคม 

แผนงบประมาณ: อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย  
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังค านิยมให้นิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  
ผลผลิต: ผลงานทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม  

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม  
3. โครงการที่บรรลผุลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
4. งานโครงการ/กิจกรรมแล้วเสรจ็ตามระยะเวลา  

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 34,000 บาท   
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา    

ผู้รับผิดชอบ : 
 

 
ผศ.พันทิพา  มาลา 
อาจารย์กันยารัตน ์ โกมโลทก 
น.ส.ประภาพร  ฉัฐประภา 

 
หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุ ธยาศึ กษา  เป็นหน่ วยงานที่ จั ดตั้ งขึ้ นตามโครงสร้ า งของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ  พ .ศ .  2547  
มีหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และวิจัยศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการบริการข้อมูลทางด้านการ
ท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

แต่ เนื่ องจากวิกฤตการณ์มหาอุทกภัย  ระหว่ างวันที่  8  ตุ ลาคม 2554 ถึ ง  วันที่  7  พฤศจิกายน 2554  
รวมระยะเวลา 1 เดือน ส่งผลให้บริเวณช้ันล่างของอาคารเรือนไทยอันเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านด้านอยุธยาศึกษาถูกน้ าท่วมสูง 
ท าให้เครื่องใช้พื้นบ้านโบราณ นิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวอยุธยา และศิลปวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบางส่วน
ได้รับความเสียหาย ซึ่งจากสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ได้ส่งผลให้ศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอยุธยาศึกษาไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ 

ดังนั้น สถาบันอยุธยาศึกษา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอยุธยาศึกษา  
และพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถเปิดให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และ
นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตในแหล่งมรดกโลก และเพื่อปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชน ตระหนักถึงการอนุรักษ์ 
เผยแพร่ ส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตที่ก าลังจะสูญหายไปในรูปแบบพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
วัตถุประสงค์   

เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง ศิลปวัตถุและส่วนจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอยุธยาศึกษา ที่ได้รับความเสียหาย ให้มีสภาพที่
พร้อมเปิดให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว ได้ตามปกติ 

 
เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปรมิาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1 ซ่อมแซมศลิปวัตถุของพิพิธภัณฑพ์ื้นบ้านอยุธยาศึกษา 40 เศียร 
2. เปูาหมายเชิงคณุภาพ 

2.1 ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวอยุธยา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.2 ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน มีความพึงพอใจในการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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2.3 ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 5 เดือน วันเริ่มต้น: 1 พฤศจิกายน 2554 วันสิ้นสุด: 30 มีนาคม 2555 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ส ารวจตรวจสอบรายการความเสยีหายของศิลปวัตถุใน

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
            

2 จัดหาและซ่อมแซมศิลปวตัถุของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน             
3 ซ่อมแซมศลิปวัตถุของพิพิธภัณฑพ์ื้นบ้าน             
4 ประชาสมัพันธ์ศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
และพิพิธภณัฑ์พื้นบ้าน 

            

5 เปิดให้บริการศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
และพิพิธภณัฑ์พื้นบ้าน 

            

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ซ่อมแซมศลิปวัตถุของพิพิธภัณฑ์

พื้นบ้านอยุธยาศึกษา 
40 เศียร  40   

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
 หมายเหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 ซ่อมแซมศิลปวัตถุของพิพิธภัณฑ์

พ้ืนบ้านอยุธยาศึกษา 
      34,000.-  

1.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ         
 - ค่าจ้างซ่อมหัวโขน   40 เศียรๆ ละ 850.- บาท 34,000.-  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 34,000.-  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมของพิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้านอยุธยาศึกษา 

    34,000.-      34,000.- 

รวม     34,000.-      34,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  34,000.-   
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 รวม  34,000.-   
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอยุธยาศึกษา มีสภาพที่พร้อ มเปิดให้บริการแก่นักเรี ยน นักศึกษา และนักท่องเที่ ยว  
ได้ตามปกติ 
 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
   1.1 ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวอยุธยา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
   1.2 ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน มีความพึงพอใจ ในการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
   1.3 ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี  

    2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
    2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
    2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน  
3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทกึจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พืน้บ้าน 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (รา่ง) ประเด็นยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

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

 2.1.1  นโยบายที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
          นโยบายย่อยที่ 4.4 : นโยบายศาสนา  ศลิปะ และวัฒนธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
2.2.1  นโบยายที่ 5 : ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ที่เป็น

เอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก 
  กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างองค์ความรู้ของวิถีชีวิตในท้องถิ่นมรดกโลก 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 
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1214462078  โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองอยุธยาศึกษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกัน

ในสังคม 
แผนงบประมาณ: อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย  
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังค านิยมให้นิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  
ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม  

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม  
3. โครงการที่บรรลผุลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
4. งานโครงการ/กิจกรรมแล้วเสรจ็ตามระยะเวลา  

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบด าเนินงาน  
วงเงินงบประมาณ: 10,000 บาท   
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา      ผู้รับผิดชอบ :  

ผศ.พันทิพา  มาลา 
ดร.พรเทพ รู้แผน 
นางสาวศรุดา ศรีนาค 

 
หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษามีพันธกิจ ประการหนึ่ง คือ การพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้าน
วิชาการ และศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพรข่้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรอ์ยุธยา ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามพันธกิจ
ดังกล่าว สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นสมควรให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านอยุธยาศึกษาขึ้น เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเห็นความส าคัญของแหล่งโบราณสถานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
วัตถุประสงค์   

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในด้านอยุธยาศึกษา 

2.เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักศึกษา เกิดความรักและเห็นความส าคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและแหล่งโบราณสถานใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 



524 
  

เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา 1 ครั้ง 
1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมคีวามรู้ความเข้าใจมากข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  2.2 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมนี ้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  2.3 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมน าประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น:  ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด:    กันยายน 2555 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 เสนอโครงการ             
2 ประชาสมัพันธ์โครงการ              
3 ด าเนินงานโครงการ             
4 ประเมินผล             
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรูเ้รื่องอยุธยา

ศึกษา 
1 ครั้ง   1  
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 กิจกรรมอบรมให้

ความรู้เร่ืองอยุธยาศึกษา 
      10,000.-  

1.1 ค่าตอบแทน         
 - ค่าวิทยากร 1 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600.- บาท 1,800.-  

1.2 ค่าใช้สอย         
 - ค่าจ้างท าปูายประชาสมัพันธ์   1 ผืนๆ ละ 800.- บาท 800.-  

1.3 ค่าวัสดุ         
 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 1 รายการ 500 หน้าๆ ละ 0.40 บาท 7,400.-  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       10,000.-  

 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมหลกัที่ 1 กิจกรรม
อบรมให้ความรู้เร่ือง
อยุธยาศึกษา 

   1,800.- 8,200.-      10,000.- 

รวม    1,800.- 8,200.-      10,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน   1,800.-  
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ   8,200.-  
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 รวม   10,000.-  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณสถานในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเพิ่มมากขึ้น 
 2. นักศึกษาเกิดจิตส านึกและเกิดความรักและตระหนักถึงความส าคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและแหล่ง
โบราณสถานในมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
  1.1 ความรูค้วามเข้าใจของผูร้ับวารสารไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  1.2 ความพึงพอใจของผู้รับวารสารไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
  1.3 การน าความรูไ้ปใช้ของผู้รับวารสารไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี  
  2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
  2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
  2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน  
  3.1 ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้อ่าน 
 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

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

 2.1.1  นโยบายที่ 4: การศึกษาคณุธรรม จรยิธรรม คณุภาพชีวิตและความเทา่เทยีมกนัในสังคม 
          นโยบายย่อยที่ 4.4 : นโยบายศาสนา  ศลิปะ และวัฒนธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
                      พ.ศ. 2553-2555 

2.2.1  นโบยายที่ 5 : ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง 
         ศิลปวัฒนธรรม  ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก 
  กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างองค์ความรู้ของวิถีชีวิตในท้องถิ่นมรดกโลก 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 
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1214462079  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา  
                   ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทย 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: อนุรักษ ์ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย  
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังค านิยมให้นิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์  

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  
ผลผลิต:       ผลงานทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:     1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม  

    2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรมศลิปวัฒนธรรม  
    3. โครงการที่บรรลผุลตามวตัถุประสงค์ของโครงการ  
    4. งานโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลา  

งบประมาณหมวดรายจ่าย:      งบประมาณแผ่นดิน  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:      30,000 บาท   
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:  หน่วยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา   ผู้รับผิดชอบ :  

ผศ.พันทิพา  มาลา 
อาจารย์กันยารัตน์  โกมโลทก 
น.ส.ประภาพร  ฉัฐประภา 

หลักการและเหตุผล 
อดีตจั งหวัดพระนครศรี อยุ ธยา เป็นจั งหวั ดหนึ่ งที่ มี บุ คคลท า งานด้ านการศึกษา  ศิ ลปวัฒนธรรมและ  

ภูมิปัญญาไทย เป็นจ านวนมาก ซึ่งปัจจุบันบุคคลเหล่านั้นได้เสียชีวิตและสูญหายไปตามกาลเวลา ขณะเดียวกันยังมีบุคคลที่เล็งเห็น
ความส าคัญของงานด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย และได้อนุรักษ์สืบทอดงานเหล่านี้ไว้ แต่บุคคลเหล่านี้ยังไม่
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในสังคม ท าให้การด าเนินงานด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ไม่มีการพัฒนาเพราะ
ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และวิจัยศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงเห็นควรให้มีการด าเนินการคัดเลือกผู้มี
ผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย และจัดมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” เพื่อเป็นการยกย่อง
และประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้ที่มีผลงานดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติอย่าง
กว้างขวางมากยิ่งข้ึน 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ท างานด้านการศึกษา ศลิปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาไทย 
2. เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจแก่บุคคลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในด้านการส่งเสริม สนับสนุน  อนุรักษ์พัฒนางานด้าน

การศึกษา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
3. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ท้องถิ่น และ

ประเทศชาติ 
 
เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปรมิาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตฯิ 1 ครั้ง 
1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน 

2. เปูาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.2  ผู้เข้าร่วมกจิกรรม มีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 
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2.3  ผู้เข้าร่วมกจิกรรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

3.1 โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 6 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 มีนาคม 2555 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. เสนอโครงการ             
2. ขออนุญาต             
3. ประชาสมัพันธ์โครงการ             
4. ด าเนินโครงการ             
5. ติดตามประเมินผล             
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตฯิ 1 ครั้ง  1   
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็น
เงิน

งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหต ุ

 ปริมาณ 
หน่วยๆ

ละ 
ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติฯ 

      30,000.-  

 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ         
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   150 คนๆ ละ 25.- บาท 3,750.-  
 - ค่าจ้างท าโล่รางวัล   10 อันๆ ละ 900.- บาท 9,000.-  
 - ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี   5 กอๆ ละ 900.- บาท 4,500.-  
 - ค่าจ้างท าปูายประชาสมัพันธ์   3 ผืนๆ ละ 800.- บาท 2,400.-  
 - ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการจดักิจกรรม   150 เล่มๆ ละ 30.- บาท 4,500.-  
 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน       5,850.-  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000.-  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
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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
สาธารณูปโภ

ค 
ครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดกิจกรรมยกย่อง 
เชิดชูเกียรตฯิ 

    30,000.-      30,000.- 

รวม     30,000.-      30,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  30,000.-   
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 รวม  30,000.-   
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคคลที่ท างานด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ    ให้เป็นที่รู้จักใน

สังคมมากยิ่งขึ้น 
2. บุคคลที่ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ มีก าลังใจในการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์พัฒนางานด้านการศึกษา 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
1.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
1.3  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี  
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน  
3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทกึจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

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

  2.1.1 นโยบายที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
    นโยบายย่อยท่ี 4.4 : นโยบายศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม 

  2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2553-2555 

นโบยายที่ 5 : ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก 
   กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างองค์ความรู้ของวิถีชีวิตในท้องถิ่นมรดกโลก 

ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 
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1214462080  โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์กจิกรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา  
                   “สาร...อยุธยาศึกษา” 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย  
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังค านิยมให้นิสตินักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  
ผลผลิต:       ผลงานทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต:     1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม  

    2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรมศลิปวัฒนธรรม  
    3. โครงการที่บรรลผุลตามวตัถุประสงค์ของโครงการ  
    4. งานโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลา  

งบประมาณหมวดรายจ่าย:      งบประมาณแผ่นดิน  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:      40,000 บาท   
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา   ผู้รับผดิชอบ :  

ผศ.พันทิพา  มาลา 
อาจารย์กันยารัตน์ โกมโลทก 
นายอายุวัฒน์  ค้าผล 

  
 
หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา มีบทบาทหลักในการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา ซึ่ง
ถือเป็นพันธกิจหลักส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สถาบันอยุ ธยาศึกษาต้องมี
ระบบกลไกลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานข้อหนึ่งที่จะต้องด าเนินการคือการเผยแพร่กิจกรรม หรือการบริการ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน และเพื่อตอบตัวช้ีวัดข้างต้น สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเห็นควรที่จะจัดท าสาร...
อยุธยาศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา และเผยแพร่ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา ต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันอยุธยาศึกษาสูส่าธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ดา้นอยุธยาศึกษาที่ถูกต้องสู่สาธารณชน 

 
เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปรมิาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดท าวารสารจดหมายข่าว ฉบับท่ี 5  500 เล่ม 
1.2 จัดท าวารสารจดหมายข่าว ฉบับท่ี 6  500 เล่ม 
1.3 จัดท าวารสารจดหมายข่าว ฉบับท่ี 7  500 เล่ม 
1.4 จัดท าวารสารจดหมายข่าว ฉบับท่ี 8  500 เล่ม 

2. เปูาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1 ผู้อ่านได้รับทราบความเคลื่อนไหวและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบันอยุธยาศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

  2.2 ผู้อ่านได้รับความรู้และความพงึพอใจจากการอ่านวารสารของสถาบันอยุธยาศึกษา  
  2.3 ผู้อ่านสามารถนาความรู้ที่ได้จากการอ่านวารสารไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาค้นคว้าในชีวิตประจาวัน  
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3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30   กันยายน 2555 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ประชุมกองบรรณาธิการการเพื่อก าหนดเนื้อหารูปเล่ม             
2 รวบรวมข้อมลูและภาพประกอบ              
3 ด าเนินการจัดพิมพ์และออกแบบรปูเล่ม              
4 เผยแพรไ่ปท่ัวประเทศสูส่าธารณชน             
5 ประเมินผล             
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดท าวารสารจดหมายข่าว ฉบับท่ี 5 500 เล่ม  500 เล่ม   
2 จัดท าวารสารจดหมายข่าว ฉบับท่ี 6 500 เล่ม  500 เล่ม   
3 จัดท าวารสารจดหมายข่าว ฉบับท่ี 7  500 เล่ม   500 เล่ม  
4 จัดท าวารสารจดหมายข่าว ฉบับท่ี 8  500 เล่ม    500 เล่ม 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมหลกัที่ 1 จัดท าวารสาร

จดหมายข่าว ฉบับท่ี 5 
      10,000.-  

1.1 ค่าใช้สอย         
 - จ้างท ารูปเล่มวารสาร 1 ครั้งๆ ละ 500 เล่มๆ ละ 20.- บาท 10,000.-  
2 กิจกรรมหลกัที่ 2 จัดท าวารสาร

จดหมายข่าว ฉบับท่ี 6 
      10,000.-  

2.1 ค่าใช้สอย         
 - จ้างท ารูปเล่มวารสาร 1 ครั้งๆ ละ 500 เล่มๆ ละ 20.- บาท 10,000.-  
3 กิจกรรมหลกัที่ 3 จัดท าวารสาร

จดหมายข่าว ฉบับท่ี 7 
      10,000.-  

3.1 ค่าใช้สอย         
 - จ้างท ารูปเล่มวารสาร 1 ครั้งๆ ละ 500 เล่มๆ ละ 20.- บาท 10,000.-  
4 กิจกรรมหลกัที่ 4 จัดท าวารสาร

จดหมายข่าว ฉบับท่ี 8 
      10,000.-  

4.1 ค่าใช้สอย         
 - จ้างท ารูปเล่มวารสาร 1 ครั้งๆ ละ 500 เล่มๆ ละ 20.- บาท 10,000.-  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 40,000.-  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมหลกัที่ 1 จัดท า
วารสารจดหมายข่าว ฉบับท่ี 
5 

    10,000.-      10,000.- 

กิจกรรมหลกัที่ 2 จัดท า
วารสารจดหมายข่าว ฉบับท่ี 
6 

    10,000.-      10,000.- 

กิจกรรมหลกัที่ 3 จัดท า
วารสารจดหมายข่าว ฉบับท่ี 
7 

    10,000.-      10,000.- 

กิจกรรมหลกัที่ 4 จัดท า
วารสารจดหมายข่าว ฉบับท่ี 
8 

    10,000.-      10,000.- 

รวม     40,000.-      40,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน     
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  20,000.- 10,000.- 10,000.- 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงนิรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 รวม  20,000.- 10,000.- 10,000.- 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้อ่านได้ทราบผลงานความเคลือ่นไหวในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของสถาบันอยุธยาศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้อ่านไดร้ับความรู้อยุธยาศึกษา ดา้น ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ไปปรับ 

ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
  1.1 ความรูค้วามเข้าใจของผูร้ับวารสารไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  1.2 ความพึงพอใจของผู้รับวารสารไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  1.3 การน าความรูไ้ปใช้ของผู้รับวารสารไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี  
  2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
  2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
  2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน  
  3.1 ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้อ่าน 
 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (รา่ง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

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

 2.1.1  นโยบายที่ 4: การศึกษาคณุธรรม จรยิธรรม คณุภาพชีวิตและความเทา่เทยีมกนัในสังคม 
          นโยบายย่อยที่ 4.4 : นโยบายศาสนา  ศลิปะ และวัฒนธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
                      พ.ศ. 2553-2555 

2.2.1  นโบยายที่ 5 : ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง 
         ศิลปวัฒนธรรม  ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก 
  กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างองค์ความรู้ของวิถีชีวิตในท้องถิ่นมรดกโลก 

3. ความพร้อมของโครงการ     
ด าเนินการได้ทันที 
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1214462081  โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอยุธยา ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม   
                     และภมูิปัญญาท้องถิ่น  (ภาคภาษาอังกฤษ) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังค่านิยมให้นิสตินักศึกษาและชุชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวฒันธรรม 

2.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการที่บรรลผุลตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
4.งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสรจ็ตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 10,000.-  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
 
:ผศ.พันทิพา  มาลา 
 ดร.พรเทพ  รู้แผน 
 น.ส.สายรุ้ง กล่ าเพชร 

 
หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุ ธยาศึ กษา  เป็นหน่ วย งานในสั งกั ดมหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา  ท าหน้ าที่ 
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างองค์ความรู้ของวิถีชีวิต               
ในแหล่งมรดกโลก  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์ให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นสถานที่ส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม                    
ในการเผยแพร่ข้อมูลอยุธยาเมืองมรดกโลก และตามพันธกิจของสถาบันฯ ประการหนึ่งคือ เป็นศูนย์ข้อมูลในการบริการข้อมูล
ทางด้านวิชาการและการท่องเที่ยวดังนั้น จึงเห็นสมควรจัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอยุธยา ด้านประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การให้บริการของห้องสมุดสถาบัน
อยุธยาศึกษา แก่ประชาชนในท้องถิ่น  นักเรียน  นักศึกษา  อาจารย์  นักวิชาการ  นักวิจัย  และผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ  ให้สามารถเข้าถึงการสืบค้นข้อมูลอยุธยาศึกษาได้อย่างสะดวกรวดเร็วได้จากเว็บไซต์ของสถาบันอยุธยา
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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วัตถุประสงค์    
1.  เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
2. เพื่อสร้างฐานข้อมูลทางด้านวิชาการ  ด้านการท านุบ ารุง  รักษา  เชิดชูเอกลักษณ์ความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่

ส าคัญ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ 
3.  เพื่อเป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลห้องสมุดของสถาบันอยุธยาศึกษา ให้นักเรียน  นักศึกษา  อาจารย์  

นักวิชาการ  นักวิจัย  ประชาชนในท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไปท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของ
สถาบันอยุธยาศึกษาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 
เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปรมิาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอยธุยา ด้านประวัตศิาสตร ์ศลิปวัฒนธรรม 

และภมูิปัญญาท้องถิ่น (ภาคภาษาองักฤษ) 
1 ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลสานสนเทศด้านอยุธยาศึกษาไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 85 
2.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มคีวามพึงพอใจ เกี่ยวกบัข้อมูลสานสนเทศด้านอยุธยาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต้น : 1 ตุลาคม 2554   วันสิ้นสุด : 30 กันยายน 2555 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. เสนอโครงการ             
2. ขออนุญาต             
3. ประชาสมัพันธ์โครงการ             
4. ด าเนินโครงการ             
5. ติดตามประเมินผล             
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
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. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอยธุยา ด้าน

ประวัตศิาสตร์ ศลิปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (ภาคภาษาอังกฤษ) 

1 ครั้ง   1  

 
แผนการใช้จ่ายเงิน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น(บาท) 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอยธุยา ด้าน

ประวัตศิาสตร์ ศลิปวัฒนธรรม และ               
ภูมิปญัญาท้องถิ่น (ภาคภาษาอังกฤษ) 

10,000.-   10,000.-  

 รวม 10,000.-   10,000.-  
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

 ปริมาณ 
หน่วยๆ

ละ 
ปริมาณ 

หน่วยๆ
ละ 

อัตรา หน่วย 

1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอยธุยา 
ด้านประวัตศิาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และ               
ภูมิปญัญาท้องถิ่น (ภาคภาษาอังกฤษ) 

      10,000.-  

 ค่าใช้สอย         

 - ค่าจ้างแปลบทความภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ 

    10,000.-  10,000.-  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000.-  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 
 

กิจกรรรม 
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
สิ่งปลูก
สร้าง 

จัดท าขอ้มลูสารสนเทศ
เกี่ยวกบัอยธุยา ด้าน
ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม และ               
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ภาค
ภาษาอังกฤษ) 

    10,000.-      10,000.- 

รวม     10,000.-      10,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ที ่
 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. งบบุคลากร     

 -เงินเดือนและคา่จ้างประจ า     
 -ค่าจ้างช่ัวคราว     
 -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     

2. งบด าเนินงาน     
 -ค่าตอบแทน     
 -ค่าใช้สอยวัสด ุ   10,000.-  
 -ค่าสาธารณูปโภค     

3. งบลงทุน     
 -ค่าครุภณัฑ ์     
 -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     

4. งบเงินอุดหนุน     

 -เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 

    

 -เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     

 -เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู ้     

 -เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
พิเศษ 

    

 -เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     

 -เงินอุดหนุน(.....................................)     

5. งบรายจ่ายอื่น     

 -เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น (งานประกันคณุภาพเพื่อ
การศึกษา) 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
วิชาชีพครู) 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น ( งานพัฒนาศูนยว์ิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) 

    

 -เงินรายจ่ายอื่น (................................)     

 รวม   10,000.-  



 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เป็นแหล่งการศึกษา และค้นคว้าที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสืบค้นฐานข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ของสถาบัน

อยุธยาศึกษาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
2.  คนในท้องถิ่นเกิดความรู้ ความส านึกรัก ความภาคภูมิใจและหวงแหนทรัพยากรของท้องถิ่น 
3.  ฐานข้อมูลด้านอยุธยาศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและ

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ 
4.  สถาบันอยุธยาศึกษา  สามารถรวบรวมฐานข้อมูลด้านประวัติศาสตร์อยุธยา  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีความส าคัญและ มีคุณค่า ตลอดจนสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อการค้นคว้าแก่นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลที่สนใจท่ัวไป ท าให้เกิดความรู้ และสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการอ้างอิงและศึกษาค้นคว้าได้ 

 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลสานสนเทศด้านอยุธยาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ เกี่ยวกบัข้อมูลสานสนเทศด้านอยุธยาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
1.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทกึจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเดน็ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

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

 2.1.1  นโยบายที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
          นโยบายย่อยที่ 4.4 : นโยบายศาสนา  ศลิปะ และวัฒนธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
                      พ.ศ. 2553-2555 

2.2.1  นโบยายที่ 5 : ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง 
         ศิลปวัฒนธรรม  ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้ท้องถิ่นมรดกโลก 
  กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างองค์ความรู้ของวิถีชีวิตในท้องถิ่นมรดกโลก 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 
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1214462082  งานบริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังค่านิยมให้นิสตินักศึกษาและชุชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวฒันธรรม 

2.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการที่บรรลผุลตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
4.งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสรจ็ตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 95,000.-  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
 

: 
 ผศ.พันทิพา  มาลา 
นางนริสานันท์   เดชสุระ 
นางสาวณัฐฐิญา  แก้วแหวน 

 
หลักการและเหตุผล 

 สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ท าหน้าท่ีในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และวิจัยศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีส านักงานที่สามารถขับเคลื่อนงานด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจ า
สถาบันฯ  เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานของสถาบันฯ และในการท างานด้านต่างๆของสถาบันฯ จ าเป็นต้องมีการ
จัดอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในด้านการท างาน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากยิ่งข้ึน ซึ่งในการด าเนินงานดังกล่าวสถาบันอยุธยาศึกษา จ าเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุส านักงาน  วัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ใน
การด าเนินงานในแต่ละฝุายของสถาบันอยุธยาศึกษา รวมทั้งต้องมีค่าซ่อมแซมวัสดุ ค รุภัณฑ์ที่ช ารุด เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้การด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดอบรม/สัมมนา/ประสานงานราชการต่างๆ 
2. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว  
3. เพื่อซ่อมแซม รักษาสภาพของครุภัณฑ์ที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้  
4. เพื่อให้การการด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าลงทะเบยีน/ค่าที่พัก  อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  1-4 ครั้ง/คน 
1.2 ค่าเบี้ยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา (5 คน) 3 ครั้ง 
1.3 ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิงในการอบรม/สัมมนา/ประสานงานราชการ 25-28 ครั้ง 
1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงาน 4 ครั้ง 
1.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 4 ครั้ง 
1.6 ค่าซ่อมแซมวสัดุ ครภุัณฑ์ ประจ าส านักงาน 2 ครั้ง 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในส านักงานได้รับการพัฒนาด้านศักยภาพ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้

ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 มีวัสดุส านักงานที่ใช้ด าเนินงานเพียงพอกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติตลอดทั้งปี 
2.3 มีวัสดุส านักงานที่ได้คุณภาพ เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น 
2.4 มีวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ในการท าความสะอาดส านักงาน และศูนย์ท่องเที่ยว 
2.5 ท าให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
3.1 โครงการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา: 1 ปี วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ขออนุญาตจัดกิจกรรม/โครงการ             
2 ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ             
3 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ             
4 ส่งเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรม/โครงการ             
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนาบุคคลากร       

1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าลงทะเบยีน/ค่าที่พัก  
อบรม สัมมนา /ค่าที่พัก /ศึกษาดงูาน 

7 ครั้ง  2 3 2 

1.3 ค่าเบี้ยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสถาบัน
อยุธยาศึกษา (5 คน) 

3 ครั้ง - 1 1 1 

1.4 ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิงในการ
อบรม/สัมมนา/ประสานงานราชการ 

25-28 ครั้ง 3-4 7 7 7 

กิจกรรมที่ 2 การบริหารการจัดการ
ส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 

      

2.1 ค่าวัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงาน 4 ครั้ง 1 1 1 1 
2.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 4 ครั้ง 1 1 1 1 
2.3 ซ่อมแซมวัสดุ ครภุัณฑ์ ประจ าส านักงาน 2 ครั้ง - 1 - 1 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็น

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมที่ 1  
งานพัฒนาบุคลากร 

      
33,000.- 

 

1.1 ค่าตอบแทน         
 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าลงทะเบยีน/ค่าที่พัก 

อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
7 ครั้ง 

   
 11,500.-  

 ค่าเบี้ยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิประจ า
สถาบันอยุธยาศึกษา (5 คน) 

3 ครั้ง 
   

 4,500.-  

1.2 ค่าวัสด ุ         
 - ค่ายานพาหนะและน้ ามันเช้ือเพลิงใน

การอบรม/สมัมนา/ประสานงาน
ราชการและศึกษาดูงาน 

25-28 ครั้ง 
   

 17,000.-  

2 กิจกรรมที่ 2  
การบริหาร การจัดการส านักงาน
สถาบันอยุธยาศึกษา 

     
 62,000.-  

2.1 ค่าวัสด ุ         
 - ค่าวัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงาน 4 ครั้งๆละ 1-30 รายการ   32,000.-  
 - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 4 ครั้งๆละ 1-20 รายการ   24,000.-  

2.2 ค่าใช้สอย         
 - ซ่อมแซมวัสดุ ครุภณัฑ์ ประจ า

ส านักงาน 
2 ครั้งๆละ   3,000.- บาท 6,000.-  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 95,000.-  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมที่ 1  
งานพัฒนาบุคลากร 

 
          

1.1 ค่าเบีย้เลี้ยง/คา่ลงทะเบยีน/คา่ที่
พัก  อบรม สมัมนา ศกึษาดูงาน  

    11,500.-      11,500.- 

1.2 ค่าเบี้ยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา             
(5 คน)   

   4,500.-       4,500.- 

1.3 ค่ายานพาหนะและน้ ามัน
เชื้อเพลิงในการอบรม/สมัมนา/
ประสานงานราชการ 

    17,000.-      17,000.- 

กิจกรรมที่ 2  
การบริหารการจัดการส านักงาน
สถาบันอยุธยาศึกษา 

          
 

2.1 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงาน     32,000.-      32,000.- 
2.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว     24,000.-      24,000.- 
2.3 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ า
ส านักงาน 

    6,000.-      6,000.- 

รวม    4,500.- 90,500.-      95,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน  1,500.- 1,500.- 1,500.- 
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ 17,500.- 25,500.- 25,500.- 22,000.- 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 รวม 17,500.- 27,000.- 27,000.- 23,500.- 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการจัดอบรม/สัมมนา มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มี     
   ศักยภาพเพิ่มมากข้ึน 
2. สถาบันอยุธยาศึกษา มีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคณุภาพสามารถท าให้การด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาเกิดความ

คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
3. สถาบันอยุธยาศึกษา มีวัสดุ ครภุัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการท างานท่ีดียิ่งขึ้น 
4. การติดต่อประสานงานระหวา่งหน่วยงานเกิดความคล่องตัวเพิ่มยิง่ขึ้น 

 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 จ านวนบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
1.2 มีวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

            1.3 อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว ้
2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี

2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 แบบประเมินผลก่อนการประชุม/อบรม/สัมมนา 
3.2 แบบประเมินผลหลังการประชุม/อบรม/สัมมนา 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

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

 2.1.1  นโยบายที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
          นโยบายย่อยที่ 4.4 : นโยบายศาสนา  ศลิปะ และวัฒนธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
                      พ.ศ. 2553-2555 

2.2.1  นโบยายที่ 5 : ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ที่เป็น
เอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก 
   กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างองค์ความรู้ของวิถีชีวิตในท้องถิ่นมรดกโลก 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 



552 
  

1214462083  โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังค่านิยมให้นิสตินักศึกษาและชุชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวฒันธรรม 

2.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการที่บรรลผุลตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
4.งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสรจ็ตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 57,500  บาท    
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา ผู้รับผิดชอบ : สถาบันอยุธยาศึกษา 

                 คณะครุศาสตร ์
                 คณะมนุษยศาสตรฯ์ 
                 คณะวิทยาการจัดการ 
                 คณะวิทยาศาสตรฯ์ 

  
หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานท่ีมีพันธกิจในการ อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน 
สร้างสรรค์และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คือ 
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บนฐานความรู้คู่มรดกโลก  ดังนั้นสถาบันอยุธยาศึกษาจึงตระหนักถึงการจัดโครงการเพื่อการมีส่วน
ร่วมของคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรม เหลือง -แดง ร่วมใจตักบาตรท าบุญ  วิสาขบูชา พา
น้องครองธรรม  อบรมศิลปะมวยไทย และกิจกรรมการแสดงประกอบแสงเสียง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเน้นการบูรณาการกิจกรรมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอกและเป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลกสืบไป 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน สนับสนุน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม 
2. เพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่น ในการร่วม 
   กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
3. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
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เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปรมิาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 กิจกรรม เหลือง-แดง ร่วมใจตักบาตรท าบุญ (คณะครุศาสตร์) 150  คน 
1.2 กิจกรรม วิสาขบูชา พาน้องครองธรรม ครั้งท่ี 1 (คณะวิทยาการจัดการ) 50  คน 
1.3 กิจกรรม อบรมศิลปะมวยไทย (คณะวิทย์ฯ) 50  คน 
1.4 กิจกรรม กิจกรรมการแสดงประกอบแสงเสียง (คณะมนุษย์ฯ) 1.  คน 

2. เปูาหมายเชิงคณุภาพ 
2.1 นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.2 นักศึกษา มีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.3 นักศึกษา สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 85 

3.  เปูาหมายเชิงเวลา 
     โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554   วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555   
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. กิจกรรม เหลือง-แดง ร่วมใจตักบาตรท าบุญ (คณะ

ครุศาสตร์) 
            

 2.1  เสนอโครงการ             
 2.2  จัดกิจกรรม              
 2.3  ประเมินผล             

2. กิจกรรม วิสาขบูชา พาน้องครองธรรม คร้ังที่ 1 
(คณะวิทยาการจัดการ) 

            

 2.1 เสนอโครงการ             
 2.2 จัดกิจกรรม              
 2.3 ประเมินผล             

3. กิจกรรม อบรมศิลปะมวยไทย  
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

            

 3.1 เสนอโครงการ             
 3.2 จัดกิจกรรม              
 3.3 ประเมินผล             

4. กิจกรรม กิจกรรมการแสดงประกอบแสงเสียง 
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

            

 4.1 เสนอโครงการ             
 4.2 จัดกิจกรรม              
 4.3 ประเมินผล             
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. กิจกรรม เหลือง-แดง ร่วมใจตักบาตร

ท าบุญ (คณะครุศาสตร์) 
2 ครั้ง  2   

2. กิจกรรม วิสาขบูชา พาน้องครองธรรม 
ครั้งท่ี 1 (คณะวิทยาการจดัการ) 

1 ครั้ง   1  

3. กิจกรรม อบรมศลิปะมวยไทย (คณะวิทย์
ฯ) 

1 ครั้ง  1   

4. กิจกรรม กิจกรรมการแสดงประกอบแสง
เสียง 

1 ครั้ง  1   

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็น
เงิน

งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหต ุปริมาณ หน่วยๆ

ละ 
ปริมาณ หน่วยๆ

ละ 
อัตรา หน่วย 

1. กิจกรรม เหลือง-แดง ร่วมใจตักบาตร
ท าบุญ (คณะครุศาสตร์) 

      7,500.-  

1.1 ค่าใช้สอย/วัสด ุ         
 - ค่าถ่ายเอกสาร  

- ค่าวัสดุด าเนินกิจกรรม เช่น ปากกา/
กระดาษ ฯลฯ 

2 ครั้งๆ
ละ 

2 ชุดๆ
ละ 

3,250.- บาท 6,500.-  

 -ค่าปูายไวนลิประชาสัมพันธ์ 1 ครั้งๆ
ละ 

1 ผืนๆ
ละ 

1,000.- บาท 1,000.-  

2. กิจกรรม วิสาขบชูา พาน้องครองธรรม  
คร้ังท่ี 1 (คณะวิทยาการจัดการ) 
นักศึกษา คณาจารย์ท าบุญตักบาตร
อาหารแห้ง ท าสมาธภิาวนา ฟังธรรม 
 
 

      13,000.-  

2.1 ค่าตอบแทน         
 -  ค่าพระวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมง 600.- บาท 1,800.-  

2.2 ค่าใช้สอย/วัสด ุ         
 - ค่าน้ ามันรถบัส และค่าบ ารุงรักษา 1 ครั้งๆละ   2,500.- บาท 2,500.-  
 - ค่าจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม        3,000.-  
 - ค่าบ ารุงสถานที ่       3,200.-  
 - ค่าอาหารว่าง 100 คนๆละ 1  มื้อ 25.- บาท 2,500.-  

3. กิจกรรม อบรมศิลปะมวยไทย  
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

      22,000.-  

3.1 ค่าตอบแทน         
 - วิทยากร  2  คนๆละ 12  ช่ัวโมง 600.- บาท 14,400.-  
  - นักศึกษาช่วยงาน 2  คนๆละ 2 วัน 200.- บาท 800.-  

3.2  ค่าใช้สอย/วัสดุ          
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็น
เงิน

งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหต ุปริมาณ หน่วยๆ

ละ 
ปริมาณ หน่วยๆ

ละ 
อัตรา หน่วย 

 - ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการอบรม       1,800.-  
 - ค่าอาหารว่าง 50 คนๆละ 4 มื้อ 25.- บาท 5,000.-  

4. กิจกรรม กิจกรรมการแสดงประกอบแสง
เสียง 

      15,000.-  

 ค่าตอบแทน         
 -ค่าวิทยากรบรรยาย  4 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600.- บาท 7,200.-  
 ค่าใช้สอย /วัสด ุ         
 - ค่าอาหารว่าง 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25.- บาท 1,000.-  
 - ค่าจ้างเครื่องเสียงประกอบการแสดง 1 รายการ   3,000.-  3,000.-  
 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบเวทีและ 

การแสดง 
      3,800.-  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,500.-  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภณัฑ ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมที่ 1 เหลือง-แดง ร่วม
ใจตักบาตรท าบุญ 
(คณะครุศาสตร์) 

    7,500.-      7,500.- 

กิจกรรมที่ 2 วิสาขบูชา พาน้อง
ครองธรรม ครั้งท่ี 1  
(คณะวิทยาการจัดการ) 

   1,800.- 11,200.-      13,000.- 

กิจกรรมที่ 3 อบรมศิลปะมวย
ไทย  (คณะวิทยฯ์) 

   15,200.- 6,800.-      22,000.- 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการแสดง
ประกอบแสงเสียง 

 (คณะมนุษยฯ์ 

   7,200.- 7,800.-      15,000.- 

รวม    24,200.- 33,300.-      57,500.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน  22,400.- 1,800.-  
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  22,100.- 11,200.-  
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 รวม  44,500.- 13,000.-  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีการขับเคลื่อนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
2. คณาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. มีการจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับคุณธรรมและจริยธรรม ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 85 
1.2 นักศึกษามีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
1.3 นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

       ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์

2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
  2.1.1  นโยบายที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
นโยบายย่อยท่ี 4.4 : นโยบายศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553-2555 

2.2.1  นโบยายที่ 5 : ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก 
    กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างองค์ความรู้ของวิถีชีวิตในท้องถิ่นมรดกโลก 

3. ความพร้อมของโครงการ 
ด าเนินการได้ทันที 
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1214462084  โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถาบันอยุธยาศึกษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังค่านิยมให้นิสตินักศึกษาและชุชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวฒันธรรม 

2.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการที่บรรลผุลตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
4.งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสรจ็ตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 62,000.-  บาท    
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา ผู้รับผิดชอบ : สถาบันอยุธยาศึกษา 

                 คณะครุศาสตร ์
                 คณะมนุษยศาสตรฯ์ 
                 คณะวิทยาการจัดการ 
                 คณะวิทยาศาสตรฯ์ 

  
 
หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานท่ีมีพันธกิจในการ อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน 
สร้างสรรค์และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คือ 
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บนฐานความรู้คู่มรดกโลก  ดังนั้นสถาบันอยุธยาศึกษาจึงตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิติด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมกับคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่น ได้แก่  กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาพื้นฐาน
อยุธยา  กิจกรรมสานต่อภูมิปัญญา ถิ่นมีดอรัญญิก  กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่องการท าขนมไทย  และกิจกรรมเรียนรู้
ส่งเสริม สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเน้นการบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อเป็น
การสร้างองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกของอยุธยาเมืองมรดกโลกสืบไป 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน สนับสนุน สร้างสรรค์และเผยแพร่ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. เพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่นในการร่วมกิจกรรมด้านภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
3. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านภูมปิัญญาท้องถิ่นสามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน

ได้ 
เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 กิจกรรม สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านอยุธยา (คณะครุศาสตร์) 50 คน 
1.2 กิจกรรม สานต่อภูมิปัญญา ถิ่นมีดอรัญญิก (คณะวิทยาการจัดการ) 20  คน 
1.3 กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การท าขนมไทย (คณะวิทย์ฯ) 50  คน 
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ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.4 กิจกรรม เรียนรู้ส่งเสริม สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจชุมชน  (คณะ

มนุษย์ฯ) 
60  คน 

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.2 นักศึกษา มีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.3 นักศึกษา สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 85 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
      โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554   วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555   
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. กิจกรรม สืบสานภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอยุธยา (คณะครุ

ศาสตร์) 
            

 2.1  เสนอโครงการ             
 2.2  จัดกิจกรรม              
 2.3  ประเมินผล             

2. กิจกรรม สานต่อภูมิปัญญา ถิ่นมีดอรัญญิก (คณะ
วิทยาการจัดการ) 

            

 2.1 เสนอโครงการ             
 2.2 จัดกิจกรรม              
 2.3 ประเมินผล             

3. กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้น เร่ือง การท าขนม
ไทย (คณะวิทย์ฯ) 

            

 3.1 เสนอโครงการ             
 3.2 จัดกิจกรรม              
 3.3 ประเมินผล             

4. กิจกรรม เรียนรู้ส่งเสริม สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านเศรษฐกิจชุมชน  (คณะมนุษย์ฯ) 

            

 4.1 เสนอโครงการ             
  4.2 จัดกิจกรรม              
 4.3 ประเมินผล             
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. กิจกรรม สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน

อยุธยา (คณะครุศาสตร์) 
1 ครั้ง    1 
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ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
2. กิจกรรม สานต่ อภู มิปัญญา ถิ่ นมี ด

อรัญญิก (คณะวิทยาการจัดการ) 
      

 - น านักศึกษาไปศึกษาภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 
อ าเภอนครหลวง 

   2   

 - นักศึกษาท าโครงการที่ร่วมศึกษาภูมิ
ปัญญา เป็นเอกสาร 5 กลุ่ม 

    1  

3. กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง 
การท าขนมไทย (คณะวิทย์ฯ) 

1 ครั้ง  1   

4. กิจกรรม เรียนรู้ส่งเสริม สืบสาน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่ นด้ านเศรษฐกิจ ชุมชน  
(คณะมนุษย์ฯ) 

1 ครั้ง  1   

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็น

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหต ุปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1. กิจกรรม สืบสานภูมปิัญญาพ้ืนบา้น
อยุธยา (คณะครุศาสตร์) 

      20,000.-  

1.1 ค่าตอบแทน         
    - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 12 ชมๆละ 600.- บาท 7,200.-  
1.2 ค่าวัสด ุ         
  - ค่าถ่ายเอกสาร / หมึก ปากกา กระดาษ 

ฯลฯ 
2 ครั้งๆละ 2 ชุดๆละ 6,400.- บาท 12,800.-  

2. กิจกรรม สานต่อภูมิปัญญา ถิ่ นมีด
อรัญญิก (คณะวิทยาการจัดการ) 

      14,000.-  

2.1 นักศึกษาลงศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น อ าเภอนครหลวง คร้ังท่ี 1 

        

 ค่าตอบแทน         
 -  ค่าวิทยากร  3 คนๆละ 1 ช่ัวโมง 600.- บาท 1,800.-  
 ค่าใช้สอย/ค่าวสัด ุ         
 - ค่าน้ ามันรถบัส และค่าบ ารุงรักษา 1 ครั้งๆละ - - 2,500.- บาท 2,500.-  
 - ค่าไหว้ครู  1 ครั้งๆละ - - 500.- บาท 500.-  
 - ค่าวัสดุที่ใช้ท ามีด 1 ครั้งๆละ - - 1,210.- บาท 1,450.-  

2.2 นักศึกษาลงศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น อ าเภอนครหลวง คร้ังท่ี 2 

        

 ค่าตอบแทน         
 -  ค่าวิทยากร  3 คนๆละ 1 ช่ัวโมง 600.- บาท 1,800.-  
 ค่าใช้สอย/ค่าวสัด ุ         
 - ค่าน้ ามันรถบัส และค่าบ ารุงรักษา 1 ครั้งๆละ - - 2,500.- บาท 2,500.-  
 - ค่าไหว้ครู  1 ครั้งๆละ - - 500.- บาท 500.-  
 - ค่าวัสดุที่ใช้ท ามีด 1 ครั้งๆละ - - 1,210.- บาท 1,450.-  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็น

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหต ุปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

2.3 ท าโครงการสรุปผลงานการศึกษา 
ภูมิปัญญา 

        

 ค่าใช้สอย         
 - ค่าจัดท าเอกสารโครงการ 5 เล่มๆละ   300.- บาท 1,500.-  

3. กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้น เร่ือง 
การท าขนมไทย (คณะวิทย์ฯ) 

      13,000.-  

3.1 ค่าตอบแทน         
 - ค่าวิทยากร    1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆละ 600.- บาท 3,600.-  

3.2 ค่าใช้สอย/ค่าวสัด ุ         
 - ค่าปูายประชาสัมพันธ์ 1 รายการ

ๆละ 
1 ผืนๆละ 500.- บาท 500.-  

 - อาหารว่าง 2 มื้อๆละ 50 คนๆละ 25.- บาท 2,500.-  
 - ค่าวัสดุและจัดท าเอกสาร 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 5,400.- บาท 6,400.-  

4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเรียนรู้ส่งเสริม สืบ
สาน ภูมิปัญญาท้องถิน่ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน 

      15,000.-  

4.1 ค่าตอบแทน         
 -ค่าวิทยากรบรรยาย  2 คน ๆ ละ 4 ชม.ๆละ 600.- บาท 4,800.-  

4.2 ค่าใช้สอย/วัสด ุ         
 - ค่าน้ ามันและพาหนะ       6,000.-  
 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์การจดักิจกรรม       4,200.-  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 62,000.-  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูป

โภค 
ครุภณัฑ ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมที่  1 สืบสานภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านอยุธยา 
(คณะครุศาสตร์) 

   7,200.- 12,800.-      20,000.- 

กิจกรรมที่ 2 สานต่อภูมิปัญญา ถิ่น
มีดอรัญญิก (คณะวิทยาการจัดการ)
นักศึกษาลงศึกษาข้อมูลพื้นที่ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น อ าเภอนครหลวง ครั้งท่ี 
1 

   1,800.- 4,450.-      6,250.- 

นักศึกษาลงศึกษาข้อมูลพื้นที่ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น อ าเภอนครหลวง ครั้งท่ี 
2 

   1,800.- 4,450.-      6,250.- 

ท าโครงการสรุปผลงานการศึกษาภูมิ
ปัญญา 

    1,500.-      1,500.- 

กิจกรรมที่ 3 อบรมหลักสูตรระยะสั้น 
เร่ือง การท าขนมไทย (คณะวิทย์ฯ) 

   3,600.- 9,400.-      13,000.- 

กิจกรรมที่ 4 เรียนรู้ส่งเสริม สืบสาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน  
(คณะมนุษย์ฯ) 

   4,800.- 10,200.-      15,000.- 

รวม    19,200.- 42,800.-      62,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน  12,000.-  7,200.- 
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  28,500.- 1,500.- 12,800.- 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 รวม  40,500.- 1,500.- 20,000.- 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีการขับเคลื่อนงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
2. คณาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. มีการจัดกิจกรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
1.2 นักศึกษามีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
1.3 นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทกึจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

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

 2.1.1  นโยบายที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
          นโยบายย่อยที่ 4.4 : นโยบายศาสนา  ศลิปะ และวัฒนธรรม 

1.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
                      พ.ศ. 2553-2555 

2.2.1  นโบยายที่ 5 : ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ที่เป็น
เอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก 
  กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างองค์ความรู้ของวิถีชีวิตในท้องถิ่นมรดกโลก 
 3. ความพร้อมของโครงการ     

ด าเนินการได้ทันที 
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1214462085  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสถาบันอยธุยาศึกษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงบประมาณ: อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังค่านิยมให้นิสตินักศึกษาและชุชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวฒันธรรม 

2.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการที่บรรลผุลตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
4.งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสรจ็ตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 50,500.-  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา ผู้รับผิดชอบ :  

สถาบันอยุธยาศึกษา 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์ฯ 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
คณะวิทยาการจัดการ  

  
 
หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน 
สร้างสรรค์ และเผยแพร่งานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คื อมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บน
ฐานความรู้คู่มรดกโลก ดังนั้นสถาบันอยุธยาศึกษา จึงตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น  โดยการจัดกิจกรรมกับ
คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และชุมชน คือ กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมวัยรุ่น วัยใส มุ่งใสใ จรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมวิจิตรการงานใบตอง และกิจกรรมการผลิตสื่อเพื่อการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งเน้นการบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกของอยุธยาเมืองมรดกโลกสืบไป 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน สนับสนุน สร้างสรรค์และเผยแพร่ด้านสิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่นในการร่วมกิจกรรมด้าน

สิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
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เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปรมิาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 กิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิงวัฒนธรรม (คณะครุศาสตร์) 30  คน 
1.2 กิจกรรม วัยรุ่น วัยใส มุ่งใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม (คณะวิทยาการจัดการ) 100  คน 
1.3 กิจกรรม วิจิตรการงานใบตอง (คณะวิทย์ฯ) 50  คน 
1.4 กิจกรรม การผลิตสื่อเพื่อการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  (คณะมนุษย์ฯ) 30  คน 

2.เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.2 นักศึกษา มีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.3 นักศึกษา สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 85 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
     โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา 12 เดือน  วันเริม่ต้น : 1 ตุลาคม 2554  สิ้นสุด : 30 กันยายน 2555 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. กิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิงวัฒนธรรม (คณะ

ครุศาสตร์) 
            

 2.1  เสนอโครงการ             
 2.2  จัดกิจกรรม              
 2.3  ประเมินผล             

2. กิจกรรม วัยรุ่น วัยใส มุ่งใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(คณะวิทยาการจัดการ) 

            

 2.1 เสนอโครงการ             
 2.2 จัดกิจกรรม              
 2.3 ประเมินผล             

3. กิจกรรม วิจิตรการงานใบตอง (คณะวิทย์ฯ)             
 2.1 เสนอโครงการ             
 2.2 จัดกิจกรรม              
 2.3 ประเมินผล             

4. กิจกรรม การผลิตสื่อ เ พ่ือการรณรงค์อนุ รักษ์
สิ่งแวดล้อม  (คณะมนุษย์ฯ) 

            

 4.1 เสนอโครงการ             
 4.2 จัดกิจกรรม              
 4.3 ประเมินผล             
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. กิจกรรม อนุรักษส์ิ่งแวดล้อมเชิง

วัฒนธรรม (คณะครุศาสตร์) 
1 ครั้ง  1   

2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวัยรุ่น วัยใส  มุ่งใส่
ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม  
(คณะวิทยาการจัดการ) 

      

 - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทาง
ธรรมชาตดิ้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

1 ครั้ง    1 

 - ปฏิบัติการร่วมกิจการในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยรักษาความ
สะอาด รอบมหาวิทยาลัยและบรเิวณ
ใกล้เคียง 

1 ครั้ง   1  

3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวิจิตรการใบตอง 
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

2 ครั้ง  2   

4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการผลิตสือ่เพ่ือการ
รณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                 
(คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

1 ครั้ง  1   

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 . กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมเชิงวัฒนธรรม                   
(คณะครุศาสตร์) 

      6,000.-  

 ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ         
    -ค่าน้ ามันรถ 1 ครั้งๆละ 1 คันๆละ 1,000.- บาท 1,000.-  
    -ค่าปูายไวนลิประชาสัมพันธ ์ 1 ครั้งๆละ 1 ผืนๆละ 1,000.- บาท 1,000.-  
    -ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 1 ครั้งๆละ 1 ชุดๆละ 4,000.- บาท 4,000.-  
2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวัยรุ่น  

วัยใส มุ่งใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม                
(คณะวิทยาการจัดการ) 
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางธรรมชาติด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 

      16,500.-  

 ค่าตอบแทน         
 -  ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมง 600.- บาท 1,800.-  
 -ปฏิบัติการร่วมกิจการในการบ าเพญ็

ประโยชนเ์พื่อส่วนรวม  โดยรักษาความ
สะอาดรอบมหาวิทยาลยัและบริเวณ
ใกล้เคยีง 

        

 ค่าตอบแทน         
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 -  ค่าวิทยากรปฏิบัติการ 2 คนๆละ 3 ช่ัวโมง 600.- บาท 3,600.-  
 ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ         
 - ค่าน้ ามันรถบัส  

และค่าบ ารุงรักษา 
2 คันๆละ   2,500.- บาท 5,000.-  

 - ค่าอาหารว่าง  100 คนๆละ 2 มื้อ 15.- บาท 3,000.-  
 - ค่าวัสดุจัดกิจกรรมรักษาความ 

  สะอาด 
      3,100.-  

3.  กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวิจิตรการ
ใบตอง (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

      13,000.-  

 ค่าตอบแทน         
 -วิทยากร  2 คนๆละ 3 ช่ัวโมง 600.- บาท 3,600.-  
  ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ          
 - ค่าเอกสารอบรม  50  เล่ม   30.- บาท 1,500.-  
 - ค่าวัสดุและอุปกรณ์ท ากระทง       2,500.-  
 - ค่าอาหารว่าง  50 คน 2 มื้อๆละ 20.- บาท 2,000.-  
 - ค่าเงินรางวัลที่ 1 

(สวยงาม,สร้างสรรค์) 
2  รางวัล   800.- บาท 1,600.-  

 - ค่าเงินรางวัลที่ 2 
(สวยงาม,สร้างสรรค์) 

2  รางวัล   500.- บาท 1,000.-  

 - ค่าเงินรางวัลที่ 3 
(สวยงาม,สร้างสรรค์) 

2  รางวัล   400.- บาท 800.-  

4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการผลิตสือ่
เพ่ือการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

      15,000.-  

 ค่าตอบแทน         
 - ค่าวิทยากร 6 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600.- บาท 10,800.-  
 ค่าวัสดุ         
 - ค่าวัสดุอบรม 1 รายการ     4,200.-  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,500.-  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบ 
แทน

พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโ

ภค 
ครุภณัฑ ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมที่  1 อนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อมเชิ ง
วัฒนธรรม (คณะครุศาสตร์) 

    6,000.-      6,000.- 

กิจกรรมที่ 2 วัยรุ่น วัยใส มุ่งใส่ใจรักษ์
สิ่งแวดล้อม (คณะวิทยาการจัดการ) 

   5,400.- 11,100.-      16,500.- 

กิจกรรมที่ 3 วิจิตรการงานใบตอง (คณะ
วิทย์ฯ) 

   3,600.- 9,400.-      13,000.- 

กิจกรรมที่ 4 การผลิตสื่อเพ่ือการรณรงค์
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
(คณะมนุษย์ฯ) 

   10,800.- 4,200.-      15,000.- 

รวมเป็นเงิน    19,800.- 30,700.-      50,500.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน  14,400.- 3,600.- 1,800.- 
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ    19,600.- 11,100.-  
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 รวม  34,000.- 14,700.- 1,800.- 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรปูธรรม 
2. คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
3. มีการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดลอ้มบูรณาการกับการเรยีนการสอนและการวจิัย 

 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
1.2 นักศึกษามีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
1.3 นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทกึจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

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

 2.1.1  นโยบายที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
          นโยบายย่อยที ่4.4 : นโยบายศาสนา  ศลิปะ และวัฒนธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2553-2555 

2.2.1  นโบยายที่ 5 : ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง 
         ศิลปวัฒนธรรม  ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก 
  กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างองค์ความรู้ของวิถีชีวิตในท้องถิ่นมรดกโลก 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 
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1214462086 โครงการประวัติศาสตร์ของสถาบันอยธุยาศึกษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังค่านิยมให้นิสตินักศึกษาและชุชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวฒันธรรม 

2.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการที่บรรลผุลตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
4.งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสรจ็ตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 70,000.-  บาท    
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา ผู้รับผิดชอบ : สถาบันอยุธยาศึกษา 

                 คณะครุศาสตร ์
                 คณะมนุษยศาสตรฯ์ 
                 คณะวิทยาการจัดการ 
                 คณะวิทยาศาสตรฯ์ 

  
 
หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน 
สร้างสรรค์ และเผยแพร่งานด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย            คือมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
บนฐานความรู้คู่มรดกโลก ดังนั้นสถาบันอยุธยาศึกษา จึงตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โดยการ
จัดกิจกรรมกับคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่น คือ กิจกรรมการจัดการความรู้ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ กิจกรรมพาน้องท่อง
มรดกโลก กิจกรรมฟื้นฟูโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมมรดกโลก อ าน าจ ความขัดแย้ง และ                   
ความเปลี่ยนแปลงนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเน้นการบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ และฟื้นฟูประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกของอยุธยาเมืองมรดกโลกสืบไป 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน สนับสนุน สร้างสรรค์และเผยแพร่ด้านประวัติศาสตร์ 
2. เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่นในการร่วมกิจกรรมด้าน 

ประวัติศาสตร์ 
3. เพื่อส่งเสรมิการบรูณาการกิจกรรมด้านภูมปิัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านประวัติศาสตรส์ามารถน าความรู้และประสบการณไ์ปประยุกต์ใช้ในการด าเนนิชีวิตได้ 

เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปรมิาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 กิจกรรม การจัดการความรู้ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) 30  คน 
1.2 กิจกรรม พาน้องท่องมรดกโลก ครั้งท่ี 1 (คณะวิทยาการจัดการ) 60  คน 
1.3 กิจกรรม ฟ้ืนฟูโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   (คณะ

วิทย์ฯ) 
108  คน 

1.4 กิจกรรม มรดกโลก อ านาจ ความขัดแย้งและความเปลี่ยนแปลงนคร 40 คน 
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ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (คณะมนุษย์ฯ) 

2.เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.2 นักศึกษา มีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.3 นักศึกษา สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

3. เปูาหมายเชิงเวลา 
     โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 
 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. กิจกรรม การจัดการความรู้ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

(คณะครุศาสตร์) 
            

 2.1  เสนอโครงการ             
 2.2  จัดกิจกรรม              
 2.3  ประเมินผล             

2. กิจกรรม พาน้องท่องมรดกโลก คร้ังท่ี 1  
(คณะวิทยาการจัดการ) 

            

 2.1 เสนอโครงการ             
 2.2 จัดกิจกรรม              
 2.3 ประเมินผล             

3. กิจกรรม ฟ้ืนฟูโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (คณะวิทย์ฯ) 

            

 3.1 ส ารวจโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในการด าเนินโครงการ 

            

 3.2 น านักศึกษาและอาจารย์ไปร่วมด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

 3.3 ประเมินผลการด าเนินโครงการและจัดท ารูปเลม่
รายงานฉบับสมบูรณ ์

            

4. กิจกรรม มรดกโลก อ านาจ ความขัดแย้งและความ
เปลี่ยนแปลงนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
(คณะมนุษย์ฯ) 

            

 4.1 เสนอโครงการ             
 4.2 จัดกิจกรรม              
 4.3 ประเมินผล             
 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554   วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555   
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แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดการความรู้

เรียนรู้ประวัติศาสตร์     
(คณะครุศาสตร์) 

1 ครั้ง    1 

2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพาน้องท่องมรดก
โลก (คณะวิทยาการจัดการ) 

      

 - จัดอบรมบรรยายความรูด้้านการอนุรักษ์
โบราณสถานและมรดกโลก 

1 ครั้ง  1   

 - ฝึกปฏิบัติการร่วมกิจการอนุรักษแ์ละ
รักษาโบราณสถานและแหล่งมกดกโลกของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1 ครั้ง  1   

 - จัดท าเอกสารเผยแพร่ โฆษณา และ
เว็บไซต์ แหล่งโบราณสถานและมรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1 ครั้ง   1  

3. กิจกรรม ฟ้ืนฟูโบราณสถานในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยธุยา  
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

1 ครั้ง  1   

4. กิจกรรม  มรดกโลก อ านาจ ความ
ขัดแย้งและความเปลี่ยนแปลงนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา                    
(คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

1 ครั้ง  1   

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็น
เงินงบ 

ประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ 
หน่วยๆ

ละ 
อัตรา หน่วย 

1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดการ
ความรู้เรียนรู้ประวัติศาสตร์     
(คณะครุศาสตร์) 

      26,500.-  

1.1 ค่าตอบแทน         
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 8 ชมๆ

ละ 
600.- บาท 9,600.-  

 - ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 2 คนๆละ 8 ชมๆ
ละ 

300.- บาท 4,800.-  

1.2 ค่าวัสด ุ         
  - กระดาษ หมึก ปากกา / ค่าถ่าย

เอกสาร ฯลฯ 
10 รายการ

ๆละ 
  1,210.- บาท 12,100.-  

2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพาน้องท่อง
มรดกโลก (คณะวิทยาการจัดการ) 
    - จัดอบรมบรรยายความรู้ด้านการ
อนุรักษ์โบราณสถานและมรดกโลก 

      16,500.-  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วย
ต่อรายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็น
เงินงบ 

ประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ 
หน่วยๆ

ละ 
อัตรา หน่วย 

 ค่าตอบแทน         
 -  ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 3 ช่ัวโมง 600.- บาท 1,800.-  
     - ฝึกปฏิบัติการร่วมกิจการอนรัุกษ์

และรักษาโบราณสถานและแหลง่มก
ดกโลกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

        

 ค่าตอบแทน         
 -  ค่าวิทยากรฝึกปฏิบตัิ ปลุกจติน านึก

และหาแนวทางเผยแพร/่รณรงค ์
2 คนๆละ 3 ช่ัวโมง 600.- บาท 3,600.-  

 ค่าใช้สอย/วัสดุ         
 - ค่าน้ ามันรถบัส และค่าบ ารุงรักษา 1 ครั้งๆละ   2,500.- บาท 2,500.-  
 - ค่าอาหารว่าง 60 คนๆละ 2 มื้อ 25.- บาท 3,000.-  
     - จัดท าเอกสารเผยแพร่ โฆษณา 

และเว็บไซต์ แหล่งโบราณสถานและ
มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

        

 ค่าใช้สอย         
 - ค่าจัดท าเอกสารเผยแพร/่รณรงค์ 900 ชุดๆละ     5,600.- 

 
 

 

3. กิจกรรม ฟ้ืนฟูโบราณสถานใน
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

      12,000.-  

 ค่าใช้สอย/วสัดุ         
 ค่าวัสดุ อุปกรณ ์     10,000.- บาท 10,000.-  
 ค่าท าเอกสาร     2,000.- บาท 2,000.-  

4. กิจกรรม  มรดกโลก อ านาจ ความ
ขัดแย้งและความเปลี่ยนแปลงนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา                    
(คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

      15,000.-  

 ค่าตอบแทน         
 - ค่าวิทยากรบรรยาย  3 คน ๆ ละ 6 ชม.ๆละ 600.- บาท 10,800.-  
 ค่าใช้สอย/ค่าวัสด ุ         
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (วิทยากร+

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 
35 คน ๆ ละ 2 มื้อๆละ 25.- บาท 1,750.-  

 - ค่าปูายประชาสัมพันธ์   1 ผืนๆละ 800.- บาท 800.-  
 - ค่าถ่ายเอกสาร       1,650.-  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000.-  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบ 
แทน

พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูป

โภค 
ครุภณัฑ ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดการความรู้
เรียนรู้ประวัติศาสตร์     
(คณะครุศาสตร์) 

   14,400.- 12,100.-      26,500.- 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพาน้องท่องมรดกโลก  
(คณะวิทยาการจัดการ) 

   5,400.- 11,100.-      16,500.- 

 กิจกรรมที่ 3 ฟ้ืนฟูโบราณสถานใน
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

    12,000.-      12,000.- 

กิจกรรมที่ 4  มรดกโลก อ านาจ ความ
ขัดแย้งและความเปลี่ยนแปลงนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา                    
(คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

   10,800.- 4,200.-      15,000.- 

รวมเป็นเงิน    30,600.- 39,400.-      70,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน  16,200.-  14,400.- 
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  16,200.- 11,100.- 12,100.- 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 รวม  32,400.- 11,100.- 26,500.- 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีการขับเคลื่อนงานด้านประวัตศิาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม 
2. คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านประวัติศาสตร ์
3. มีการจัดกิจกรรมด้านประวัติศาสตรบ์ูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจยั 
 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับประวัติศาสตร์ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 
1.2 นักศึกษามีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
1.3 นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทกึจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1 ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

2 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

 2.1.1  นโยบายที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
          นโยบายย่อยที่ 4.4 : นโยบายศาสนา  ศลิปะ และวัฒนธรรม 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
                      พ.ศ. 2553-2555 

2.2.1  นโบยายที่ 5 : ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง 
         ศิลปวัฒนธรรม  ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก 
  กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างองค์ความรู้ของวิถีชีวิตในท้องถิ่นมรดกโลก 
 3 ความพร้อมของโครงการ : ด าเนินการได้ทันที 
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1214462087  โครงการจัดท าหลักสูตรอบรมระยะสัน้ สถาบันอยธุยาศึกษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน

สังคม 
แผนงบประมาณ: อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนไดร้ับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังค่านิยมให้นิสตินักศึกษาและชุชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวฒันธรรม 

2.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
3.โครงการที่บรรลผุลตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
4.งานโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสรจ็ตามเวลา 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 16,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา ผู้รับผิดชอบ :ผศ.พันทิพา  มาลา 

                ดร.พรเทพ  รู้แผน 
                นางสาวศรุดา  ศรีนาค 

  
หลักการและเหตุผล 

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าท่ีด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และวิจัยศิลปวัฒนธรรม จัดตั้ง
ขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 7 คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟู พลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

หน้าที่ส าคัญของสถาบันอยุธยาศึกษา นอกจากเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ์ 
ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยแล้วยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้การบริการข้อมูลกับสังคม ดังนั้นสถาบันอยุธยาศึกษาจึงได้จัดท า
หลักสูตรระยะสั้นข้ึน ส าหรับใช้ในการส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้ได้หลักสูตรอบรมระยะสั้นประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
2. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้เรื่องการสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 
   หลักสูตรการฝึกอบรม 

เป้าหมาย 
1. เปูาหมายเชิงปรมิาณ 

ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดท าหลักสูตรอบรมระยะสั้น สถาบันอยุธยาศึกษา 1 หลักสตูร 

2. เปูาหมายเชิงคณุภาพ 
     สถาบันอยุธยาศึกษา ได้มีหลักสูตรตรงตามมาตรฐานหลักสตูรการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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3. เปูาหมายเชิงเวลา 
     โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554   วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555   
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. เสนอโครงการ             
2. ตั้งคณะกรรมการสร้างหลักสูตรระยะสั้น             
3. ประชุมอบรมความรูเ้รื่องการพัฒนาหลักสตูร             
4. จัดประชุมปฏิบัติการเขียนโครงร่างหลักสูตร             
5. จัดประชุมวิพากษ์หลักสตูร             
6. จัดน าเสนอหลักสูตร             
7. ติดตามประเมินผล             
 
แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. อบรมเรื่องการพัฒนาหลักสูตร 1 ครั้ง  1   
2. ประชุมปฏิบตัิการเขียนโครงร่างหลักสูตร 2 ครั้ง  1 1  
3. จัดประชุมวิพากษ์หลักสตูร 1 ครั้ง    1 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย 
รวมเป็น

เงิน
งบประมา
ณ(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเร่ืองการพัฒนาหลักสูตร       7,350.-  
 ค่าตอบแทน         
 - ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600.- บาท 3,600.-  
 ค่าใช้สอย         
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25.- บาท 500.-  
 - ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม    15 ชุดๆละ 50.- บาท 750.-  
 - ค่าบ ารุงรถ       500.-  
 ค่าวัสด ุ         
 -ค่าน้ ามัน       2,000.-  
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ 

เขียนโครงร่างหลักสูตร (2 คร้ัง) 
      1,500.-  

 ค่าใช้สอย         
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ครั้งที1 15 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25.- บาท 750.-  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ครั้งท่ี2 15 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25.- บาท 750.-  
3 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร       7,150.-  
 ค่าตอบแทน         
 - ค่าวิทยากร 3 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600.- บาท 5,400.-  
 ค่าใช้สอย         
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25.- บาท 750.-  
 - ค่าจัดท าเอกสารประกอบประชุม   20 ชุด ๆ ละ 50.- บาท 1,000.-  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000.-  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ      
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
รวม เงินเดือน

และค่าจา้ง
ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูป

โภค 
ครุภณัฑ ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเรื่องการ
พัฒนาหลักสตูร 

   3,600.- 3,750.-      7,350.- 

กิจกรรมที่ 2 ประชุม
ปฏิบัติการ เขียนโครงร่าง
หลักสตูร (2 ครั้ง) 

    1,500.-      1,500.- 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมวิพากษ์
หลักสตูร 

   5,400.- 1,750.-      7,150.- 

รวม    9,000.- 7,000.-      16,000.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 งบบุคลากร     
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า     
 - ค่าจ้างช่ัวคราว     
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
2 งบด าเนินงาน     
 - ค่าตอบแทน  3,600.-  5,400.- 
 - ค่าใช้สอยและวสัด ุ  4,500.- 750.- 1,750.- 
 - ค่าสาธารณูปโภค     
3 งบลงทุน     
 - ค่าครุภณัฑ ์     
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง     
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนการจดัการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     
 - เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพิเศษ     
 - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร     
 - เงินอุดหนุน(...................................)     
5 งบรายจ่ายอื่น     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
    

 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

    

 - เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)     
 - เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     
 - เงินรายจ่ายอื่น (............................................)     
      
 รวม  8,100.- 750.- 7,150.- 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สถาบันอยุธยาศึกษามีหลักสูตรอบรมระยะสั้นอย่างน้อย 2 หลักสูตร 
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้เรื่องการสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการ 
    ฝึกอบรม 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการจดัท าหลักสูตร มคีวามรูค้วามเข้าใจในการจดัท าหลักสูตรระยะสั้น  
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ 
2.3 บรรลผุลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ 

 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตาม (รา่ง) ประเด็นยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 

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

 2.1.1  นโยบายที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
          นโยบายย่อยที่ 4.4 : นโยบายศาสนา  ศลิปะ และวัฒนธรรม 

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
                      พ.ศ. 2553-2555 

2.2.1  นโบยายที่ 5 : ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง 
         ศิลปวัฒนธรรม  ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก 
  กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างองค์ความรู้ของวิถีชีวิตในท้องถิ่นมรดกโลก 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
 ผลผลิตท่ี 7 ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
  2 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
   1060000  สถาบันวิจยัและพัฒนา 
1216572088  โครงการการสนับสนุนทุนเพื่อท างานวิจัยภายใต้ยทุธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร ์6 การพัฒนาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี การวจิัยและนวัตกรรม 
แผนงบประมาณ: ส่งเสริมและสนับสนุนการวจิัย 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มีผลงานวิจยัและนวัตกรรมที่ได้รบัการเผยแพร่น าไปใช้ประโยชน์  

หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย ์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมทีน่ าไปสู่การพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1 จ านวนโครงการวิจยั   

2 จ านวนโครงการวิจยัที่แล้วเสร็จ 
3 จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
4 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบประมาณแผ่นดิน  :  งบเงินอุดหนุน 
วงเงินงบประมาณ: 4,023,300.-  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้รับผิดชอบ : ผศ.จินตนา เวชม ี
  

หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
สถานศึกษาระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อท าหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และ
ภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น         ภูมิ
ปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างส านึกในคุณค่าของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและ
องค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ทั้งนี้โดย
ค านึงถงึการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยว่าเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาที่ส าคัญยิ่ง จึงได้ก าหนดให้มีสถาบันวิจัยและพัฒนาในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นหน่วยงานนี้ท าหน้าที่
รับผิดชอบงานด้านการวิจัยโดยตรง ดังนั้นสถาบันวิจัยฯจึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนทุนเพื่อท างานวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัย
แห่งชาติเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ แก้ไขปัญหา พัฒนางานวิจัย  อันจะน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้
ที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน และพัฒนาสังคมให้ประชาชนในประเทศมีความสุขในการด าเนินชีวิตภายใต้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 



587 
  

วัตถุประสงค์   
1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนทุนวิจัยให้กบันักวิจัยที่ข้อเสนอโครงการวิจัยผา่นการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการ

การวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจยัตามยุทธศาสตร์การวจิัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555 
3) เพื่อเสรมิสร้างและพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและการบริการวิชาการในระดับชาติและระดบันานาชาติในการน าเสนอ

ผลงานวิชาการและการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เป้าหมาย 

1. เปูาหมายเชิงปรมิาณ 
ล าดับ รายการเปูาหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนโครงการวิจยั 16 โครงการ 
1.2 จ านวนโครงการวิจยัที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 14 โครงการ 
1.3 จ านวนโครงการวิจยัที่แล้วเสร็จ 14 โครงการ 
1.4 โครงการทีผ่่านการเสนอขอจากวช. 16 โครงการ 

2. เปูาหมายเชิงคณุภาพ 
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ หรอืงานวิจัยหรือ  งานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้อัน    

ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน โดยเป็นงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่เป็นผลสืบเนื่องจากโครงการวจิัยจ านวน 14  
โครงการ 
3. เปูาหมายเชิงเวลา 

                 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการเสร็จภายใน 1 ปี 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา: 12 เดือน  วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ความหลากหลายของราเอนโดไฟท์จากโสนและการ

น ามาใช้ปูองกันก าจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา 
            

2 การบริหารจัดการมรดกโลกว่าด้วยมาตรการทาง
กฎหมายในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา : นครประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
และเมืองบริวาร 

            

3 การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งจ่าย
พลังงานให้กับระบบ สญัญาณเตือนภัยน้ าท่วม   แบบ
ไรส้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

            

4 การวิจยัเชิงปฏิบตัิการอย่างมสี่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบ 
และมาตรการการดูแลสุขภาพ สวสัดภิาพผูสู้งอายุของ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องทั้งภาครัฐและเอกชนโดยการส่งเสริม
การใช้ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสขุ ผู้สูงอายุ สถาบัน
ครอบครัวและชุมชนเพื่อรองรับการเป็นสังคมผูสู้งอายุใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 

            

5 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ โดย             
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ล า 
ดับ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุที่ปุวย
โรคเบาหวาน ศูนย์แพทย์ชุมชน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

6 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
นันทนาการส าหรับผูสู้งอายุในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 

            

7 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

            

8 สารยับยั้งแอลฟากลโูคซิเดสจากใบมะเฟืองเพื่อใช้
บ าบัดโรคเบาหวาน 

            

9 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

            

10 การพัฒนาชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ส าหรบัการควบคุมโรคพืช
ที่ปนมากับดิน เพื่อใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์ 

            

11 การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวกล้องกึ่ง
ส าเร็จรูปและบรรจุภัณฑ์ 

            

12 การออกแบบเครื่องช่วยฟังแบบเชิงเลขและการน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างมีส่วนร่วม
ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

            

13 การสร้างองคค์วามรู้ ดา้นการศึกษา ด้านเด็กและเยาวชน 
ด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ดา้นอาชีพ แรงงานและ
อุตสาหกรรม ด้านภูมิปญัญาท้องถิ่น ด้านเกษตรกรรม 
และด้านผู้สูงอาย ุ

            

14 การศึกษาประสิทธิภาพของนาโนไทเทเนียมได
ออกไซด์ที่มีการเติมซิลเวอร์ไอออนและซิงค์ออกไซด์
ในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคข้าวท่ีพบในพื้นที่ภาคกลาง
ของประเทศไทย 

            

15 การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยาผ่านกิจกรรม 
up to me ส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมปลาย 
(มัธยมศึกษาตอนปลาย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อ่างทอง และนครนายก 

            

16 การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาอยุธยาศึกษา
แบบประสบการณ์และเน้นท่ีการปฏิบัติโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

            

แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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 ความหลากหลายของราเอนโดไฟท์จาก 1 โครงกา     
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ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
โสนและการน ามาใช้ปูองกันก าจัดโรคพืช
ที่เกิดจากเชื้อรา 

ร 

2 การบริหารจัดการมรดกโลกว่าด้วย
มาตรการทางกฎหมายในการอนุรกัษ์
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา : นครประวตัิศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร 

1 โครงกา
ร 

    

3 การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็น
แหล่งจ่ายพลังงานให้กับระบบ สญัญาณ
เตือนภัยน้ าท่วม   แบบไร้สาย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1 โครงกา
ร 

    

4 การวิจยัเชิงปฏิบตัิการอย่างมสี่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาระบบ และมาตรการการดูแลสขุภาพ 
สวัสดิภาพผูสู้งอายุของหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยการส่งเสรมิการใช้
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้สูงอายุ 
สถาบันครอบครัวและชุมชนเพื่อรองรับการ
เป็นสังคมผูสู้งอายุในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและอา่งทอง 

1 โครงกา
ร 

    

5 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ โดยกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุท่ีปุวยโรคเบาหวาน ศูนยแ์พทย์
ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1 โครงกา
ร 

    

6 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการ
จัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผูส้งูอายุ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจงัหวัด
อ่างทอง 

1 โครงกา
ร 

    

7 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการ
จัดอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

1 โครงกา
ร 

    

8 สารยับยั้งแอลฟากลโูคซิเดสจากใบ
มะเฟืองเพื่อใช้บ าบัดโรคเบาหวาน 

1 โครงกา
ร 

    

9 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคณุภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

1 โครงกา
ร 

    

10 การพัฒนาชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ส าหรบัการ
ควบคุมโรคพืชที่ปนมากับดิน เพื่อใช้ใน
ระบบเกษตรอินทรีย์ 

1 โครงกา
ร 

    

11 การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าว
กล้องกึ่งส าเร็จรูปและบรรจุภัณฑ์ 

1 โครงกา
ร 

    

12 การออกแบบเครื่องช่วยฟังแบบเชิงเลข 1 โครงกา     
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ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ

รวมทั้งสิ้น 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
และการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรยีน
การสอนอย่างมสี่วนร่วมในกลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลย ี

ร 

13 การสร้างองคค์วามรู้ ดา้นการศึกษา ด้านเด็ก
และเยาวชน ด้านการท่องเที่ยว ดา้น
เศรษฐกิจ ดา้นอาชีพ แรงงานและ
อุตสาหกรรม ด้านภูมิปญัญาท้องถิ่น ด้าน
เกษตรกรรม และดา้นผูสู้งอาย ุ

1 โครงกา
ร 

    

14 การศึกษาประสิทธิภาพของนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีการเตมิซลิเวอร์
ไอออนและซิงค์ออกไซด์ในการยับยั้งเช้ือ
ราก่อโรคข้าวท่ีพบในพื้นที่ภาคกลางของ
ประเทศไทย 

1 โครงกา
ร 

    

15 การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิง
รุกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาผ่านกิจกรรม up to 
me ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมปลาย 
(มัธยมศึกษาตอนปลาย) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และ
นครนายก 

1 โครงกา
ร 

    

16 การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชา
อยุธยาศึกษาแบบประสบการณ์และเน้น
ที่การปฏิบัตโิดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

1 โครงกา
ร 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 ความหลากหลายของราเอนโดไฟท์

จากโสนและการน ามาใช้ปูองกัน
ก าจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา 

      165,000  

2 การบริหารจัดการมรดกโลกว่าด้วย
มาตรการทางกฎหมายในการ
อนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม กรณีศึกษา : นคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
และเมืองบริวาร 

      330,000  

3 การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็น
แหล่งจ่ายพลังงานให้กับระบบ 
สัญญาณเตือนภัยน้ าท่วม   แบบไร้
สาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      220,000  

4 การวิจยัเชิงปฏิบตัิการอย่างมสี่วนร่วม
เพื่อพัฒนาระบบ และมาตรการการดแูล
สุขภาพ สวสัดภิาพผู้สูงอายุของ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนโดยการส่งเสรมิการใช้ศักยภาพ
อาสาสมคัรสาธารณสุข ผูสู้งอายุ 
สถาบันครอบครัวและชุมชนเพื่อรองรับ
การเป็นสังคมผู้สูงอายุในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและอา่งทอง 

      330,000  

5 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของผูสู้งอายุท่ีปุวย
โรคเบาหวาน ศูนย์แพทย์ชุมชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      198,000  

6 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรบั
ผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง 

      220,000  

7 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบ
การจัดอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
และสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

      220,000  

8 สารยับยั้งแอลฟากลโูคซิเดสจากใบ
มะเฟืองเพื่อใช้บ าบัดโรคเบาหวาน 

      198,000  

9 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคณุภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

      220,000  
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ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
10 การพัฒนาชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ส าหรบั

การควบคุมโรคพืชที่ปนมากับดิน เพื่อ
ใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์ 

      330,000  

11 การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าว
กล้องกึ่งส าเร็จรูปและบรรจุภัณฑ์ 

      275,000  

12 การออกแบบเครื่องช่วยฟังแบบ
เชิงเลขและการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อ
จัดการเรียนการสอนอย่างมสี่วนรว่ม
ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

      198,000  

13 การสร้างองคค์วามรู้ ดา้นการศึกษา 
ด้านเด็กและเยาวชน ด้านการท่องเที่ยว 
ด้านเศรษฐกจิ ด้านอาชีพ แรงงานและ
อุตสาหกรรม ด้านภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ด้านเกษตรกรรม และดา้นผูสู้งอาย ุ

      165,000  

14 การศึกษาประสิทธิภาพของนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีการเตมิซลิ
เวอร์ไอออนและซิงค์ออกไซด์ในการ
ยับยั้งเช้ือราก่อโรคข้าวที่พบในพ้ืนที่
ภาคกลางของประเทศไทย 

      495,000  

15 การพัฒนารูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุกของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยาผ่านกิจกรรม up 
to me ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยม
ปลาย (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง 
และนครนายก 

      229,650  

16 การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้
วิชาอยุธยาศึกษาแบบประสบการณ์
และเน้นที่การปฏิบตัิโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

      229,650  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       4,023,300  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย) 

กิจกรรม 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวม เงินเดือน
และค่าจา้ง

ประจ า 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูป

โภค 
ครุภณัฑ ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เงินอุดหนุนผลงานวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

        4,023,300.-  4,023,300.- 

            
            
            
            

            
            
            
            

รวม         4,023,300.-  4,023,300.- 
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) 

ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
4 งบเงินอุดหนุน     
 - เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้     
1 ความหลากหลายของราเอนโดไฟท์จากโสนและการ

น ามาใช้ปูองกันก าจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา 
66,000.-  49,500.- 49,500.- 

2 การบริหารจัดการมรดกโลกว่าด้วยมาตรการทางกฎหมาย
ในการอนุรักษแ์หล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา : 
นครประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยธุยาและเมืองบริวาร 

132,000.-  99,000.- 99,000.- 

3 การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งจ่ายพลังงาน
ให้กับระบบ สญัญาณเตือนภัยน้ าท่วม   แบบไร้สาย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

88,000.-  66,000.- 66,000.- 

4 การวิจยัเชิงปฏิบตัิการอย่างมสี่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบ และ
มาตรการการดแูลสุขภาพ สวสัดภิาพผู้สูงอายุของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนโดยการส่งเสริมการใช้ศักยภาพ
อาสาสมคัรสาธารณสุข ผูสู้งอายุ สถาบันครอบครัวและชุมชน
เพื่อรองรับการเป็นสังคมผูสู้งอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอา่งทอง 

132,000.-  99,000.- 99,000.- 

5 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุที่ปุวยโรคเบาหวาน 
ศูนย์แพทย์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

79,200.-  59,400.- 59,400.- 

6 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
นันทนาการส าหรับผูสู้งอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง 

88,000.-  66,000.- 66,000.- 

7 การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส าหรับผูสู้งอาย ุ

88,000.-  66,000.- 66,000.- 

8 สารยับยั้งแอลฟากลโูคซิเดสจากใบมะเฟืองเพื่อใช้บ าบัด
โรคเบาหวาน 

79,200.-  59,400.- 59,400.- 

9 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

88,000.-  66,000.- 66,000.- 

10 การพัฒนาชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ส าหรบัการควบคุมโรคพืชที่ปน
มากับดิน เพื่อใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์ 

132,000.-  99,000.- 99,000.- 

11 การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวกล้องกึ่งส าเร็จรูป
และบรรจุภัณฑ์ 

110,000.-  82,500.- 82,500.- 

12 การออกแบบเครื่องช่วยฟังแบบเชิงเลขและการน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างมีส่วนร่วมในกลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

79,200.-  59,400.- 59,400.- 

13 การสร้างองคค์วามรู้ ดา้นการศึกษา ด้านเด็กและเยาวชน ด้าน
การท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ แรงงานและ
อุตสาหกรรม ด้านภูมิปญัญาท้องถิ่น ด้านเกษตรกรรม และดา้น
ผู้สูงอาย ุ

66,000.-  49,500.- 49,500.- 

14 การศึกษาประสิทธิภาพของนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มี 198,000.-  148,500.- 148,500.- 
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ล า 
ดับ 

ประเภทรายจา่ย 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
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. 
การเตมิซิลเวอร์ไอออนและซิงค์ออกไซด์ในการยบัยั้งเช้ือรา
ก่อโรคข้าวที่พบในพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย 

15 การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยาผ่านกิจกรรม up 
to me ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมปลาย (มัธยมศึกษาตอน
ปลาย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และนครนายก 

91,860.-  68,895.- 68,895.- 

16 การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาอยุธยาศึกษาแบบ
ประสบการณ์และเน้นท่ีการปฏิบัตโิดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

91,860.-  68,895.- 68,895.- 

 รวม 1,609,320.-  1,206,990.- 1,206,990.- 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักวิจัยมีทุนสนับสนุนในการด าเนินงานต่อข้อเสนอโครงการวิจัยผา่นการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 2.พัฒนางานวิจัยตามยุทธศาสตรก์ารวิจัยแห่งชาติพ.ศ. 2555 เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ 

3.ได้เครือข่ายการวิจยัและการบรกิารวิชาการในระดับชาติและระดบันานาชาติในการน าเสนอผลงานวิชาการและการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 4.คนในมหาวิทยาลัยตระหนัก และกระตือรือร้นในการท างานวิจัยเนื่องจากมีแหล่งทุนสนับสนุนในการท างานวิจัย 
 5.เป็นรากฐานในการสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหเ้ป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจยั 

 

การประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
1.1 ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
1.2 จ านวนโครงการวิจยัที่แล้วเสร็จ 
1.3 จ านวนโครงการวิจยัที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

2. เกณฑ์การประเมินผล ท่ีถือว่าด ี
2.1 บรรลตุามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ 
2.2 บรรลุตามเปูาหมายเชิงคณุภาพทุกรายการ 

a. บรรลตุามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ 
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 

3.1 แบบตอบรับในการน าเสนอผลงานวิจัย 
3.2 การตีพิมพ์ในวารสาร 

 

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ประเภทโครงการ: 
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยัและนวัตกรรม 

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 

 2.1.1  นโยบายที่ 6 :  นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
          นโยบายย่อยที่.6.1: ส่งเสรมิและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชด าริ การวิจัย 
                         และการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต ์

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2553-2555 

 2.2.1  นโบยายที่  ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเพื่อสรา้งสรรค์นวัตกรรมและองค ์
                          ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ด้วยภูมิปญัญา 
                         ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปญัญาสากล 
  กลยุทธ์ที่ 1 วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามศาสตร์การวิจัย การวจิัยสถาบัน และการวิจยั 
                         ในช้ันเรียน 
  กลุยุทธ์ที่ 4 ส่งเสรมิและพัฒนาบคุลากรในมหาวิทยาลัยใหส้ามารถสร้างสรรค์ 
                         ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
                                   กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้ง 
                         ในระดับชาติและนานาชาต ิ
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2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินภายนอกระดบัอุดมศึกษา (สมศ.) 
 2.3.1  มาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสรา้งสรรค ์
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน refereed journal ใน 
                          ระดับชาติหรือนานาชาติ หรืองานสร้างสรรคท์ี่เผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาติต่ออาจารย์ 
                          ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละของงานวิจัยเหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน ์
                          ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาทางวิชาการโดยได้รับรองการใช้ประโยชน์จากหนว่ยงานท่ี 
                          เกี่ยวข้องต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด 
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ร้อยละของการศึกษาวิจัยเพื่อสรา้งความเป็นเลิศทางวชิาการบนพื้นฐาน 
                          ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

2.4 ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตาม (รา่ง) ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
   2.4.1.1มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 

      ประเด็นการประเมินผล : มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
          ตัวช้ีวัดที่ 4.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่น าไปใช้ 
                        ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
         ตัวช้ีวัดที่ 4.2.2 จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 
                        สถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
         ตัวช้ีวัดที่ 4.2.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองาน 
                        สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

3. ความพร้อมของโครงการ  
ด าเนินการได้ทันที 

 


	เล่มแผ่นดิน ปี2555(1).pdf
	งบแผ่นดิน(2_edit.pdf
	เล่มแผ่นดิน ปี2555(3).pdf

