
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการใช้จา่ยงบประมาณรายจ่าย 
การจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 

(งบ กศ.บป.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2558 

(1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารล าดับที่ 003 /2558 
กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผ่านมติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 7/2557 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 



ก 
 

ค าน า 
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ ( งบ กศ.บป.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดท าขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเป็นแผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักของ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555–2558 ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลั ก โดย
ประกอบด้วย 2 ผลผลิต งบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมทั้งสิ้น 18,054,240 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการจัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน และการติดตามประเมินผล ต่อไป 

 
 

 
 

 
(นายเกษม บ ารุงเวช) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                                                                                 
กันยายน 2557 
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สารบัญ 
หน้า 

ค าน า ก 
- สารบัญ ข 
- ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร

ประจ าการ (งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ง 
 

- ตัวชี้วัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ฉ 
 

- สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

- สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต-โครงการ งาน และ
หมวดรายจ่าย                         

- สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามงบรายจ่าย และหมวดรายจ่าย  

- แผนการใช้จ่ายงบตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต 

ช 
 
     ซ 
 
 
     ฌ 
 
     ญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 1 
 แผนงาน 4.1 : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 1 
 ผลผลิต 1: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 

 งานจัดการศึกษา 1 
 1050000  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
      153433100100  งานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต กศ.บป. 1 

 ผลผลิต 2: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 7 
 งานจัดการศึกษา 7 

  1020000  คณะครุศาสตร์ 7 
       153434100200  งานจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะครุศาสตร์ 7 
  1030000  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 
       153434100300  งานจัดการศึกษาภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 
  1040000  คณะวิทยาการจัดการ 19 
       153434100400  งานจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ 19 
       153434100500  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน 

25 

    งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 32 
  1010000 ส านักงานอธิการบดี 32 
       153434200600   โครงการพัฒนามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (งบ กศ.บป.) 32 
  1010100  ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) 38 
       153434200700  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป 38 
  1010300  ส านักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา) 44 
       153434200800 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป กศ.บป. 44 



ค 
 

        153434200900  งานบริการจัดการการเรียนการสอน  ภาค กศ.บป. 50 
  1010400  ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 56 
       153434201000  งานสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษา ภาค กศ.บป 56 
  1080000  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 62 

       153434201100  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

62 

       153434201200  งานบริหารจัดการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 70 
    



ง 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณแผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ 

งบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบคุลากรประจ าการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 18,054,240 บาท 

ยุทธศาสตร์ 
การจัดสรร
งบประมาณ 

1. การฟื้นฟูความ
เช่ือมั่นและเร่งรัด 
การวางรากฐานท่ีดี
ของประเทศ 

4. การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

   

แผนงาน 

1.5 การด าเนินการ
ตามกรอบข้อตกลง
ประชาคมอาเซียน 

4.2 การสนับสนุน
การจัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 
4.1 การขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.9 อนุรักษ์ ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6.1 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

     

เป้าหมายการ
ให้บริการ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

นักเรียน นักศึกษา 
ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และ
พัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศใน
ภูมิภาค 

ประชาชนได้รับ
โอกาส 
ทางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานตามสิทธิท่ี
ก าหนด 

ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขัน
ได้ในระดับสากล 

ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ 

ประชาชนได้รับความรู้
ความเข้าใจ มีความ
ตระหนัก  
ร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีได้รับการเผยแพร่ น าไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอด 
ในเชิงพาณิชย์ 

      

เป้าหมายการ
ให้บริการ
หน่วยงาน 

 

นักเรียน นักศึกษา 
ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และ
พัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศใน
ภูมิภาค 

นักเรียนในสังกัด
มหาวิทยาลัยได้รับ
โอกาสทาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานตามสิทธิท่ี
ก าหนดไว้ 

เพื่อขยายการผลิตก าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสาขาท่ีขาด
แคลนเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 

เพื่อผลิตก าลังคน 
ท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของ
ประเทศ 

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต
นักศึกษาและชุมชนในการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และอนุรักษ์ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

เพื่อวิจัยและพัฒนารวมท้ังถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้าง
นวัตกรรมท่ีน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน
และประเทศ 

       

ผลผลิต 
โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ 
จัดการศึกษาต้ังแต่ 
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร์ 

ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 
ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้ 

งบประมาณ - - 266,660 17,787,580 - - - 

 



จ 
 

 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายการจดัการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ต่อ) 

ผลผลิต 
โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ 
จัดการศึกษาต้ังแต่ 
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร์ 

ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 
ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้ 

งบประมาณ - - 266,660 17,787,580 - - - 
    

ยุทธศาสตร์ 
แผนฯ 15 ปี
มหาวิทยาลัย 

1)เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ 2)การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถ่ิน มรดกโลก ท่ีสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 3)การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล 

       

เป้าประสงค์ 
แผนฯ 15ปี
มหาวิทยาลัย 

1)การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ  
รวมท้ังตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถ่ินและประเทศชาติ 

3)การให้บริการ
ทางวิชาการท่ี

เสริมสร้างความ
เข้มแข็งเป็นท่ีพึ่ง
ของท้องถ่ินและ

สังคม 

4)ศักยภาพครู 
ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพและตรงตาม
ความต้องการของ

สังคม 

5)ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของอยุธยาเมือง

มรดกโลกมีความมั่นคง
แพร่หลายและยั่งยืน 

6)สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร 

ธรรมชาติ 
รวมท้ัง 

สุขภาวะของ
นักเรียน 

นักศึกษาและ
บุคลากรมีความ

เหมาะสม 

7)มีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
และตอบสนอง 

ความต้องการของท้องถ่ิน 

2)การวิจัยเพื่อ
สร้างสรรค์

นวัตกรรมและ
องค์ความรู้ที่

ตอบสนองความ
ต้องการของ
สังคม น าไปสู่
การพัฒนา
ท้องถ่ินและ
ประเทศชาติ 

8)การศึกษา 
วิจัย และ 
สืบสาน

โครงการอัน
เน่ืองมาจาก

แนว
พระราชด าริ
และปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงท่ี
กว้างขวาง

และต่อเน่ือง 

9)มหาวิทยาลัยมีความ
เป็นสากลบนพื้นฐานการ
บริหารและการจัดการ

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

        

แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2558 

1.ยกระดับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

2.คลัง
ปัญญา
ของ
สังคม 
พร้อม
ช้ีน า
ท้องถ่ิน
และ
สังคม 

5.บริหาร
จัดการ
องค์กรอย่าง
มี
ประสิทธิภาพ
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล เพื่อ
พัฒนางานสู่
ความเป็นเลิศ 

4.เสริมสร้าง
แหล่งรวม
นักวิชาการท่ี
เช่ียวชาญ 
บุคลากร
คุณภาพ และ
คุณธรรม 

3.สืบสาน 
ท านุบ ารุง 
แลกเปลี่ย
นเรียนรู้ 
และ
เผยแพร่
ศิลปวัฒน
ธรรมและ
ประเพณี
ไทย 

8.เสริมสร้าง
ความเป็น
ส่วนหน่ึงและ
เป็นท่ีพึ่งทาง
วิชาการด้าน
อยุธยาเมือง
มรดกโลก 

6.ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
มาตรฐาน รวมท้ังพัฒนาและบริหารจัดการ
เทคโนโลยี และปรับปรุงมหาวิทยาลัยเป็นท่ีพึ่ง
ทางวิชาการ 

2.คลังปัญญา
ของสังคม พร้อม
ช้ีน าท้องถ่ินและ
สังคม 

7.ศึกษาและ
สืบสานแนว
พระราชด าริ 
และหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.
เสริมสร้าง
แหล่งรวม
นักวิชาการ
ที่เช่ียวชาญ 
บุคลากร
คุณภาพ 
และ
คุณธรรม 

9.สร้าง
ความ
เข้มแข็งทาง
วิชาการ 
และพรอ้ม
เข้าสู่
อาเซียน
และสากล 
 



ฉ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จจ าแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลผลิต 
โครงการเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ 

จัดการศึกษาตั้งแต ่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร ์

ผลงานการให้บริการทาง
วิชาการ 

ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู ้

       

ตัวชี้วดั/
เป้าหมาย 

- สงป.1 จ านวนนักเรียน 
นักศึกษา บุคลากร ทาง
การศึกษาและประชาชน
ทั่วไปเข้ารับการอบรมด้าน
ภาษา การแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนกัศึกษา 
จ านวน 1,216 คน 
- สงป.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 65  
 
 

- สงป. 26 จ านวน
นักเรียนที่ได้รับ
สนับสนุนตามโครงการ 
1,259 คน 
- สงป. 27 ผู้ปกครอง
สามารถลดค่าใช้จ่าย
ตามรายการที่ได้รับการ
สนับสนุน ร้อยละ 100 
 

- สงป.3 จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 140 
คน 
- สงป.4 จ านวนนักศึกษา
เข้าใหม่ จ านวน 600 คน 
- สงป.5 จ านวนนักศึกษา
ที่คงอยู่ จ านวน 1,604 
คน 
- สงป.6 ผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้งานท าหรอื
ศึกษาต่อภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ ร้อยละ 80 
- สงป.7 ร้อยละผู้ส าเร็จ
การศึกษาทีจ่บการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร 
ร้อยละ 80 
- สงป.8 ผู้ส าเร็จ
การศึกษาทีจ่บการศึกษา
ตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด  
ร้อยละ 80 

- สงป.9 จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 1,219 คน 
- สงป.10 จ านวนนกัศึกษา
เข้าใหม่ จ านวน 1,250 คน 
- สงป.11 จ านวนนกัศึกษาที่
คงอยู่ 5,374 คน 
- สงป.12 ผู้ส าเร็จการศึกษา
ได้งานท าหรือศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ ร้อยละ 84 
- สงป.13 ร้อยละผู้ส าเร็จ
การศึกษาทีจ่บการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 
89 
- สงป.14 ผู้ส าเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตามหลกัสูตร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ร้อยละ 86  

- สงป.15 จ านวนผู้เขา้รับ
บริการ 2,850 คน 
- สงป. 16 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชากรแก่สังคม 
86 โครงการ/กิจกรรม 
- สงป.17 จ านวนครู/ผู้บริหาร
ที่เข้ารับการพัฒนา จ านวน 60 
คนต่อปี 
- สงป.18 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้
บริหาร ร้อยละ 85 
- สงป.19 ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการพัฒนาและ
หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อยละ 85  
- สงป.20 งานบริการวิชาการ
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด ร้อยละ 85 
- สงป.21 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขา้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ร้อยละ 85 

- - สงป.28 จ านวน
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม   
24  โครงการ/กิจกรรม 

- - สงป.29 จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3,500 คน 

- - สงป.30 โครงการที่
บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ  
ร้อยละ 85 

- สงป.31 โครงการ/
กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลา  
ร้อยละ 85 

- สงป.32 จ านวน
โครงการวิจัย 6 
โครงการ 
- สงป.33 จ านวน
โครงการวิจัยทีแ่ล้ว
เสร็จ 14 โครงการ 
- สงป.34 จ านวน
ผลงานวิจัยเป็นไป
ตามมาตรฐานที่
ก าหนด  
16 โครงการ 
- สงป.35 
โครงการวิจัยทีแ่ล้ว
เสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ร้อยละ 85 



ช 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 18,054,240  บาท 

 
 
 

สรุปงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ รวมทั้งสิ้น(บาท) ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 18,054,240 100.00 
   แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 18,054,240 100.00 
      ผลผลิตที่ 1  : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 266,660 1.48 
      ผลผลิตที่ 2  : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 17,787,580 98.52 

รวมทั้งสิ้น 18,054,240 100.00 



ซ 
 

สรุปงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย 

 

เงินเดือน
ค่าจา้ง
ประจ า

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

ค่าจา้งชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าส่ธารณปูโภค ค่าครภุณัฑ์
ค่าทีด่ินและ
สิ่งก่อสรา้ง

ยทุธศาสตรท์ี ่4 : การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวติและความเทา่เทยีมกันในสังคม -        -        -           216,000          11,089,370   1,489,880   2,082,990      2,268,780     336,300   -             -           570,920      18,054,240   100.00
แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา -        -        -           216,000          11,089,370   1,489,880   2,082,990      2,268,780     336,300   -             -           570,920      18,054,240   100.00
ผลผลิตที ่1  : ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี -        -        -           -                -               -             266,660        -               -          -             -           -             266,660        1.48
ผลผลิตที ่2  : ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ -        -        -           216,000          11,089,370   1,489,880   1,816,330      2,268,780     336,300   -             -           570,920      17,787,580   98.52

-      -     -        216,000      11,089,370 1,489,880 2,082,990   2,268,780   336,300 -         -        570,920    18,054,240 100.00รวมทัง้ส้ิน

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ
งบเงิน
อุดหนุน

งบรายจา่ยอ่ืน รวมทัง้สิ้น
ยทุธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ

ประเภทงบรายจา่ย

รอ้ยละ

 



ฌ 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
จ าแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย 

 
งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย งบประมาณ  (บาท) ร้อยละ 

งบบุคลากร 216,000 1.20 
เงินเดือน               -  
ค่าจ้างประจ า               -  

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ               -  
ค่าจ้างช่ัวคราว 216,000 1.20 

งบด าเนินงาน 16,931,020 93.78 
ค่าตอบแทน 11,156,170 61.79 
ค่าใช้สอย 1,689,880 9.36 

ค่าวัสด ุ 1,816,190 10.06 
ค่าสาธารณูปโภค 2,268,780 12.57 

งบลงทุน 336,300 1.86 
ค่าครุภณัฑ ์ 336,300 1.86 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง               -  
งบเงินอุดหนุน               -  
งบรายจ่ายอื่น 570,920 3.16 

รวม 18,054,240 100 
 



ญ 
 

เงินเดือน
ค่าจ้าง
ประจ า

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าส่ธารณูปโภค ค่าครภุณัฑ์
ค่าทีด่ินและ
สิ่งก่อสรา้ง

ยทุธศาสตรท์ี ่4 : การศึกษา คุณธรรม จรยิธรรม คุณภาพชีวติและความเทา่เทยีมกันในสังคม -          -          -             216,000             11,156,170       1,526,050       1,980,020         2,268,780         336,300      -               -             570,920         18,054,240      100.00
แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา -          -          -             216,000             11,156,170       1,526,050       1,980,020         2,268,780         336,300      -               -             570,920         18,054,240      100.00
ผลผลิตที ่1  : ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี -          -          -             -                    -                  -                266,660            -                  -            -               -             -                266,660           1.48
1. งานจัดการศึกษา -          -          -             -                    -                  -                266,660            -                  -            -               -             -                266,660           1.48

1050000 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี -          -          -             -                    -                  -                266,660            -                  -            -               -             -                266,660           1.48
153433100100 งานจัดการศึกษาและพฒันาคุณภาพการผลิตบณัฑิค กศ.บป. 266,660            266,660           1.48
ผลผลิตที ่2  : ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ -          -          -             216,000             11,156,170       1,526,050       1,713,360         2,268,780         336,300      -               -             570,920         17,787,580      98.52
1. งานจัดการศึกษา -          -          -             -                    20,520             6,350             370,480           -                  40,000       -               -             -                437,350           2.42

1020000 คณะครศุาสตร์ -          -          -             -                    6,120              -                87,610             -                  -            -               -             -                93,730             0.52
153434100200 งานจัดการศึกษาภาคพเิศษคณะครุศษสตร์ 6,120              87,610             93,730             0.52

1030000  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ -          -          -             -                    14,400             6,350             82,570             -                  -            -               -             -                103,320           0.57
153434100300 งานการจัดการเรียนการสอนภาคพเิศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14,400             6,350             82,570             103,320           0.57

1040000  คณะวทิยาการจัดการ -          -          -             -                    -                  -                200,300            -                  40,000       -               -             -                240,300           1.33
153434100400 งานจัดการสอนคณะวทิยาการจัดการ 200,300            200,300           1.11
153434100500 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการปฏบิติังาน 40,000       40,000             0.22
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา -          -          -             216,000             11,135,650       1,519,700       1,342,880         2,268,780         296,300      -               -             570,920         17,350,230       96.10

1010000  ส านักงานอธิการบดี  -          -          -             -                    -                  -                -                  -                  -            -               -             570,920         570,920           3.16
153434200600 โครงการพฒันามหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา (งบ กศ.บป.) 570,920         570,920           3.16

1010100  ส านักงานอธิการบดี  กองกลาง -          -          -             216,000             11,066,800      1,458,700       484,000           2,256,780         -            -               -             -                15,482,280      85.75
153434200700 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป. 216,000             11,066,800       1,458,700       484,000            2,256,780         15,482,280       85.75

1010300  กองบรกิารการศึกษา -          -          -             -                    -                  -                392,330            -                  -            -               -             -                392,330           2.17
153434200800 งานจัดการศึกษารายวชิาศึกษาท่ัวไป ภาค กศ.บป. 192,330            192,330           1.07
153434200900 งานบริหารจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป. 200,000            200,000           1.11

1010400 กองพัฒนานักศึกษา -          -          -             -                    68,850            1,000             61,370             -                  -            -               -             -                131,220           0.73
153434201000 งานสนับสนุนสวสัดิการนักศึกษา ภาค กศ.บป 68,850            1,000             61,370             131,220           0.73

1080000 ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ -          -          -             -                    -                  60,000           405,180           12,000             296,300      -               -             -                773,480           4.28
153434201100 โครงการจัดหาครุภณัฑ์ประจ าส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 296,300      296,300           1.64
153434201200 งานบริหารจัดการส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 60,000           405,180            12,000             477,180           2.64

-       -       -          216,000         11,156,170   1,526,050    1,980,020     2,268,780     336,300   -           -          570,920      18,054,240   100.00รวมทัง้สิน้

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ

งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน รวมทัง้สิ้น
ยทุธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ

ประเภทงบรายจา่ย

รอ้ยละ

แผนการใช้จ่ายงบตามยุทธศาสตร์ แผนงานและผลผลิต  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงานที่ 4.1 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิตที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. งานจัดการศึกษา 
1050000  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
153433100100 งานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต กศ.บป. 

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

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

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติก าลังคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน 

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

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

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 266,660  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับผู้ที่มี
งานท าและที่มีความประสงค์จะเพ่ิมพูนความรู้ ให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนา
อุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและ ท้องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาต่างๆ ที่ สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 

จากภารกิจดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาเพ่ือ
ด าเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณาจารย์ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน การสอนในรายวิชาต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลักษณะจะเป็นวิชาที่เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ นอกจากจะได้จากการสอนทฤษฎีแล้ว 
จ าเป็นต้องฝึกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และ
มีทักษะในการ เรียนรู้ จนสามารถนาไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจาวันและในการท างานได้ นอกจากนี้นักศึกษาต้องฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพเพ่ือเป็นการฝึกทักษะในการท างานก่อนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง  
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาและมีระบบการด าเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2.2 เพ่ือให้การจัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือเพ่ิมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงาน 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สงป. ตัวชีว้ัดที่ .4 จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สกอ. องค์ประกอบที ่2 ตัวบ่งชี้  2.1ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
     ตัวบ่งชี้  2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

  ตัวบ่งชี้  2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ 
                                                           บัณฑิต 

 ก.พ.ร.        ตัวชี้วัดที่ 4 :  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

  สมศ. ตัวชี้วัดที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไม่มีเครือข่าย 

 
5. เป้าหมาย 

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1. จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ 85 รายวิชา 

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจของอย่างน้อยร้อยละ 80  
5.2.2  นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ตามแผนการเรียนทุกหลักสูตร 

5.3 เป้าหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจ่ายร้อยละ    45  เป็นเงิน  120,000   บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจ่ายร้อยละ   41   เป็นเงิน  110,000   บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจ่ายร้อยละ  10   เป็นเงิน    26,660   บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจ่ายร้อยละ    4   เป็นเงิน    10,000   บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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

1 จัดซื้อวัสดฝุึกปฏิบตั ิ 85 
รายวิชา 

266,660 40 
รายวิชา 

120,000 25 รายวิชา 110,000 15 
รายวิชา 

26,660 5 
รายวิชา 

10,000 

รวมท้ังสิ้น  266,660  120,000  110,000  26,660  10,000 
                หมายเหต ุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา 266,660  
 งบด าเนินงาน 266,660  
 ค่าวัสด ุ       266,660  
 - ค่าวัสดุส านักงาน       40,000  
 - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์       30,000  
 - ค่าวัสดุไฟฟ้า       30,000  
 - ค่าวัสดุการศึกษา       46,660  
 - ค่าวัสดุอื่น       40,000  
 - ค่าวัสดุก่อสร้าง       50,000  
 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการสอน       30,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 266,660  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการภายใต้กิจกรรมเดียวกันเฉพาะค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

153433100100 1050000 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานจัดการศึกษาและพฒันาคุณภาพ
การผลิตบณัฑิต กศ.บป.

จัดซ้ือวสัดุ อปุกรณ์ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวชิา

3202 5102030300 ค่าวสัดุ 120,000 110,000 26,660 10,000

120,000 110,000 26,660 10,000

รหสัเขตการควบคุม รายการ

พ.ศ. 2558

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักศึกษามีศักยภาพมีศักยภาพตรงตามความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน 
9.2 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
10.1.1  การด าเนินการตามโครงการแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรม 
10.1.2 ความถึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

10.2  เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน  
10.3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 
10.3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  ระยะ 5  ปี  พ.ศ. 2555 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 แนวทางการด าเนินงาน พัฒนาบัณฑิตให้ได้มาตรฐาน 

มาตรการ/งาน/โครงการ ส ารวจการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทุกระดับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ผลผลิตที่ 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
1.งานจัดการศึกษา 
1020000 คณะครุศาสตร์ 
153434100200  งานจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะครุศาสตร์ 

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

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

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 93,730 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์ : ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในปีงบประมาณ 2558 คณะครุศาสตร์ มีภารกิจในการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน 51 คน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้วัสดุในการเรียนการสอน รวมทั้งต้อง
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติรวมทั้งรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

ดังนั้นการที่จะด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ ต้องมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพ่ือจะได้น าไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง คณะครุศาสตร์ จึงต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อต่างๆ มาใช้ในงาน
การจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุนทุกๆ ด้านของคณะ 

  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาและมีระบบการด าเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  

2.2 เพ่ือให้การจัดการศึกษาในคณะครุศาสตร์เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  
 

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 8 

 

 สกอ. ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 
 สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไม่มีเครือข่าย 

 
5. เป้าหมาย 

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จ านวนวัสด/ุอุปกรณ์ส าหรับการพฒันานักศึกษา 30 รายการ 
1.2 จ านวนนักศึกษาไดร้ับการนเิทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 51 คน 

 
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักศึกษามีความพึงพอใจกับกระบวนการเรียนการสอนและปัจจัยสนับสนุนการจัดการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

5.3 เป้าหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจ่ายร้อยละ  26.67 เป็นเงิน 25,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจ่ายร้อยละ  35.21 เป็นเงิน 33,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจ่ายร้อยละ  26.80 เป็นเงิน 25,120 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจ่ายร้อยละ  11.32 เป็นเงิน 10,610 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์พัฒนานักศึกษา 4 ครั้ง 87,610  33,000  19,000  25,000  10,610 
2 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ภาค กศ. 6,120    6,120     

รวมท้ังสิ้น  93,730  33,000  25,120  25,000  10,610 
หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อรายการ อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 

1 งานจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะครุศาสตร์ 93,730  
 ค่าวัสดุ 87,610  
 -ซื้อวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร       58,310  
 -ซื้อวัสดุส านักงาน       9,300  
 -เอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 
      20,000  

 ค่าตอบแทน 6,120  
 -ค่านิเทศ       6,120  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 93,730  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการภายใต้กิจกรรมเดียวกันเฉพาะค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

153434100201 1020000 คณะครุศาสตร์ งานจัดการศึกษาภาคพเิศษคณะครุศาสตร์ งานจัดการศึกษาภาคพเิศษคณะครุศาสตร์ 3202 5102010300 ค่าตอบแทน 6,120

153434100201 1020000 คณะครุศาสตร์ งานจัดการศึกษาภาคพเิศษคณะครุศาสตร์ งานจัดการศึกษาภาคพเิศษคณะครุศาสตร์ 3202 5102030300 ค่าวสัดุ 33,000 19,000 25,000 10,610

33,000 25,120 25,000 10,610

รหสัเขตการควบคุม รายการ
พ.ศ. 2558

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบัน/กอง

งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 12 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
2. นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
10.1.1 นักศึกษามีวัสดุ/อุปกรณ์ส าหรับการพัฒนานักศึกษา 
10.1.2 นักศึกษาได้รับการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

10.2  เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี  
10.2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
10.2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน  
10.3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

 
11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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1030000  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
153434100300  งานจัดการศึกษาภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 

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

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

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจ่าย 
วงเงินงบประมาณ: 

งบด าเนินการ 
103,320 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ผศ.หทัยรัตน์   ทรรพวสุ) 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นงานที่ต้องสนับสนุนพันธกิจที่ส าคัญ คือ ผลิต
บัณฑิตมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้การด าเนินงาน
ดังกล่าวได้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดข้างต้น จ าเป็นต้องมีการศึกษาที่เป็นระบบ มีทรัพยากรเพียงพอ จึงจ าเป็นต้องมีการ
ด าเนินงานโครงการกิจกรรม ทั้งด้านจัดเตรียมเอกสารแผนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน และวิทยากร
ในการบรรยายพิเศษ รวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งศูนย์อยุธยา อ่างทอง 
และอ่ืน ๆ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจ าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุ เชิญวิทยากร เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 
การเรียนการสอน และตอบสนองพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค ์  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้คณะมนุษยศาสตร์มีวัสดุใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
2.2 เพ่ือให้อาจารย์สามารถจัดหาวัสดุและจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.3 เพ่ือเพ่ิมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา 

 

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
 สกอ. องค์ประกอบที่ 2   ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน   
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 3.2 การผลิตบัณฑิต 
  ตัวชี้วัดที่ 3.3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไม่มีเครือข่าย 

5. เป้าหมาย 
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดซื้อวัสดุในส านักงานและการเรียนการสอน 4 ครั้ง 
1.2 จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ 2 สาขา 
1.3 จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 สาขา 

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
5.2.1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัสดุใช้ในส านักงานและการเรียนการสอนร้อยละ 80  
5.2.2  นักศึกษาในสาขาวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติมีวัสดุฝึกปฏิบัติตามรายวิชาร้อยละ 80 
5.2.3  นักศึกษาในสาขาวิชาที่ต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีวัสดุใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ร้อยละ80 
5.3 เป้าหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจ่ายร้อยละ  13.65 เป็นเงิน 14,100 บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจ่ายร้อยละ 31.46 เป็นเงิน 32,500 บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจ่ายร้อยละ 50.25 เป็นเงิน 51,920 บาท 
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจ่ายร้อยละ    4.64 เป็นเงิน 4,800  บาท 
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6. แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล าดับ กิจกรรมหลกั/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2556 2557 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 กิจกรรมจดัซื้อวัสดุในส านักงานและการเรียนการสอน 4 ครั้ง 37,320   2 20,000 2 17,320   
2 กิจกรรมจดัซื้อวัสดุฝึกปฏิบัต ิ 2 ครั้ง 42,100   1 7,500 2 34,600   
3 กิจกรรมเตรียม/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 ครั้ง 23,900 1 14,100 1 5,000   1 4,800 

 รวม  103,320  32,450  32,500  51,920  4,800 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหต ุ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุในส านักงานและการเรียนการสอน 37,320 ไตรมาส 2,3 

 ค่าวัสดุ 37,320  
 - วัสดุส านักงานและการเรียน

การสอน 
           37,320  

2 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุฝึกปฏิบัติ 35,950  
2.1 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 22,100  

2.1.1 ศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชน 15,950 ไตรมาส 3 

 ค่าตอบแทน 9,600  
 -ค่าวิทยากร 4 คนๆละ 4 ชม ๆละ 600 บาท 9,600  
 ค่าใช้สอย 6,350  
 -ค่าพาหนะ/เบีย้เลี้ยง/ค่าน้ ามัน/

ค่าซ่อมบ ารุงรถ 
      6,350  

2.1.2 ซ้ือวัสดุการเรียนการสอน 6,150 ไตรมาส 3 

 ค่าวัสดุ 6,150  
 ค่าวัสดุ       6,150  

2.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์       20,000 ไตรมาส 2,3 
 ค่าวัสดุ       20,000  
 ค่าวัสด ุ       20,000  
3 กิจกรรมเตรียม/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 23,900  

3.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5,000  
 ค่าวัสดุ 5,000 ไตรมาส 2 
 - ค่าวัสด ุ       5,000  

3.2 สาวิชาการพัฒนาชุมชน 18,900  
3.2.1 จัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ 4,800  

 ค่าตอบแทน 4,800  
 - ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 4 ชม. ๆ ละ 600 บาท 4,800  

3.2.2 ซ้ือวัสดุการเรียนการสอน 14,100 ไตรมาส 1 
 ค่าวัสดุ 14,100  
 -ค่าวัสด ุ       14,100  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น       103,320  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการภายใต้กิจกรรมเดียวกันเฉพาะค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.)

153434100301 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการงานจัดการศึกษาภาคพเิศษ
จัดซ้ือวสัดุในส านักงานและการ

เรียนการสอน
3202 5102030300 ค่าวสัดุ 20,000 17,320

153434100302 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการงานจัดการศึกษาภาคพเิศษ จัดซ้ือวสัดุฝึกปฏิบติั 3202 5102010300 ค่าตอบแทน 9,600
153434100302 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการงานจัดการศึกษาภาคพเิศษ จัดซ้ือวสัดุฝึกปฏิบติั 3202 5102020300 ค่าใชส้อย 6,350
153434100302 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการงานจัดการศึกษาภาคพเิศษ จัดซ้ือวสัดุฝึกปฏิบติั 3202 5102030300 ค่าวสัดุ            10,000 16,150
153434100303 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการงานจัดการศึกษาภาคพเิศษ เตรียม/ฝึกประสบการณ์วชิาชพี 3202 5102010300 ค่าตอบแทน 4,800
153434100303 1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการงานจัดการศึกษาภาคพเิศษ เตรียม/ฝึกประสบการณ์วชิาชพี 3202 5102030300 ค่าวสัดุ 14,100 5,000

14,100 35,000 49,420 4,800

รหสัเขตการควบคุม รายการ

พ.ศ. 2558

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่

กิจกรรม

รหสัศูนย์

ต้นทนุ
คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ

ตามหลักสูตรก าหนด  
9.2 นักศึกษามีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น  
9.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
10.1 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและมี

คุณภาพตามหลักสูตรก าหนดร้อยละ 80  
10.2 นักศึกษามีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่นร้อยละ 80  
10.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
10.2 เกณฑ์การประเมินผลที่ ถือว่าดี  

10.2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
10.2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน  
10.3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  
10.3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  ระยะ 5  ปี  พ.ศ. 2555 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์: 1.ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

6.ผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีมาตรฐานทาง
การศึกษาที่มีมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยี และ
ปรับปรุงมหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ 

แนวทางการด าเนินงาน: 2.พัฒนาบัณฑิตให้ได้มาตรฐาน 
    30.พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้อุดมศึกษา 
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1040000  คณะวิทยาการจัดการ 
153434100400  งานจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ 

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

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

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบด าเนินการ 
วงเงินงบประมาณ: 200,300 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ในปีงบประมาณ 2558  คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 
(กศ.บป.) จ านวน 4 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้วัสดุในการเรียนการสอน รวมทั้งต้อง
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติรวมทั้งรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่
นักศึกษาทั้งหมดใน  จ านวน 4 หลักสูตร 

 ดังนั้นการที่จะด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ ต้องมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพ่ือจะได้น าไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ จึงต้องจัดวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เอกสารในการจัดอบรมให้แก่นักศึกษา  เพ่ือจะได้น าไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง คณะวิทยาการจัดการ จึงต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อต่างๆ รวมทั้ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุนทุก ๆ ด้านของคณะ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน    ฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา 

2.2 เพ่ือจัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ส าหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สกอ. องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร 
      ตัวบ่งชี้ 2.6  ระบบกลไกการจัดการเรียนการสอน 
      ตัวบ่งชี้ 2.7  ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะ 
      ของบัณฑิต 
  ศมส.   ตัวบ่งชี้  1  :  บัณฑิตปริญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภาย   
      ใน 1 ปี 

        ตัวบ่งชี้  2  :  คุณภาพของบัณฑิตปริญาตรี โทและเอก ตามกรอบ 
   มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไม่มีเครือข่าย 

 
5. เป้าหมาย 

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 4 ครั้ง 
1.2 จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชาฝึกปฏิบัติ 32 รายวิชา 
1.3 จัดซื้อวัสดุโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์ 5 รายวิชา 

 
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สามารถน าความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

5.3 เป้าหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจ่ายร้อยละ 8.98   เป็นเงิน  18,000  บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจ่ายร้อยละ 24.46 เป็นเงิน  49,000  บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจ่ายร้อยละ 29.50 เป็นเงิน 59,100  บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจ่ายร้อยละ 37.04  เป็นเงิน 74,200  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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

1 การจัดการเรียนการสอน           
 1.1 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน  70,250 1 ครั้ง 18,000 1 ครั้ง 18,700 1 ครั้ง 19,650 1 ครั้ง 13,900 
2 กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัติ           

 2.1 ค่าจัดซื้อวัสดรุายวิชาฝึกปฏิบตัิ  106,800 - - 9 รายวิชา 25,050 9 รายวิชา 32,850 14รายวิชา 48,900 
3 กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           

 3.1 ค่าวัสดุโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  23,250 - - 1 
รายวิชา 

5,250 2 
รายวิชา 

6,600 2 รายวิชา 11,400 

รวมท้ังสิ้น  200,300  18,000  49,000  59,100  74,200 
หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 งานจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ 200,300  
1 การจัดการเรียนการสอน 70,250  
 ค่าวัสดุ 70,250  
 - ค่าวัสดุการเรียนการสอน 4 ครั้ง ๆ ละ - - - - 70,250  
2 กิจกรรมรายวิชาฝึกปฏิบัติ 106,800  
 ค่าวัสดุ 106,800  
 - ค่าวัดสุฝึกปฏิบัตริายวิชา 712 คน ๆ ละ   150 บาท   106,800  
3 กิจกรรมโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 23,250  
 ค่าวัสดุ 23,250  
 - ค่าวัสดุโครงการฝึกประสบการณ ์ 155 คน ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 150 บาท 23,250  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 200,300  
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการภายใตก้ิจกรรมเดียวกันเฉพาะค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

153434100401 1040000 คณะวทิยาการจัดการ งานจัดการเรียนการสอนคณะวทิยาการจัดการ การจัดการเรียนการสอน 3202 5102030300 ค่าวสัดุ 18000 18700 19650 13900
153434100402 1040000 คณะวทิยาการจัดการ งานจัดการเรียนการสอนคณะวทิยาการจัดการ กจิกรรมรายวชิาฝึกปฏิบติั 3202 5102030300 ค่าวสัดุ 25050 32850 48900
153434100403 1040000 คณะวทิยาการจัดการ งานจัดการเรียนการสอนคณะวทิยาการจัดการ กจิกรรมโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วชิาชพี 3202 5102030300 ค่าวสัดุ 5250 6600 11400

18,000 49,000 59,100 74,200

รหสัเขตการควบคุม รายการ
พ.ศ. 2558

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบัน/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักศึกษาการจัดการส าหรับบุคลากรประจ าการ (ภาคกศ.บป.) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1,217 

คน และคณาจารย์ผู้สอน ได้มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

9.2 การจัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ส าหรับ กศ.บป. มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
 10.1.1เชิงปริมาณ 

1) จ านวนนักศึกษา กศ.บป. ที่คงอยู่ จ านวน 1,217  คน 
2) จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา 305  คน 

10.1.2 เชิงคุณภาพ 
1) นักศึกษา กศ.บป. ของคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอนรายวิชาฝึก

ปฏิบัติ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2) อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กศกศ.บป. คณะวิทยาการจัดการ ทุกหลักสูตรมีวัสดุการ

เรียนการสอนเพียงพอตลอดปี 
10.1.3 เชิงเวลา  

 การด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดทุกกิจกรรม 
10.2  เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน  
10.3.1 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 
10.3.2  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือนและไตรมาส 
10.3.3 แบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  ระยะ 5  ปี  พ.ศ. 2555 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์: ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

แนวทางการด าเนินงาน: พัฒนาบัณฑิตให้ได้มาตรฐาน 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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153434100500  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

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

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

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 40,000 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ในปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการจัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) จ านวน 4 หลักสูตร มีนักศึกษาที่คงอยู่และนักศึกษาที่เข้าใหม่ ตาม
แผนการรับนักศึกษารวมทั้งสิ้น 1,217 คน และใช้อาคาร 41 ในการจัดการเรียนการสอน การจัดสัมมนา และการจัด
อบรมนักศึกษาซึ่งอาคาร 41  มีห้องที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาจ านวน 14 ห้อง และมีห้องประชุมที่ใช้
ในการจัดสัมมนานักศึกษาในรายวิชาสัมมนาอยู่จ านวน 3 ห้อง ซึ่งยังขาดแคลนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ให้นักศึกษายืมใช้
ในการจัดสัมมนาในรายวิชาสัมมนา และใช้ในการจัดประชุมต่างๆของคณะ 

ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ  และคณะวิทยาการจัดการจึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจ านวน 2 เครื่อง ไว้ส าหรับให้นักศึกษายืมใช้ในการจัดสัมมนาในรายวิชาสัมมนา  
และใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานการประชุมต่างๆของคณะ  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสนับสนุนจัดการเรียนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.2 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานประชุมต่างๆของคณะ 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สกอ. องค์ประกอบที่ 2  ตัวบ่งชี้ 2.5   ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้อม 
การเรียนรู้ 
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4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 ไม่มีเครือข่าย 
 
5. เป้าหมาย 

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1 นักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการได้ใช้ครุภัณฑ์ 90 ร้อยละ 

 
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

5.2.1 คณะวิทยาการจัดการ มีห้องเรียนที่มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ใช้ในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะเพ่ิมข้ึน 

5.3 เป้าหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจ่ายร้อยละ 100 เป็นเงิน  40,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซื้อครภุัณฑส์นับสนุนการจดัการเรียนการสอนและการ

ปฏิบัติงาน 
1 ครั้ง 40,000 1 ครั้ง 40,000       

รวมท้ังสิ้น  40,000  40,000       
หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 จัดซ้ือครุภัณฑ์สนับสนนุการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 40,000  
 งบลงทุน 40,000  
 -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 ครั้ง 2 เครื่อง 20,000 บาท 40,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 40,000  
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการภายใต้กิจกรรมเดียวกันเฉพาะค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

153434100501 1040000 คณะวทิยาการจัดการ จัดซ้ือครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนและการปฏิบติังาน

จัดซ้ือครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบติังาน

3102 8329001192 คอมพวิเตอร์โน้ตบุค๊ 40,000

40,000

รหสัเขตการควบคุม รายการ

พ.ศ. 2558

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบัน/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 คณะวิทยาการจัดการ มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ ใช้ ในการสนับสนุนการจัดการเรียน              

การสอนเพ่ิมข้ึน 
9.2 นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจในห้องเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
10.1.1 เชิงปริมาณ 

1. คณะวิทยาการจัดการ  มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ิมขึ้น 

10.1.2 เชิงคุณภาพ 
1.คณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

10.1.3 เชิงเวลา 
      1. การด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

         10.2  เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

         10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน  
10.3.1 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 
10.3.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือนและไตรมาส 
10.3.3 แบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  ระยะ 5  ปี  พ.ศ. 2555 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์:  ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

แนวทางการด าเนินงาน: 2. พัฒนาบัณฑิตให้ได้มาตรฐาน 
5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 

รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ล าดับที ่ รายการ 
จ านวน/
หน่วยนับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเปน็ 

1 คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 2 เครื่อง 20,000 40,000 มาตรฐานฯ 
     Processor : 4th Generation Intel Core i5-

4210U (1.7GHz with Turbo Boost 
Technology up to 2.7GHz) 

     Chipset : Intel 
     Graphics : Nvidia 820M N15V-GM with 

2GB VRAM 
     Display Screen : 14' 
     Main Memory : 4 GB 
     Hard Drive : 500 GB 
     Optical Disk Drive : DVD,RW 
     Web Camera : HD Camera 
     Audio : HD Audio 
     Communication : QCA 9565 802.11bgn 

1x1 Wi-Fi + BT 4.0 Combo Adapter, 
Single antenna support,Integrated 
10/100 NIC 

     Battery : 4-Cell battery - 41Whr, Target 
Battery Life : HSW UMA 5.75 hrs 

     HDMI Port : 1 Port 
     USB2 Port : 2 Port 
     USB3 Port : 1 Port 

รวม 40,000  
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2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
1010000 ส านักงานอธิการบดี 
153434200600  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (งบ กศ.บป.) 

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

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

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจ่าย รายจ่ายอื่นๆ 
วงเงินงบประมาณ: 570,920.- 
หน่วยงานและผูรั้บผิดชอบ: ส านักงานอธิการบดี (ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี) 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และเพ่ือให้
การพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งได้กล่าวถึงภาพอนาคตที่มีผลกระทบต่ออุดมศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงประชากร การ
กระจายอ านาจการปกครอง หรือความเปลี่ยนแปลงด้านเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต เป็นต้น โดยมี
เป้าหมายในระยะยาวในการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน 
และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในโลกาภิวัฒน์รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับ
มาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดย
หากวัดการพัฒนาในมุมมองทั้ง 4 ด้าน ตามแนวคิด BSC (Balance Scored Card) จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินพันธกิจ
เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาไปพร้อมๆกันพิจารณาทั้ง 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองมิติด้านการเงิน มุมมองมิติด้านลูกค้า 
มุมมองมิติด้านกระบวนการภายใน มุมมองมิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

และเพ่ือให้การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงค์และกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปีดังที่ได้กล่าวในข้างต้น และเพ่ือให้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ รวมไปถึงได้บรรลุ
เป้าหมายต่างๆของมหาวิทยาลัยตามกรอบของ BSC โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่การผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 
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ให้มีคุณภาพตามความต้องการสังคมและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าโครงการ
เพ่ือเป็นหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ส าเร็จตามที่ได้กล่าวในข้างต้นต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านของมหาวิทยาลัย 
2.2 เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ที่ตรงตามความต้องการของสังคม 
2.3 เพ่ือเป็นโครงการหลักในกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สกอ. องค์ประกอบที่ 7.2  ตัวบ่งชี้ พัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไม่มีเครือข่าย 

 
5. เป้าหมาย 

5.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
5.1.1 ขีดความสามารถท่ีเพียงพอต่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคมและ

สามารถแข่งขันได้ 
 

5.2 เป้าหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจ่ายร้อยละ  10  เป็นเงิน 57,092  บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจ่ายร้อยละ 40   เป็นเงิน 228,368 บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจ่ายร้อยละ 30  เป็นเงิน 171,276 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจ่ายร้อยละ  20  เป็นเงิน 114,184 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1. ด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจหลักและ

ยุทธศาสตร ์
1 570,920 1 57,092 1 228,368 1 171,276 1 114,184 

รวมท้ังสิ้น  570,920  57,092  228,368  171,276  114,184 
หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 ด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ 570,920  
 งบรายจ่ายอื่นๆ 570,920  
 - พัฒนามหาวิทยาลัย กศ.บป. - - - - - - 570,920  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 570,920  
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการภายใต้กิจกรรมเดียวกันเฉพาะค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

153434200601 1010000 ส านักงานอธกิารบดี โครงการพฒันามหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยา (งบ กศ.บป.)

ด าเนินการพฒันามหาวทิยาลัย
ตามพนัธกจิหลักและยทุธศาสตร์

3102 5105020100 รายจ่ายอืน่ 57,092 228,368 171,276 114,184

57,092 228,368 171,276 114,184

รหสัเขตการควบคุม รายการ

พ.ศ. 2558

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบัน/กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 มหาวิทยาลัยพัฒนาตามยุทธศาสตร์ภายใต้ขอบเขตของพันธกิจเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทาง

สังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ 
 9.2 บัณฑิตทางสังคมศาสตร์มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคมและสามารถแข่งขันได้ 

ในทุกระดับ 
 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี  
    10.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
    10.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 
 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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1010100 ส านักงานอธิการบดี กองกลาง 
153434200700 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป 

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

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

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลติก าลังคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจ่าย: งบบุคลากร ,งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 15,482,280 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองกลาง  - นางสาวพรสวรรค์  คล้ายกัน 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ื อ
การพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการ
วิชาการแก่สังคม เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยคือ 

 1.  สนับสนุนการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต 
 2.  สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 3.  สนับสนุน ร่วมมือและให้บริการทางวิชาการ 
 4.  สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5.  สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน 
 6.  สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.  สนับสนุนการประสานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 8.  สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 9.  สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2.2 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
2.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งให้มีศักยภาพสูงสุด 

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
  สกอ. องค์ประกอบที่ 1.  ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

 องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
                    ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
                    ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
                    ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 องค์ประกอบที่ 8  ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องค์ประกอบที่ 9  ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน         

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
 สมศ. ตัวชี้วัดที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
  ตัวชี้วัดที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่สถาบัน 
  ตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 ไม่มีเครือข่าย 
 
5. เป้าหมาย 

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

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพ่ิมข้ึน 

 
5.3 เป้าหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.57) เบิกจ่ายร้อยละ  24.75  เป็นเงิน 3,830,895  บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจ่ายร้อยละ  25.75  เป็นเงิน 3,989,595 บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจ่ายร้อยละ 24.75  เป็นเงิน 3,830,895 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจ่ายร้อยละ  24.75  เป็นเงิน 3,830,895  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานสนับสนนุการจัดการศึกษา กศ.บป.           
 งบบุคลากร           

 - ค่าจ้างช่ัวคราว 12 เดือน 216,000.- 3 เดือน 54,000.- 3 เดือน 54,000.- 3 เดือน 54,000.- 3 เดือน 54,000.- 
 งบด าเนินงาน           
  ค่าตอบแทน           
   1.  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรยีนการสอนนักศึกษา 

กศ.บป. 
12 เดือน 11,066,800 3 เดือน 2,766,700 3 เดือน 2,766,700 3 เดือน 2,766,700 3 เดือน 2,766,700 

  ค่าใช้สอย 12 เดือน 1,458,700 3 เดือน 325,000 3 เดือน 483,700 3 เดือน 325,000 3 เดือน 325,000 
  ค่าวัสด ุ           
        - ค่าวัสด ุ 12 เดือน 484,000 3 เดือน 121,000 3 เดือน 121,000 3 เดือน 121,000 3 เดือน 121,000 
  ค่าสาธารณูปโภค           
        - ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่า

ไปรษณีย์) 
12 เดือน 2,256,780 3 เดือน 564,195 3 เดือน 564,195 3 เดือน 564,195 3 เดือน 564,195 

รวมท้ังสิ้น  15,482,280  3,830,895  3,989,595  3,830,895  3,830,895 

หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมที่ 1 งานสนับสนุนการจดัการศึกษา กศ.บป. 15,482,280  
 งบบุคลากร 216,000  
  ค่าจ้างชั่วคราว 216,000  
 - 1. ลูกจ้างช่ัวคราวสาย

สนับสนุน จ านวน 2 อัตรา 
(คนงาน 2 คน) 

2 อัตรา 12 เดือน 9,000 บาท 216,000.-  

 งบด าเนินงาน 15,266,280  
  ค่าตอบแทน 11,066,800  
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรยีน

การสอนนักศึกษา (กศ.บป.) 
  12 เดือน   11,066,800  

  ค่าใช้สอย 1,458,700  
 - 1. ค่าจ้างเหมาบริการ   12 เดือน   1,000,000.-  
 - 2. เงินคืนค่าหน่วยกิต   12 เดือน   100,000.-  
 - 3. ค่าเช่าที่ ต.สามบณัฑิต   12 เดือน   158,700.-  
 - 4. ค่าใช้สอย   12 เดือน   200,000.-  
  ค่าวัสดุ 484,000  
 - 1. ค่าวัสด ุ   12 เดือน   484,000.-  
  ค่าสาธารณูปโภค 2,256,780  
 - 1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า 

ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่า
ไปรษณีย์) 

  12 เดือน 188,065 บาท 2,256,780.-  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,482,280  
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการภายใต้กิจกรรมเดียวกันเฉพาะค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

153434200701 1010100 กองกลาง
งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา กศ.บป.

สนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป. 3102 5101010300 ค่าจ้างชั่วคราว 54,000 54,000 54,000 54000

153434200701 1010100 กองกลาง
งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา กศ.บป.

สนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป. 3102 5102010300 ค่าตอบแทน 2,766,700 2,766,700 2,766,700 2,766,700

153434200701 1010100 กองกลาง
งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา กศ.บป.

สนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป. 3102 5102020300 ค่าใชส้อย 325,000 483,700 325,000 325,000

153434200701 1010100 กองกลาง
งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา กศ.บป.

สนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป. 3102 5102030300 ค่าวสัดุ 121,000 121,000 121,000 121,000

153434200701 1010100 กองกลาง
งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา กศ.บป.

สนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป. 3102 5102040300
ค่า
สาธารณูปโภค

564,195 564,195 564,195 564,195

3,830,895 3,989,595 3,830,895 3,830,895

รหสัเขตการควบคุม รายการ

พ.ศ. 2558

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/
ส านัก/
สถาบัน/

กอง

   งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 การปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ 
9.2 กระบวนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ. 
9.3 บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานก าหนดต าแห่งที่สูงสุด  

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
 10.1.1 บุคลากรและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพ่ิมขึ้น 
10.2  เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน  
  10.3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินผู้เข้ารับการอบรม  

      10.3.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบคู่มือการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

10.3.3 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการด าเนินงาน  
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 
 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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1010300  กองบริการการศึกษา 
153434200800  งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป  ภาค กศ.บป. 

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

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

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 192,330  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา : นางลักขณา   เตชวงษ์ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.2552  ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลั กษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ  ซึ่งต้องมีการด าเนินการพัฒนาอาจารย์ทั้ง
ด้านวิชาการ  วิธีการสอน  การวัดผลอย่างน้อยๆ 5 ปีนั้น  เพ่ือให้การบริการจัดการ  การเรียนการสอนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว  และมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  การ
จัดท าสื่อการสอน  เอกสารค าสอน  ตลอดจนเอสารการประเมินผลการศึกษา  ให้ครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมกับ
กับสมกับนักศึกษา  อันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  จึงจ าเป็นต้องมีการ
ด าเนินการบริหารค่าใช้จ่ายเพ่ือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาท่ัวไปส าหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.  ที่คงอยู่
ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สกอ. องค์ประกอบที่ 2   ตัวบ่งชี้   2.5  ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อม การเรียนรู้   
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4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 ไม่มีเครือข่าย 
5. เป้าหมาย 

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

1 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1,500 คน 

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป  ถูกต้องเป็นไปตามโครงสร้างที่หลักสูตรก าหนด  นักศึกษา

ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่ก าหนด 

5.3 เป้าหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจ่าย ร้อยละ  36.40  เป็นเงิน   70,000  บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจ่าย ร้อยละ 36.40  เป็นเงิน   70,000  บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจ่าย ร้อยละ  27.20  เป็นเงิน   52,330  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซื้อวัสด/ุค่าถ่ายเอกสาร 3 ภาค

เรียน 
192,330   1 70,000 1 70,000 1 52,330 

รวมท้ังสิ้น  192,330    70,000  70,000  52,330 
หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 งานจัดการศึกษา 192,330  
 งบด าเนินงาน 192,330  
 ค่าวัสดุ 192,330  
 - จัดซื้อวัสด/ุค่าถ่ายเอกสาร 3 ภาคเรยีน 1 ภาคเรยีน 64,110 บาท 192,330  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 192,330  
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการภายใต้กิจกรรมเดียวกันเฉพาะค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

153434200801 1010300 กองบริการการศึกษา
งานจัดการศึกษารายวชิาศึกษาทัว่ไป  
ภาค กศ.บป.

งานจัดการศึกษา 3202 5102030300 ค่าวสัดุ 70,000 70,000 52330

70,000 70,000 52,330

รหสัเขตการควบคุม รายการ
พ.ศ. 2558

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม รหสัเงินทนุ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1    มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไปส าหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.  ที่คงอยู่ด้าน
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
10.1.1  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการให้บริการ  ร้อยละ 65 
10.1.2  ความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษา  ตามหลักมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 65 

10.2  เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน  
10.3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย์ 
10.3.2. การส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม 
10.3.3. การส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
 
 ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  ระยะ 5  ปี  พ.ศ. 2555 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุมศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 แนวทางการด าเนินงาน ปรับและขยายแผนการรับนักศึกษา 

ปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชาต่างๆ 
ปรับปรุงการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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153434200900  การบริหารจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป. 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

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

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

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 200,000  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา  สังกัดส านกังานอธิการบดี  : นางลักขณา  เตชวงษ ์
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

 กองบริการการศึกษา  เป็นหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน  การพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา  อาจารย์และ
บุคลากร  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งพันธกิจดังกล่าว  เป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดท าเอกสาร  สื่อ
การเรียนการสอนการเก็บข้อมูลการจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  การพัฒนาเทคโนโลยี  อุปกรณ์ส านักงาน  เพ่ือใช้ในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา  และการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในการไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  ดังนั้นเพ่ือให้
การด าเนินงานของกองบริการการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือใช้ปฏิบัติ  
ให้เหมาะสมและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา  ภาค กศ.บป. ที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

  สกอ. องค์ประกอบที่ 2   ตัวบ่งชี้ 2.5  ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อม การเรียนรู้  
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4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไม่มีเครือข่าย 

 
5. เป้าหมาย 

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 มีวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ  ในการด าเนินการ 3 ภาคเรียน 
1.2 จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ 1,500 คน 

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  การให้บริการของกองบริการการศึกษา 
 
5.3 เป้าหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจ่ายร้อยละ 15   เป็นเงิน  30,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจ่ายร้อยละ 50  เป็นเงิน 100,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจ่ายร้อยละ  35  เป็นเงิน  70,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 5 200,000   1 30,000 3 100,000 1 70,000 

รวมท้ังสิ้น  200,000    30,000  100,000  70,000 
หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมที ่1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 200,000  
 งบด าเนินงาน 200,000  
 ค่าวัสดุ 200,000  
 - จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 5 ครั้ง   40,000 บาท 200,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 200,000  
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการภายใต้กิจกรรมเดียวกันเฉพาะค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

153434200901 1010300 กองบริการการศึกษา งานบริหารจัดการเรีนการสอน ภาค กศ.บป. จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 3102 5102030300 ค่าวสัดุ 30,000        100,000   70,000     
30,000 100,000 70,000

รหสัเขตการ
ควบคุม

รายการ
พ.ศ. 2558

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบัน    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา  ภาค  กศ.บป. ที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 
 

10. การประเมินผลการด าเนินงาน 
 
10.1  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

10.1.1  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการให้บริการ  ร้อยละ 65 
10.1.2  ความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษา  ตามหลักมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 65 

10.2  เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน  
11.2.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
11.2.2 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม 
11.2.3 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม 

 
11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 

 
 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
 
 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 
 ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  ระยะ 5  ปี  พ.ศ. 2555 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
แนวทางการด าเนินงาน ปรับและขยายแผนการรับนักศึกษา 

ปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชาต่างๆ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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1010400  กองพัฒนานักศึกษา 
153434201000  งานสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษา ภาค กศ.บป 

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

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

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 131,220 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา : นางอรนุช  เจียมพงษ ์
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในด้านของ                      
การให้บริการแก่นักศึกษาทั้ง ภาคปกติ และภาค กศ.บป และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
และมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมทางด้านการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนั้นสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาและร่วมท ากิจกรรม
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่นักศึกษาท ากิจกรรมอยู่ภายในมหาวิทยาลัย  อาจเกิดการ
เจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ    

ดังนั้นมหาลัยจึงควรจัดให้มีแพทย์และพยาบาลมาให้บริการให้ค าปรึกษา ตรวจรักษาเบื้องต้น มีบุคลากร
อยู่ประจ าในการอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่นักศึกษา ภาค กศ.บป และจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น
ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการด้านสุขภาพแก่คณาจารย์และ
บุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถด าเนินงานบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเช่นกัน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมการให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจสุขภาพ อนามัยให้แก่นักศึกษา 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
 สกอ.  องค์ประกอบที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

 
4. เครือข่ายความร่วมมือ 

 ไม่มีเครือข่าย 
 มีเครือข่าย 

 
5. เป้าหมาย 

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
1.1 นักศึกษาภาค กศ.บป อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้ารับบริการปฐมพยาบาล

เบื้องต้นด้านสุขภาพและอนามัย 
500 คน 

 
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

5.2.1 นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจในการให้บริการมากกว่าร้อยละ 80 
5.3 เป้าหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจ่ายร้อยละ  13.37  เป็นเงิน 17,550  บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจ่ายร้อยละ  28.62  เป็นเงิน 37,550  บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจ่ายร้อยละ 45.66  เป็นเงิน 59,920  บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจ่ายร้อยละ  12.35  เป็นเงิน 16,200  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 
1 งานพยาบาล           
 -ด าเนินการจ้างแพทย์และพยาบาล 12 ครั้ง 68,850 3 ครั้ง 17,550 3 ครั้ง 17,550 3 ครั้ง 17,550 3 ครั้ง 16,200 
 -ด าเนินการจดัซื้อยาและเวชภณัฑ ์ 10 

รายการ 
20,000   10 

รายการ 
20,000     

2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์           
 -ค่าติดตามประเมินผล 1 ครั้ง 1,000     1 ครั้ง 1,000   
 -ด าเนินการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์/ค่าจัดท าเอกสาร 20 

รายการ 
41,370     1 ครั้ง 41,370   

รวมท้ังสิ้น  131,220  17,550  37,550  59,920  16,200 
หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหนว่ย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1 กิจกรรมที่ 1 งานพยาบาล 88,850  
 งบด าเนินงาน 88,850  
  ค่าตอบแทน 68,850  
 - ค่าตอบแทนแพทย์และ

พยาบาล 
      68,850  

  ค่าวัสดุ 20,000  
 - ยาและเวชภัณฑ ์       20,000  
2 กิจกรรมที่ 2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 42,370  
 งบด าเนินงาน 42,370  
  ค่าใช้สอย 1,000  
 - ค่าติดตามประเมินผล       1,000  
  ค่าวัสดุ 41,370  
 - วัสดุอุปกรณ ์       41,370  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 131,220  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการภายใต้กจิกรรมเดยีวกันเฉพาะคา่ใช้สอยและค่าวสัด ุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

153434201001 1010400 กองพฒันานักศึกษา งานสนับสนุนสวสัดิการนักศึกษา ภาค กศ.บป. งานพยาบาล 3102 5102010300 ค่าตอบแทน 17,550 17,550 17,550 16200.00
153434201001 1010400 กองพฒันานักศึกษา งานสนับสนุนสวสัดิการนักศึกษา ภาค กศ.บป. งานพยาบาล 3102 5102030300 ค่าวสัดุ 20,000
153434201002 1010400 กองพฒันานักศึกษา งานสนับสนุนสวสัดิการนักศึกษา ภาค กศ.บป. จัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์ 3102 5102020300 ค่าใชส้อย 1,000
153434201002 1010400 กองพฒันานักศึกษา งานสนับสนุนสวสัดิการนักศึกษา ภาค กศ.บป. จัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์ 3102 5102030300 ค่าวสัดุ 41,370

17,550 37,550 59,920 16,200

รหสัเขตการ
ควบคุม

รายการ

พ.ศ. 2558

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/
สถาบัน/กอง

งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 มีการส่งเสริมการให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจสุขภาพ สุขอนามัยให้แก่นักศึกษา   ภาค 

กศ.บป  
 

10. การประเมินผลการด าเนินงาน 
10.1  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

10.1.1 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตามเกณฑ์ สกอ.ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จ านวน 7 ข้อ  
10.2  เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

10.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
10.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน  
10.3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ 
 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

                     นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต 
            นโยบายย่อยที่ 4.1 การศึกษา 

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
             ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน รวมทั้ง 
                     พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยี และปรับปรุงมหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ  

 
 ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  ระยะ 5  ปี  พ.ศ. 2555 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  ผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน รวมทั้ง 
                       พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยี และปรับปรุงมหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึง 
                       ทางวิชาการ 
 แนวทางการด าเนินงาน พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้อุดมศึกษา 

 จัดสวัสดิการ การอ านวยความสะดวกให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งเรี ยนรู้
อุดมศึกษา 
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1080000  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
153434201100  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

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

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 296,300 บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
พันธกิจในการจัดหา และบริการโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและการ
เรียนการสอน จึงจ าเป็นต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมเติม เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา และ
จัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านักงานทดแทนของเดิมท่ีมีอยู่ในสภาพใช้งานไม่ได้และไม่คุ้มกับการซ่อมบ ารุง รวมถึงปรับปรุง
อาคารสถานที่ ให้มีความเหมาะสม เพ่ือสนันสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านซอฟท์แวร์ 
2.2 เพ่ือจัดหาโปรแกรมส าเร็จรูปที่ถูกลิขสิทธิ์ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษา ส าหรับท างานวิจัยและ

การเรียนรู้ 
2.3 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านักงานที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 
 สงป. ตัวชี้วัดที่ 19 จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ 
 ตัวชี้วัดที่ 20  จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
 ตัวชี้วัดที่ 22  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
 ตัวชี้วัดที่ 24 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  
 สกอ. องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ

สถาบัน 
  ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
  ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องค์ประกอบที่ 9 ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 1 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง  
 ตัวชี้วัดที่ 2 ภารกิจหลักของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 5.2  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการ

จัดการ 
 ตัวชี้วัดที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 ไม่มีเครือข่าย 
 มีเครือข่าย 

 มีเครือข่ายเดิม 1.  นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 มีเครือข่ายเพิ่มข้ึน ได้แก่ 
    ภายในประเทศ 1.  เครือข่ายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
      2.  เครือข่ายภูมิปัญญาและผู้รู้ในชุมชนและท้องถิ่น 
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5. เป้าหมาย 
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 
 จ านวนผู้เข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จ าแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ (ประมาณต่อเดือน) 
  

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

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
5.2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85 
5.2.2 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เป้าหมายระดับ 3 
5.2.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3 
5.2.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมายระดับ 3 
5.2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  เป้าหมายระดับ 3 
5.2.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เป้าหมายระดับ 3 

 
5.3 เป้าหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจ่ายร้อยละ 100 เป็นเงิน 296,300 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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

 
งานจัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

1 ค่าครุภัณฑ์  296,300         
 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน 10 เครื่อง 200,000 10 เครื่อง 200,000       
 1.2 ตู้ควบคุมสลับการท างานแบบอัตโนมัต ิ 1 ตู ้ 96,300 1  ตู้ 96,300       

รวมท้ังสิ้น  296,300  296,300       
หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
 งานจัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

        

1 ค่าครุภัณฑ์       296,300  
 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (ส าหรับ

ส านักงาน) 
10 เครื่อง 1 เครื่องละ 20,000 บาท 200,000  

 1.2 ตู้ควบคุมสลับการท างานแบบ
อัตโนมัต ิ

1 ตู้ 1 ตู้ละ 96,300 บาท 96,300  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 296,300  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการภายใต้กจิกรรมเดยีวกันเฉพาะคา่ใช้สอยและค่าวสัด ุ
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ าแนกตามรายไตรมาส) ส าหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)  
 

พ.ศ. 2557
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

153434201101 1080000 ส านักวทิยบริการและสารสนเทศ งานจัดหาครุภัณฑ์ งานจัดหาครุภัณฑ์ 3102 8329001193 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 200,000
153434201101 1080000 ส านักวทิยบริการและสารสนเทศ งานจัดหาครุภัณฑ์ งานจัดหาครุภัณฑ์ 3103 8329001194 ตู้ควบคุมสลับการท างาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบอตัโนมัติ
96,300

296,300

รหสัเขตการควบคุม รายการ
พ.ศ. 2558

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตาม
หน้าที/่กิจกรรม

รหสัศูนย์
ต้นทนุ

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 มีทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเพียงพอ 
9.2 ผู้ใช้บริการมีช่องทางในการเรียนรู้นอกเวลาเรียนเพ่ิมข้ึน 
9.3 ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่ายให้อยู่ในสภาพที่ท างานได้ปกติและมีประสิทธิภาพ 

 

10. การประเมินผลการด าเนินงาน 
      10.1  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

10.1.1 จ านวนผู้เข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า รัอยละ 80 
10.1.2 นักเรยีน นักศึกษา บุคลากร และบุคคทั่วไปมีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

10.2  เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี  
10.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  ร้อยละ 80 
10.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  ร้อยละ 80 
10.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80 

     10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน  
10.3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 

11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

      นโยบายที่  4  :  สังคมและคุณภาพชีวิต   นโยบายย่อยที่  4.1  :  การศึกษา 
1. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ.2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  
       นโยบายที่  1  :  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่ความ
เป็นเลิศ  เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม  ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  :  เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเข้มแข็งด้านวิชาการ 
  กลยุทธ์ที่  1  :  เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

2. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
   องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 ตัวบ่งชี้  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
  องค์ประกอบที่ 2  :  การผลิตบัณฑิต 
           ตัวบ่งชี้  2.5  :  ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
  องค์ประกอบที่ 7  :  การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งชี้  7.4  :  ระบบบริหารความเสี่ยง 

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  ระยะ 5  ปี  พ.ศ. 2555 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ

พัฒนางานสุ่ความเป็นเลิศ 
แนวทางการด าเนินงาน ปรับปรุงระบบการบริหารกลไกลด าเนินการ เน้นหลักธรรมาภิบาลและ

การมีส่วนร่วม 
วางระบบและก าหนดมาตรฐานในการด าเนินงาน  
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งานจัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รายละเอียดรายการค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวน/
หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง 
และค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง 200,000 มาตรฐานฯ 
 (ส าหรับการเรียนการ

สอน) 
   1. CPU แบบ Core i5 

     2. มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 4.0 GB 
     3. Hard Disk ไม่น้อยกว่า 500 GB    
     4. มีจอภาพแบบ LED ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 
     ค าชี้แจงฯ 
     ใช้ส าหรับการเรียนการสอนและส าหรับ

บริการนักศึกษา 
2 ตู้ควบคุมสลับการ

ท างาน
เครื่องปรับอากาศแบบ
อัตโนมัติ 

1 ตู้ 96,300 มาตรฐานฯ 

     1. มีระบบแจ้งเตือนกรณีมีความผิดปกติของ  
   สภาวะในห้อง  

     2. ตั้งเวลาเปิด-ปิดได้ 24 ชม. 
     3. อุณหภูมิในห้องสูงผิดปกติ 

เครื่องปรับอากาศ 
         ตัวที่หยุดอยู่จะท างานได้โดยอัตโนมัติ 
     4. มีสัญญาณเตือนกรณีมีความผิดปกติภายใน

ห้อง 
     5. เมื่อเครื่องปรับอากาศตัวที่ 1 ผิดปกติ ต้อง

สลับ  
   ให้เครื่องปรับอากาศตัวที่ 2 ท างานโดย
อัตโนมัติ 

     6. พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ 
     ค าชี้แจง  
     เพ่ือทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน 

รวม 296,300  
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153434201200  งานบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

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

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

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ก าลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของประเทศ 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามผลผลิต: 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

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

งบประมาณหมวดรายจ่าย งบด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 477,180  บาท 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  
 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี

พันธกิจในการจัดหา รวบรวม ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่สังคม รวมถึงพัฒนานวัตกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนการสอน จ าเป็นต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ 
หนังสือ ต าราวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ให้มีความทันสมัยและหลากหลายทันต่อการเปลี่ยนแปลง  จัดหาวัสดุ
และซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์อาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการงานใน
ส านักฯ ในการเป็นฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการยกระดับสถาบันเพ่ือเข้าสู่สากล 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนังสือต าราวิชาการท่ีดีและทันสมัย 
2.2 เพ่ือสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
2.3 เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน 

 
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี 

 สงป. ตัวชี้วัดที่ 19 จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ 
 ตัวชี้วัดที่ 20  จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
 ตัวชี้วัดที่ 22  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ 
 ตัวชี้วัดที่ 24 งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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 สกอ. องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1  กระบวนการพัฒนาแผน 
 องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ

สถาบัน 
  ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
  ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องค์ประกอบที่ 9 ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 1 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง  
 ตัวชี้วัดที่ 2 ภารกิจหลักของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 5.2  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและการ

จัดการ 
 ตัวชี้วัดที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
 

4. เครือข่ายความร่วมมือ 
 มีเครือข่าย 

 มีเครือข่ายเดิม 1.  นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 มีเครือข่ายเพิ่มข้ึน ได้แก่ 
    ภายในประเทศ 1.  เครือข่ายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
  
     2.  เครือข่ายภูมิปัญญาและผู้รู้ในชุมชนและท้องถิ่น 
5. เป้าหมาย 

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ล าดับ รายการเป้าหมาย ปริมาณ หน่วยนับ 

 จ านวนผู้เข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ าแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ (ประมาณต่อเดือน) 

  

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

5.2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85 
5.2.2 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เป้าหมายระดับ 3 
5.2.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3 
5.2.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมายระดับ 3 
5.2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  เป้าหมายระดับ 3 
5.2.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เป้าหมายระดับ 3 

 
5.3 เป้าหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจ่ายร้อยละ     25.77 เป็นเงิน     123,000 บาท 
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58 – มี.ค.58) เบิกจ่ายร้อยละ     36.80 เป็นเงิน     175,590 บาท 
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58 – มิ.ย.58) เบิกจ่ายร้อยละ    26.32 เป็นเงิน     125,590 บาท 
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.58 – ก.ย.58) เบิกจ่ายร้อยละ     11.11 เป็นเงิน       53,000 บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ล า
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2557 2558 

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

1 
งานบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

          

 งบด าเนินงาน           
 ค่าใช้สอย  60,000         

 1 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์และอาคารสถานท่ี 3 รายการ 60,000 
1 

รายการ 
20,000 

1 รายการ 
20,000 

1 รายการ 
20,000 

  

            
 ค่าวัสดุ  405,180         

 2.1 หนังสือ 700 เล่ม 300,000 
200 
เล่ม 

100,000 200 เล่ม 100,000 150 เล่ม 50,000 150 เล่ม 50,000 

 2.2 วัสดุส านักงาน 
50 

รายการ 
105,180   

25 
รายการ 

52,590 
25 

รายการ 
52,590   

            
 ค่าสาธารณูปโภค  12,000         
 1 ค่าสาธารณูปโภค 12 เดือน 12,000 3 เดือน 3,000 3 เดือน 3,000 3 เดือน 3,000 3 เดือน 3,000 

รวมท้ังสิ้น  477,180  123,000  175,590  125,590  53,000 
หมายเหตุ  ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จ านวน ครั้ง 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 74 

 

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
ล า 
ดับ 

รายการ ปริมาณรายการ ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ 

อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย 
1  งานบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 477,180  
 งบด าเนินงาน 477,180  
 ค่าใช้สอย       60,000  
 1 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์และอาคาร  

     สถานท่ี 
3 รายการ     60,000  

  ค่าวัสดุ  405,180  
 1 หนังสือ 700 เล่ม     300,000  
 2 วัสดุส านักงาน 50 รายการ     105,180  
 ค่าสาธารณูปโภค 12,000  
 1 คา่สาธารณูปโภค 12 เดือน     12,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 477,180  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการภายใต้กิจกรรมเดียวกันเฉพาะค่าใช้สอยและค่าวัสดุ



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 75 

 

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

พ.ศ. 2557
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

153434201201 1080000
ส านักวทิยบริการและ
สารสนเทศ

งานบริหารจัดการส านักฯ งานบริหารจัดการส านักฯ 3102 5102020300 ค่าใชส้อย 20,000 20,000 20,000

153434201201 1080000
ส านักวทิยบริการและ
สารสนเทศ

งานบริหารจัดการส านักฯ งานบริหารจัดการส านักฯ 3102 5102030300 ค่าวสัดุ 100,000 152,590 102,590 50,000

153434201201 1080000
ส านักวทิยบริการและ
สารสนเทศ

งานบริหารจัดการส านักฯ งานบริหารจัดการส านักฯ 3102 5102040300
ค่า
สาธารณูปโภค

3,000 3,000 3,000 3,000

123,000 175,590 125,590 53,000

รหสัเขตการควบคุม รายการ
พ.ศ. 2558

รวมทัง้สิ้น

รหสัเขตตามหน้าที/่
กิจกรรม

รหสัศูนยต์้นทนุ คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง    งาน/โครงการ ชื่อกิจกรรม
รหสั

เงินทนุ



 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 มีทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเพียงพอ 
9.2 ผู้ใช้บริการมีช่องทางในการเรียนรู้นอกเวลาเรียนเพ่ิมข้ึน 
9.3 ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่ายให้อยู่ในสภาพที่ท างานได้ปกติและมีประสิทธิภาพ 

 
10. การประเมินผลการด าเนินงาน 
     10.1  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

10.1.1 จ านวนผู้เข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า รัอยละ 80 
10.1.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคทั่วไปมีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

     10.2  เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี  
10.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  ร้อยละ 80 
10.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  ร้อยละ 80 
10.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80 

     10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน  
10.3.1 การส ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 
11. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม 
 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 

3. นโยบายที่  4  :  สังคมและคุณภาพชีวิต   
         นโยบายย่อยที่  4.1  :  การศึกษา 

4. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ.2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  

    นโยบายที่  1  :  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ  เพ่ือตอบสนองตามความต้องการของสังคม  ท้องถิ่นและประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  :  เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความเข้มแข็งด้านวิชาการ 
  กลยุทธ์ที่  1  :  เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

5. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
   องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 ตัวบ่งชี้  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
  องค์ประกอบที่ 2  :  การผลิตบัณฑิต 
           ตัวบ่งชี้  2.5  :  ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
  องค์ประกอบที่ 7  :  การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งชี้  7.3  :  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 ตัวบ่งชี้  7.4  :  ระบบบริหารความเสี่ยง 

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 มิติที่  2  :  มิติดา้นคุณภาพ 

  ตัวชี้วัดที่  5  :  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 
 มิติที่  4  :  มิติด้านการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 



 

  ตัวชี้วัดที่  8  :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(PMQA) 
 ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  ระยะ 5  ปี  พ.ศ. 2555 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ

พัฒนางานสุ่ความเป็นเลิศ 
แนวทางการด าเนินงาน ปรับปรุงระบบการบริหารกลไกลด าเนินการ เน้นหลักธรรมาภิบาลและ

การมีส่วนร่วม 
วางระบบและก าหนดมาตรฐานในการด าเนินงาน 

มาตรการ/งาน/โครงการ วิเคราะห์และปรับปรุงระบบ กระบวนการ และจัดล าดับความส าคัญของ
กระบวนการด าเนินงานของทุกงาน 
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