
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย 
การจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 

(งบ กศ.บป.) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2559 
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เอกสารลําดับท่ี 003 /2559 
กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผานมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 9/2558 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2558 



ก 
 

คํานํา 
 
 แผนการใชจายงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ ( งบ กศ.บป.) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําข้ึนภายใตวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเปนแผนท่ีระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับเปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน กลยุทธหนวยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัด โดยประกอบดวย 2 ผลผลิต งบประมาณรายจายประจําป  
รวมท้ังสิ้น 18,813,971 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายงบประมาณรายจายการ 
จัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ จะเปนประโยชน
ตอผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ และผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล 
ตอไป 

 
 

 
 

 
(นายเกษม บํารุงเวช) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                                                                                 
กันยายน 2558 

 
 



ข 
 

สารบัญ 
หนา 

คํานํา      ก 
- สารบัญ      ข 
- ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร

ประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
    ง 

 
- ตัวชี้วัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับ

บุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
     ฉ 

 
- สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 
- สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน และผลผลิต-โครงการ งาน และ
หมวดรายจาย                         

- สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามงบรายจาย และหมวดรายจาย  

- แผนการใชจายงบตามยุทธศาสตร แผนงาน และผลผลิต 

    ช 
 

       ซ 
 
 

       ฌ 
 

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

 งานจัดการศึกษา     1 
 1050000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     1 
      163433100100 โครงการจัดการศึกษา กศ.บป.     1 

 ผลผลิต 2: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร     6 
 งานจัดการศึกษา     6 

  1020000 คณะครุศาสตร     6 
       163434100200.งานจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะครุศาสตร     6 
  1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      10 
       163434100300 โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      10 
       163434100400 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสาขารัฐประสาสนศาสตร      15 
  1040000 คณะวิทยาการจัดการ      20 
       163434100500 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ      20 
       163434100600 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต      25 
       163434100700 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย      29 
       163434100800 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ      33 
       163434100900 โครงการจัดซ้ือชุดครุภัณฑเพ่ือใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
และการบริหารจัดการคณะ 

     37 

      163434101000 งานสนับสนุนจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป  
คณะวิทยาการจัดการ   

    43 

      163434101100 โครงการบริหารจัดการสํานักงานเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน     47 



ค 
 

  สารบัญ 

 
 

   หนา 

 
    
      163434101200 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑกลองดิจิตอล     51 
    งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
  สํานักงานอธิการบดี  
       163434201300 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (งบ กศ.บป.) 56 
  สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)  
       163434201400 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป 60 
  สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)  
       163434201500 การบริหารจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป. 64 
        163434201600 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป  ภาค กศ.บป. 68 
  สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)  
       163434201700 งานสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษา 72 
  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        163434201800 งานบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 76 

        163434201900 งานจัดหาครุภัณฑประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 359,500 

81 

        163434202000 งานพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 87 
    

    



ง 
 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
แผนภูมิแสดงความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณแผนงาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ 

งบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น 18,813,971 บาท 
ยุทธศาสตร 
การจัดสรร
งบประมาณ 

1. เรงรัด
วางรากฐานการ

พัฒนาท่ีย่ังยืนของ
ประเทศ 

4. การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย
และนวัตกรรม 

   
แผนงาน 1.11 การสงเสริม

บทบาทและการใช
โอกาสในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

4.2 การสนับสนุน
การจัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 

4.1 การขยายโอกาส พฒันาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 4.9 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6.1 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

     
เปาหมายการ

ใหบริการ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

นักเรียน นักศึกษา 
ครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีสวนรวม

เสริมสราง
ความสัมพันธ และ
พัฒนาความรวมมือ

กับประเทศใน
ภูมิภาค 

ประชาชนไดรับ
โอกาส 

ทางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานตามสิทธิท่ี

กําหนดไว 

กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมศัีกยภาพสามารถแขงขันไดใน
ระดับนานาชาติ 

ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ มี
ความตระหนัก  

รวมอนุรักษและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพร 
นําไปใชประโยชน หรือตอยอด 

ในเชิงพาณิชย 

      
เปาหมายการ

ใหบริการ
หนวยงาน 

 

นักเรียน นักศึกษา 
ครู อาจารย และ
บุคลากรทางการ

ศึกษา มีสวนรวมใน
การเสริมสราง

ความสัมพันธ และ
พัฒนาความรวมมือ

กับประเทศใน
ภูมิภาค 

นักเรียนในสังกัด
มหาวิทยาลัยไดรับ

โอกาสทาง
การศึกษาข้ัน

พื้นฐานตามสิทธิท่ี
กําหนดไว 

เพื่อขยายการผลิตกําลังคน
ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีและสาขาท่ีขาด
แคลนเพื่อตอบสนองตอ

ความตองการในการพัฒนา
ประเทศ 

เพื่อผลิตกําลังคน 
ท่ีมีคุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ 

เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรู
ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ

ประเทศ 

ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและ
ชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน
และอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

เพื่อวิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรู
และสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของทองถ่ินและประเทศ 

       
ผลผลิต โครงการเตรียม

ความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ 

จัดการศึกษาต้ังแต 
ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานสังคมศาสตร 

ผลงานการใหบริการทางวิชาการ ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

งบประมาณ - - 318,330 18,495,641 - - - 

 



จ 
 
 
ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณรายจายการจดัการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  (ตอ) 

 

ผลผลิต 

โครงการเตรียม
ความพรอมสู
ประชาคม
อาเซียน 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ 
จัดการศึกษาต้ังแต 
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ผูสําเร็จ
การศึกษา 

ดาน
สังคมศาสตร 

ผลงานการใหบริการทางวิชาการ 
ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

    
ยุทธศาสตร 
แผนฯ 15 ป
มหาวิทยาลัย 

1)เสริมสรางศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเขมแข็งดานวิชาการ 2)การเปนแหลงจัดการความรูทองถ่ิน มรดกโลก ท่ีสรางความเขมแข็งใหสังคม 3)การพัฒนาองคกรสูความเปนสากล 

       

เปาประสงค 
แผนฯ 15ป
มหาวิทยาลัย 

1)การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและมีความเปนเลิศ  
รวมท้ังตอบสนองตามความตองการของสังคม ทองถ่ินและประเทศชาติ 

3)การใหบริการทาง
วิชาการท่ีเสริมสราง

ความเขมแข็งเปนท่ีพึ่ง
ของทองถ่ินและสังคม 

4)ศักยภาพครู ผูบริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ี

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพและตรงตามความ

ตองการของสังคม 

5)ศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ
ของอยุธยาเมืองมรดกโลกมีความ

มั่นคงแพรหลายและย่ังยืน 

6)สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติ รวมท้ัง 
สุขภาวะของนักเรียน 
นักศึกษาและบุคลากร

มีความเหมาะสม 

7)มีเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมและ

ตอบสนอง 
ความตองการของ

ทองถ่ิน 

2)การวิจัยเพื่อ
สรางสรรคนวัตกรรม

และองคความรูท่ี
ตอบสนองความ

ตองการของสังคม 
นําไปสูการพัฒนา

ทองถ่ินและ
ประเทศชาติ 

8)การศึกษา วิจัย 
และ 

สืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนว
พระราชดําริและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีกวางขวาง
และตอเน่ือง 

9)มหาวิทยาลัยมีความ
เปนสากลบนพื้นฐานการ
บริหารและการจัดการ

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

        

แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ.2559 

1.ยกระดับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐาน 

2.คลังปญญา
ของสังคม 
พรอมช้ีนํา
ทองถ่ินและ
สังคม 

5.บริหารจัดการ
องคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ
ดวยหลักธรร
มาภิบาล เพื่อ
พัฒนางานสู
ความเปนเลิศ 

4.เสริมสราง
แหลงรวม
นักวิชาการท่ี
เช่ียวชาญ 
บุคลากร
คุณภาพ และ
คุณธรรม 

3.สืบสาน 
ทํานุบํารุง 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู และ
เผยแพร
ศิลปวัฒนธรร
มและ
ประเพณีไทย 

8.เสริมสราง
ความเปนสวน
หน่ึงและเปนท่ี
พึ่งทางวิชาการ
ดานอยุธยาเมือง
มรดกโลก 

6.ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
มาตรฐาน รวมท้ังพัฒนาและบริหารจัดการ
เทคโนโลยี และปรับปรุงมหาวิทยาลัยเปนท่ีพึ่ง
ทางวิชาการ 

2.คลังปญญาของ
สังคม พรอมช้ีนํา
ทองถ่ินและสังคม 

7.ศึกษาและสืบสาน
แนวพระราชดําริ 
และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.
เสริมสราง
แหลงรวม
นักวิชาการ
ที่เช่ียวชาญ 
บุคลากร
คุณภาพ 
และ
คุณธรรม 

9.สราง
ความ
เขมแข็งทาง
วิชาการ 
และพรอม
เขาสู
อาเซียน
และสากล 
 



ฉ 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ผลผลิต 

โครงการเตรียมความ
พรอมสูประชาคม

อาเซียน 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ 

จัดการศึกษาตั้งแต 
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานสังคมศาสตร 

ผลงานการใหบริการทาง
วิชาการ 

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยเพ่ือ
สรางองคความรู 

       

ตัวชี้วดั/
เปาหมาย 

- ส ง ป . 1  จํ า น ว น
นั ก เ รี ยน  นั ก ศึกษา 
บุ ค ล า ก ร  ท า ง
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
ประชาชนทั่วไปเขารับ
การอบรมดานภาษา 
ก า ร แ ล ก เ ป ล่ี ย น
อาจารยและนักศึกษา 
จํานวน 1,221 คน 
- สงป .2  ผู เ ข า ร ว ม
โครงการมีทักษะดาน
ภาษาเพิ่มขึ้นไมนอย
ก ว า ร อ ย ล ะ  6 5  
 
 

- สงป .  26 จํ านวน
นั ก เ รี ย น ที่ ไ ด รั บ
ส นั บ ส นุ น ต า ม
โครงการ 1,233 คน 
- สงป. 27 ผูปกครอง
สามารถลดคาใชจาย
ตามรายการที่ ได รับ
การสนับสนุน รอยละ 
100 
 

- สงป.3 จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา จํานวน 278 คน 
- สงป.4 จํานวนนักศึกษา
เขาใหม จํานวน 1,045 คน 
- สงป.5 จํานวนนักศึกษา
ที่คงอยู จํานวน 3,052 คน 
- ส ง ป . 6  ผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษาไดงานทําหรือ
ศึกษาตอภายในระยะเวลา 
12 เดือนหลังจากจบ รอย
ละ 80 
- สงป.7 รอยละผูสําเร็จ
การศึกษาท่ีจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร 
รอยละ 80 
- ส ง ป . 8  ผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษาท่ีจบการศึกษา
ต า ม ห ลั ก สู ต ร ภ า ย ใ น
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ กํ า ห น ด  
รอยละ 80 

- สงป .9 จํ านวนผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษา จํานวน 1,387 คน 
- สงป.10 จํานวนนักศึกษา
เขาใหม จํานวน 2,230 คน 
- สงป.11 จํานวนนักศึกษาที่
คงอยู 8,541 คน 
- สงป.12 ผูสําเร็จการศึกษา
ได ง า น ทํ า ห รื อ ศึ ก ษ า ต อ
ภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ รอยละ 85 
- สงป.13 รอยละผู สําเร็จ
การศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร รอยละ 
90 
- สงป.14 ผูสําเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
รอยละ 86  

- สงป .15 จํ านวนผู เ ข า รับ
บริการ 2,850 คน 
- สงป. 16 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชากรแกสังคม 
86 โครงการ/กิจกรรม 
- สงป.17 จํานวนครู/ผูบริหาร
ที่ เขา รับการพัฒนา จํานวน 
500 คนตอป 
- สงป.19 ความพึงพอใจของผู
เ ข า รั บ ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
หนวยงานผูใชครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รอยละ 85  
- สงป.20 งานบริการวิชาการ
แล ว เส ร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด รอยละ 85 
- สงป.21 ค รูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขารับการพัฒนา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
รอยละ 85 
 

 - ส งป . 2 8  จํ า น ว น
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม   
25  โครงการ/กิจกรรม 

 - ส งป . 2 9  จํ า น ว น
ผู เ ข า ร ว ม โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
3,550 คน 

 - สงป.30 โครงการที่
บ ร ร ลุ ผ ล ต า ม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง
โครงการ รอยละ 85 

- สงป.31 โครงการ/
กิจกรรมที่แลวเสร็จตาม
ร ะ ย ะ เ ว ล า  
รอยละ 85 

- สงป.22 จํานวน
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย  7 
โครงการ 
- สงป.23 จํานวน
โครงการวิจัยที่แลว
เสร็จ 6 โครงการ 
- สงป.24 จํานวน
ผลงานวิจัย เปนไป
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ที่
กําหนด 7 โครงการ 
- สงป.25. 
 โครงการวิจัยที่แลว
เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่กําหนด 
รอยละ 85 



ช 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
งบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรรวมท้ังส้ิน 18,813,971  บาท 

 
 
 

สรุปงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน 
 
 
 
 
 
 

18,813,971            

ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 18,813,971            

แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 18,813,971            

ผลผลิตที่ 1  : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 318,330                

1. งานจัดการศึกษา 318,330                

ผลผลิตที่ 2  : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 18,495,641            

1. งานจัดการศึกษา 1,067,240              

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 17,428,401            

รวมทั้งสิ้นยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ

รวมทั้งสิ้น



ซ 
 

สรุปงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย 

 
 
 
 

 

เงินเดือน คาจางประจํา
คาตอบแทน

พนักงานราชการ
คาจางชั่วคราว คาตอบแทน

คาใชสอย

และคาวัสดุ

คา

สาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ

คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง

-       -            -                   216,000       11,108,600    3,665,394    2,363,746    716,291    -            -               743,940        18,813,971       100.00          

ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม -       -            -                   216,000       11,108,600    3,665,394    2,363,746    716,291    -            -               743,940        18,813,971       100.00          

แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา -       -            -                   216,000       11,108,600    3,665,394    2,363,746    716,291    -            -               743,940        18,813,971       100.00          

ผลผลิตที่ 1  : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -       -            -                   -              -               262,730      -              55,600     -            -               -              318,330           1.69              

1. งานจัดการศึกษา -       -            -                   -              -               262,730      -              55,600     -            -               -              318,330           1.69              

ผลผลิตที่ 2  : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร -       -            -                   216,000       11,108,600    3,402,664    2,363,746    660,691    -            -               743,940        18,495,641       98.31            

1. งานจัดการศึกษา -       -            -                   -              38,400          804,549      -              224,291    -            -               -              1,067,240         5.67              

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา -       -            -                   216,000       11,070,200    2,598,115    2,363,746    436,400    -            -               743,940        17,428,401       92.64            

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ

ประเภทงบประมาณรายจาย

รวมทั้งสิ้น

รอยละ
งบดําเนินงาน งบลงทุนงบบุคลากร

งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น



ฌ 
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย 

 

งบรายจาย/หมวดรายจาย งบประมาณ  (บาท) รอยละ

งบบุคลากร 216,000 1.15     

เงินเดือน 0 -      

คาจางประจํา 0 -      

คาตอบแทนพนักงานราชการ 0 -      

คาจางชั่วคราว 216,000 1.15     

งบดําเนินงาน 17,137,740 91.09   

คาตอบแทน 11,108,600 59.04   

คาใชสอย 3,665,394 19.48   

คาสาธารณูปโภค 2,363,746 12.56   

งบลงทุน 716,291 3.81    

คาครุภัณฑ 716,291 3.81    

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 -      

งบเงินอุดหนุน 0 -      

งบรายจายอื่น 743,940 3.95     

รวม 18,813,971 100.00  
 
 
 
 
 
 
 
 



ญ 
 

สรุปเปาหมายการจัดสรรงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จําแนกตามรายไตรมาสของหนวยงาน 

 

งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ

5,234,353.00   27.82  4,624,346.00   24.58    4,530,404.00   24.08    4,424,867.00   23.52    18,813,970.00   100.00  

ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 5,234,353.00   27.82    4,624,346.00   24.58    4,530,404.00   24.08    4,424,867.00   23.52    18,813,970.00   100.00  

แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 5,234,353.00   27.82    4,624,346.00   24.58    4,530,404.00   24.08    4,424,867.00   23.52    18,813,970.00   100.00  

ผลผลิตที่ 1  : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 55,600.00       17.47    70,000.00       21.99    100,000.00     31.41    92,730.00       29.13    318,330.00       100.00  

1. งานจัดการศึกษา 55,600.00       17.47    70,000.00       21.99    100,000.00     31.41    92,730.00       29.13    318,330.00       100.00  

1050000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 55,600.00       17.47    70,000.00       21.99    100,000.00     31.41    92,730.00       29.13    318,330.00       100.00  

ผลผลิตที่ 2  : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 5,178,753.00   28.00    4,554,346.00   24.62    4,430,404.00   23.95    4,332,137.00   23.42    18,495,640.00   100.00  

1. งานจัดการศึกษา 366,412.00     34.33    273,405.00     25.62    225,777.00     21.16    201,645.00     18.89    1,067,239.00     100.00  

1020000 คณะครุศาสตร 25,700.00       44.90    10,000.00       17.47    21,540.00       37.63    -                -       57,240.00         100.00  

1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 108,600.00     36.55    88,900.00       29.92    60,690.00       20.43    38,920.00       13.10    297,110.00       100.00  

1040000 คณะวิทยาการจัดการ 232,112.00     32.56    174,505.00     24.48    143,547.00     20.14    162,725.00     22.83    712,889.00       100.00  

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 4,812,341.00   27.61    4,280,941.00   24.56    4,204,627.00   24.13    4,130,492.00   23.70    17,428,401.00   100.00  

1010000 สํานักงานอธิการบดี  185,985.00     25.00    185,985.00     25.00    185,985.00     25.00    185,985.00     25.00    743,940.00       100.00  

1010100 สํานักงานอธิการบดี  กองกลาง 3,877,786.00  25.00    3,877,786.00  25.00    3,877,787.00  25.00    3,877,787.00  25.00    15,511,146.00   100.00  

1010300 สํานักงานอธิการบดี  กองบริการการศึกษา 120,100.00     50.85    39,900.00       16.89    30,000.00       12.70    46,170.00       19.55    236,170.00       100.00  

1010400 สํานักงานอธิการบดี  กองพัฒนานักศึกษา 47,350.00       36.34    27,550.00       21.14    37,855.00       29.05    17,550.00       13.47    130,305.00       100.00  

1080000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 581,120.00     72.02    149,720.00     18.56    73,000.00       9.05      3,000.00         0.37      806,840.00       100.00  

เปาหมายการเบิกจายรายไตรมาส
รวม

1 2 3 4
ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ

รวมทั้งสิ้น

 
 
 
 
 
 
 



ฎ 
 

งบประมาณรายจายการจัดสรรงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน และรายการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินเดือน คาจางประจํา
คาตอบแทน

พนักงานราชการ
คาจางชั่วคราว คาตอบแทน

คาใชสอย

และคาวัสดุ

คา

สาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ

คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง

-       -            -                   216,000       11,108,600    3,665,394    2,363,746    716,291    -            -               743,940        18,813,971       100.00          

ยุทธศาสตรที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม -       -            -                   216,000       11,108,600    3,665,394    2,363,746    716,291    -            -               743,940        18,813,971       100.00          

แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา -       -            -                   216,000       11,108,600    3,665,394    2,363,746    716,291    -            -               743,940        18,813,971       100.00          

ผลผลิตที่ 1  : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -       -            -                   -              -               262,730      -              55,600     -            -               -              318,330           1.69              

1. งานจัดการศึกษา -       -            -                   -              -               262,730      -              55,600     -            -               -              318,330           1.69              

1050000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -       -            -                   -              -               262,730      -              55,600     -            -               -              318,330           100.00          

1 163433100100 1 งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร -       -            -                   -              -               262,730      -              55,600     -            -               -              318,330            100.00          

ผลผลิตที่ 2  : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร -       -            -                   216,000       11,108,600    3,402,664    2,363,746    660,691    -            -               743,940        18,495,641       98.31            

1. งานจัดการศึกษา -       -            -                   -              38,400          804,549      -              224,291    -            -               -              1,067,240         5.67              

1020000 คณะครุศาสตร -       -            -                   -              6,000            51,240        -              -          -            -               -              57,240             0.31              

2 163434100200 1 งานจัดการศึกษาภาคพิเศษ -       -            -                   -              6,000            51,240        -              -          -            -               -              57,240             100.00          

1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -       -            -                   -              32,400          195,310      -              69,400     -            -               -              297,110            1.61              

3 163434100300 1 โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -       -            -                   -              32,400          195,310      -              -          -            -               -              227,710            76.64            

4 163434100400 2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสาขารัฐประสาสนศาสตร -       -            -                   -              -               -             -              69,400     -            -               -              69,400             23.36            

1040000 คณะวิทยาการจัดการ -       -            -                   -              -               557,999      -              154,891   -            -               -              712,890           3.85              

5 163434100500 1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ -       -            -                   -              -               -             -              25,700     -            -               -              25,700             3.61              

6 163434100600 2 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต -       -            -                   -              -               12,508        -              -          -            -               -              12,508             1.75              

7 163434100700 3 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย -       -            -                   -              -               14,632        -              -          -            -               -              14,632             2.05              

8 163434100800 4 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ -       -            -                   -              -               38,100        -              -          -            -               -              38,100             5.34              

9 163434100900 5 โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑเพื่อใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ -       -            -                   -              -               -             -              94,191     -            -               -              94,191             13.21            

10 163434101000 6 งานสนับสนุนจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป คณะวิทยาการจ  -       -            -                   -              -               202,350      -              -          -            -               -              202,350            28.38            

11 163434101100 7 โครงการบริหารจัดการสํานักงานเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน -       -            -                   -              -               290,409      -              -          -            -               -              290,409            40.74            

12 163434101200 8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑกลองดิจิตอล -       -            -                   -              -               -             -              35,000     -            -               -              35,000             4.91              

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา -       -            -                   216,000       11,070,200    2,598,115    2,363,746    436,400    -            -               743,940        17,428,401       92.64            

1010000 สํานักงานอธิการบดี  -       -            -                   -              -               -             -              -          -            -               743,940        743,940            4.27              

13 163434201300 1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย( งบกลาง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 -       -            -                   -              -               -             -              -          -            -               743,940        743,940            100.00          

1010100 สํานักงานอธิการบดี  กองกลาง -       -            -                   216,000       11,000,000    1,943,400    2,351,746    -          -            -               -              15,511,146       89.00            

14 163434201400 1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป 216,000       11,000,000    1,943,400    2,351,746    -          -            -               -              15,511,146       100.00          

1010300 สํานักงานอธิการบดี  กองบริการการศึกษา -       -            -                   -              -               181,170      -              55,000     -            -               -              236,170            1.36              

15 163434201500 1 การบริหารจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป. -       -            -                   -              -               45,000        -              55,000     -            -               -              100,000            42.34            

16 163434201600 2 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป  ภาค กศ.บป. -       -            -                   -              0 136,170 0 -          -            -               -              136,170            57.66            

1010400 สํานักงานอธิการบดี  กองพัฒนานักศึกษา -       -            -                   -              70,200          60,105        -              -          -            -               -              130,305            0.75              

17 163434201700 1 งานสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษา -       -            -                   -              70,200          60,105        -              -          -            -               -              130,305            100.00          

1080000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -       -            -                   -              -               413,440      12,000         381,400   -            -               -              806,840           4.63              

18 163434201800 1 งานบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -       -            -                   -              113,440      12,000         -          -            -               -              125,440            15.55            

19 163434201900 2 งานจัดหาครุภัณฑประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -       -            -                   -              -               -             -              381,400    -            -               -              381,400            47.27            

20 163434202000 3 งานพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -       -            -                   -              -               300,000      -              -          -            -               -              300,000            37.18            

                                                                                                                                                          

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ
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รอยละ
งบดําเนินงาน งบลงทุนงบบุคลากร

งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 
แผนงาน 4.1 : แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิตท่ี 1  : ผูสําเร็จการศกึษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1. งานจัดการศึกษา 
1050000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
163433100100 โครงการจดัการศึกษา กศ.บป. 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ กศ. บป.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 

      ภายในปเดียว 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือขยายการผลติกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน,งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 318,330  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / คณบด ี
 

1. หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับผูท่ีมีงานทํา

และท่ีมีความประสงคจะเพ่ิมพูนความรูใหมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนการพัฒนาอุดมศึกษา 
การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและ ทองถ่ิน  ซ่ึงปจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาตางๆ ท่ี สอดคลองกับการจัดการศึกษา 

จากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงตองใชงบประมาณในการจัดการศึกษาเพ่ือดําเนินงาน 
ใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนงานดานวิชาการแกคณาจารย ให
บรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน การสอนในรายวิชาตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ลักษณะจะเปนวิชาท่ีเปนเนื้อหาการเรียนรู นอกจากจะไดจากการสอนทฤษฎีแลว จําเปนตองฝก
ปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีทักษะในการ 
เรียนรู จนสามารถนาไปใชประยุกตในชีวิตประจาวันและในการทํางานได นอกจากนี้นักศึกษาตองฝกประสบการณ 
วิชาชีพเพ่ือเปนการฝกทักษะในการทํางานกอนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง 
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2. วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือใหนักศึกษาไดใชวัสดุสําหรับรายวิชาท่ีมีฝกปฏิบัติ 
2. เพ่ือใหมีครุภัณฑสําหรับอํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนการสอน 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี .4 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สกอ. องคประกอบดานท่ี 1  การผลิตบัณฑิต  
    ตัวบงชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

องคประกอบดานท่ี 5  การบริหารจัดการ  
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารงานของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

      และกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ 
 ก.พ.ร.  ตัวชี้วัดท่ี 4 :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 

ตัวชี้วัดท่ี 5 : รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
  สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ตัวชี้วัดท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
   แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
เปาประสงคท่ี . 1 นักศึกษามีลักษณะท่ีเปนไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

   ตัวชี้วัดท่ี 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จัดซ้ือวัสดุฝกปฏิบัติ 3 ภาคการศึกษา 90 รายวิชา 
2 จัดซ้ือครุภัณฑ 3 รายการ 
    

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑเปนไปอยางถูกตองและตรงตามท่ีกําหนด 

 
3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  17.47. เปนเงิน    55,600  บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  21.99 เปนเงิน    70,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ 31.41  เปนเงิน  100,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ  29.13 เปนเงิน   92,730  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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 จัดซื้อวัสดฝุกปฏิบัติ 3 ภาคการศกึษา 90 262,730   20 70,000 25 100,000 25 92,730 

2 จัดซื้อครภุัณฑ  3 55,600 3 55,600       

รวมท้ังสิ้น  318,330  55,600  70,000  100,000  92,730 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติ 262,730  
 งบดําเนินงาน 262,730  
 -คาวัสดุ       262,730  
 - คาวัสดุสํานักงาน       60,000  
 - คาวัสดุคอมพิวเตอร       50,000  
 - คาวัสดุไฟฟา       30,000  
 - คาวัสดุการศึกษา       46,660  
 - คาวัสดุอ่ืน       50,000  
 - คาวัสดุกอสราง       50,000  
 - คาถายเอกสารประกอบการสอน       31,670  
2 กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือครุภัณฑ 55,600  
 งบลงทุน 55,600  
 -คาครุภัณฑ       55,600  
1 เครื่องพิมพมัลติฟงกช่ันอิงคเจ็ท 2 เครื่อง   5,000 บาท 10,000  
2 บอรดติดประกาศตูกระจก 2 ชุด   10,000 บาท 20,000  
3 วิทยุสื่อสาร 8 เครื่อง   3,200 บาท 25,600  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 318,330  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักศึกษามีศักยภาพมีศักยภาพตรงตามความตองการขององคกรภาครัฐและเอกชน 
2. มีวัสดุอุปกรณเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1  การดําเนินการตามโครงการแลวเสร็จครบทุกกิจกรรม 
9.1.2 ความถึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 เครื่องพิมพมัลติฟงกช่ัน
อิงคเจ็ท 

2 เครื่อง 5,000 10,000 - สามารถพิมพ/สแกน/สําเนาได 
- ความละเอียดไมนอยกวา 5,760x1,440 จุด/น้ิว 
- ความเร็วในการพิมพ ไมนอยกวา 6.0/3.0 lpm 
- เช่ือมตอผาน USB 

2 บอรดติดประกาศ 
ตูกระจก 

2 ชุด 10,000 20,000 - บอรดบุกํามะหยี่อยางด ี
- มีโครงสรางท่ีแข็งแรงและทดทาน 
- บานกระจกเลื่อนเปด-ปด พรอมกุญแจล็อค 
- ขนาดไมนอยกวา 80x120 ซม. 

3 วิทยุสื่อสาร 8 เครื่อง 3,200 25,600 - คลื่นความถ่ี 245.0000-245.9875 MHz 
- กําลังสง 5 วัตต (High) / 1 วัตต (Low) 
- 80 ชองหลัก และ 50 CTCSS หรือ 214 

DCS. 
- บันทึกของความจําได 199 ชอง 
- มีระบบ VOX ในตัว 
- ความจุแบตเตอรี 1,300 mAh 
- ขนาด 8.5x5.3x2.9 ซม. 

 รวม   55,600  
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ผลผลิตท่ี 2  : ผูสําเร็จการศกึษาดานสังคมศาสตร 
1. งานจัดการศึกษา 
1020000 คณะครุศาสตร 
163434100200 งานจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะครุศาสตร 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
 งบ กศ.บป.   โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 

แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมาตรฐาน คุณภาพ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมคีวามสามารถในการ 

พัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ผลผลิต: ผลงานการใหบริการทางวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูเขารับบริการ 

2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
3.จํานวนครู/ผูบริหารท่ีเขารับการพัฒนา 
4.ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและหนวยงานผูใชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
6.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 57,240 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร : ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ในปงบประมาณ 2559 คณะครุศาสตร มีภารกิจในการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 50 คน ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองใชวัสดุในการเรียนการสอน รวมท้ังตอง
จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝกปฏิบัติรวมท้ังรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพแก
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

ดังนั้นการท่ีจะดําเนินการใหมีประสิทธิภาพและไดคุณภาพ ตองมีการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจและประสบการณ เพ่ือจะไดนําไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองไดทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง คณะครุศาสตร จึงตองจัดหาวัสดุอุปกรณ สื่อตางๆ มาใชในงาน
การจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุนทุกๆ ดานของคณะ 

  

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหสามารถจัดการศึกษาและมีระบบการดําเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน  
2. เพ่ือใหการจัดการศึกษาในคณะครุศาสตรเปนไปตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ  
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 5 รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณภาพเปนท่ียอมรับ

ของผูใชบัณฑิตและสังคม 
ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 
 มีเครือขายเดิม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขต 2 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อางทอง  
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนวัสดุสําหรับการพัฒนานักศึกษา 20 รายการ 
1.2 จํานวนนักศึกษาไดรับการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครู 50 คน 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพึงพอใจกับกระบวนการเรียนการสอนและปจจัยสนับสนุนการจัดการสอน ไมนอยกวา

รอยละ 80 
 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ  44.90 เปนเงิน 25,700 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ  17.47 เปนเงิน 10,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ  37.63 เปนเงิน 21,540 บาท 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 8 

 

6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลําดั
บ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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 จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณพัฒนานักศึกษา 20 
รายการ 

51,240  19,700  10,000  21,540   

2 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู 

50 คน 6,000  6,000       

รวมท้ังส้ิน  57,240  25,700  10,000  21,540   
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอรายการ อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

หมาย
เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 

1 งานจัดการศึกษาภาคพิเศษคณะครุศาสตร 57,240  
 1.1 คาตอบแทน       6,000  
 -นิเทศนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพครู 

      6,000  

 1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       51,240  
 วัสดุสาํนักงาน       5,700  
 -คานํ้ามัน/ซื้อวัสดุ/คาถาย

เอกสารฯลฯ 
      35,540 

 
 

 -วัสดุฝกประสบการณวิชาชีพคร ู       10,000  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 57,240  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักศึกษาไดรับการเสริมสรางประสบการณทางดานวิชาการและวิชาชีพ 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 นักศึกษามีวัสดุ/อุปกรณสําหรับการพัฒนานักศึกษา 
9.1.2 นักศึกษาไดรับการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน 
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1030000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
163434100300 โครงการจดัการศึกษาภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ กศ. บป.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 227,710  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: ผศ.หทัยรตัน   ทรรพวส ุ

 
1. หลักการและเหตุผล 

งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนงานท่ีตองสนับสนุนพันธกิจท่ีสําคัญ คือ ผลิต
บัณฑิตมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดังกลาวไดบรรลุเปาหมายท้ังหมดขางตน จําเปนตองมีการศึกษาท่ีเปนระบบ มีทรัพยากรเพียงพอ จึงจําเปนตองมี
การดําเนินงานโครงการกิจกรรม ท้ังดานจัดเตรียมเอกสารแผนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน และ
วิทยากรในการบรรยายพิเศษ รวมท้ังการฝกประสบการณวิชาชีพ และการฝกปฏิบัติในรายวิชาตาง ๆ ท้ังศูนยอยุธยา 
อางทอง และอ่ืน ๆ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงจําเปนจะตองจัดซ้ือวัสดุ เชิญวิทยากร เพ่ือใชในการบริหารจัดการ 
การเรียนการสอน และตอบสนองพันธกิจใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค   

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหคณะมนุษยศาสตรมีวัสดุใชในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือใหอาจารยสามารถจัดหาวัสดุและจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3. เพ่ือเพ่ิมทักษะในการฝกประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษา 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 

 สกอ. องคประกอบท่ี 1  (ระดับคณะ)  การผลิตบัณฑิต 
   ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
         
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 3.2 การผลิตบัณฑิต 
  ตัวชี้วัดท่ี .3.3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี  2 เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
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กลยุทธท่ี  8  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี  2 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณภาพเปน 
                    ท่ียอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม 

  ตัวชี้วัดท่ี 8.2  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดซ้ือวัสดุในสํานักงานและการเรียนการสอน 10 ครั้ง 
1.2 กิจกรรมคาวัสดุฝกปฏิบัติ 3 ครั้ง 
1.3 กิจกรรมเตรียมฝก/ฝกประสบการณวิชาชีพ 4 ครั้ง 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีวัสดุใชในสํานักงานและการเรียนการสอนรอยละ 80  
2.2  นักศึกษาในสาขาวิชาท่ีมีรายวิชาการฝกปฏิบัติมีวัสดุฝกปฏิบัติและกิจกรรมตามรายวิชารอยละ 80 
2.3  นักศึกษาในสาขาวิชาท่ีตองฝกประสบการณวิชาชีพไดรับความรูกอนออกฝกประสบการณ

วิชาชีพรอยละ80 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ...11.49..%.....เปนเงิน...39,200......บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ...32.06 %.....เปนเงิน...88,900......บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ  32.79 %.....เปนเงิน...60,690......บาท 
ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .....23.66..%....เปนเงิน....38,920....บาท 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุในสํานักงานและการ
เรียนการสอน 

10 ครั้ง 128,990   4 68,600 4 40,390 2 20,000 

2 กิจกรรมคาวัสดุฝกปฏิบัติ 3 ครั้ง 55,800 1 29,000   1 15,200 1 11,600 
3 กิจกรรมเตรียมฝก/ฝกประสบการณ

วิชาชีพ 
4 ครั้ง 42,920 1 10,200 2 20,300 1 5,100 1 7,320 

 รวม  227,710  39,200  88,900  60,690  38,920 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุในสํานักงาน

และการเรียนการสอน 
      128,990  

 งบดําเนินงาน        128,990  
 1.1 คาวัสดุ        128,990  
 - วัสดุสํานักงานและการเรียนการ

สอน 
       128,990  

2 กิจกรรมคาวัสดุฝกปฏิบัติ       55,800  
2.1 กิจกรรมสาขาวิชาพัฒนาชุมชน       55,800  

2.1.1 ศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชน       26,800  
 งบดําเนินงาน       26,800  
 2.1.1.1 คาตอบแทน       10,800  
 -คาวิทยากร 6 คน 3 ชม ๆละ 600 บาท 10,800  
 2.1.1.2 คาใชสอยและคาวัสดุ       16,000  
 -คาพาหนะ/เบ้ียเลี้ยง/คานํ้ามัน/

คาซอมบํารุงรถ 
      10,000  

 -คาวัสด ุ       6,000  
2.2.2 ซ้ือวัสดุการเรียนการสอน       29,000  

 งบดําเนินงาน       29,000  
 2.2.2.1 คาวัสดุ       29,000  
3 กิจกรรมเตรียม/ฝกประสบการณ

วิชาชีพ 
      42,920  

3.1 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน       13,800  
3.1.1 อบรมเตรียมความพรอมกอนฝก

ประสบการณวิชาชีพ 
      13,800  

 งบดําเนินงาน       13,800  
 3.1.1.1 คาตอบแทน       10,800  
 -คาวิทยากร 3 คนๆละ 6 ชม ๆละ 600 บาท 10,800  
 3.1.1.2 คาวัสดุ       3,000  

3.2 กิจกรรมสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร 

      13,820  

 งบดําเนินงาน       13,820  
 3.2.1 คาวัสดุ       13,820  

3.3 กิจกรรมสาขาวิชานิติศาสตร       15,300  
3.3.1 เตรียมความพรอมกอนฝก

ประสบการณวิชาชีพ 
      10,200  

 งบดําเนินงาน       10,200  
 3.3.1.1 คาตอบแทน       7,200  
 -คาวิทยากร 2 คนๆละ  6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 7,200  
 3.3.1.2 คาวัสดุ       3,000 
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ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
3.3.2 ปจฉิมนิเทศหลังฝกประสบการณ

วิชาชีพ 
      5,100  

 งบดําเนินงาน       5,100  
 3.3.2.1 คาตอบแทน       3,600  
 -คาวิทยากร 1 คนๆละ  6 ช.ม.ๆละ 600 บาท 3,600  
 3.3.2.2 คาวัสดุ       1,500  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น       227,710  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีมาตรฐานและมีคุณภาพ
ตามหลักสูตรกําหนด  

8.2 นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมและทองถ่ิน  
8.3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีมาตรฐานและ

มีคุณภาพตามหลักสูตรกําหนดรอยละ 80  
9.1.2 นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมและทองถ่ินรอยละ 80  
9.1.3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ รอยละ 80 
9.2 เกณฑการประเมินผลท่ี ถือวาดี  

9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม  
9.3.2 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรม 
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163434100400 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑสาขารัฐประศาสนศาสตร 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ กศ. บป.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 69,400  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

 
1. หลักการและเหตุผล 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา
ภาค กศ.บป.  เน่ืองจากในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหนาท่ีของอาจารยในสาขาวิชาจําเปนตองมีคอมคอมพิวเตอร
สําหรับใชในการผลิตเอกสารประกอบการสอนและใชในการดําเนินงานของสาขาวิชา รวมท้ังตูสําหรับเก็บเอกสารสํานักงานและ
การเรียนการสอน ซึ่งปจจุบันคอมพิวเตอรและตูเก็บเอกสารในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีไมเพียงพอตอการใชงานและการ
เก็บเอกสารการเรียนการสอนของบุคลากรในสาขาวิชา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พิจารณาเห็นถึงปญหาและความสําคัญ
ดังกลาว จึงไดจัดใหมีการจัดซื้อคอมพิวเตอรและตูเก็บเอกสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการเรียนสอนรวมท้ัง
เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการจัดเก็บเอกสารของสาขาวิชา  

 

2. วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานและดานการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ดําเนินไปอยางเรยีบรอยและเกิดประสิทธิภาพ  

 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 สกอ. องคประกอบท่ี  6  (ระดับหลักสูตร) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
     
 

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 5 การเบิกจายงบประมาณ 
 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี  2  เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน 
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 5 พัฒนาความพรอมหองเรียน หองปฏิบัติการ และสื่อการเรียนการสอน 

  ตัวชี้วัดท่ี  8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาท่ีมีตอหองเรียนหองปฏิบัติการ 
                                        และอุปกรณไมนอยกวารอยละ 80 
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4. เครือขายความรวมมือ 
 

 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 คอมพิวเตอรตั้งโตะ 2 เครื่อง 
1.2 หนวยประมวลผลของคอมพิวเตอร (CPU) 1 เครื่อง 
1.3 ตูเหล็กเก็บเอกสาร 3 ใบ 

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 บุคลากรภายในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีครุภัณฑคอมพิวเตอรใชในการเรียนการสอนและการ

ปฏิบัติงาน รอยละ 80 
2.2 บุคลากรภายในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีตูสําหรับเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 
 

3.  เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.57 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....100 %...เปนเงิน 69,400......บาท 
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6. แผนการดําเนินงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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 คอมพิวเตอรตั้งโตะ 2 เครื่อง 40,000 2 เครื่อง 40,000       

  2 หนวยประมวลผลของคอมพิวเตอร (CPU) 1 เครื่อง 18,000 1 เครื่อง 18,000       
  3 ตูเหล็กเก็บเอกสาร 3 ใบ 11,400 3 ใบ 11,400       

รวมท้ังสิน้  69,400  69,400       
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหต ุ

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 คอมพิวเตอรตั้งโตะ 2 เครื่อง     40,000  
2 หนวยประมวลผลของคอมพิวเตอร 

(CPU) 
1 
 

เครื่อง     18,000  

3 ตูเหล็กเก็บเอกสาร 3 ใบ     11,400  
          
          
          
          
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น         69,400  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 บุคลากรในสาขาวิชามีคอมพิวเตอรใชในการผลิตเอกสารประกอบการสอน และการปฏิบัติงาน 
8.2 บุคลากรในสาขาวิชามตีูสําหรบัเก็บเอกสาร 

 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1 คณะมีการมีครภุัณฑใชในงานสํานักงานและการเรียนการสอนตามท่ีกําหนด  รอยละ 80 

9.2 เกณฑการประเมินผลท่ีถือวาดี  
9.2.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  
9.2.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
           9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลาการในคณะ 
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                                          รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 
 

ลําดับ
ท่ี รายการ 

จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 คอมพิวเตอรตั้งโตะ 2 เครื่อง 20,000 40,000 มาตรฐานฯ 
-มีหนวยประมวลผลกลาง ไมต่ํากวา Inter Core 3.2 
GHz i3-4170T 
-มีขนาดของจอ ไมต่ํากวา 21.5 น้ิว 
-มีหนวยความจําหลัก ไมต่ํากวา 4GB DDR3 1600 
MHz 
-มีหนวยจัดเก็บขอมลู ไมต่ํากวา 1 TB  
-ระบบปฏิบัติการ DOS 

2 หนวยประมวลผลของ
คอมพิวเตอร 

1 เครื่อง 18,000 18,000 มาตรฐานฯ 
- มีหนวยประมวลผลกลางไมต่ํากวา Inter Core i5-
4590 3.3G 6M HD 4600 
 - มีหนวยความจําหลักไมต่ํากวา 4GB ชนิด DDR 3- 
1600 DIMM (1x4GB) 

-มีหนวยจัดเก็บขอมลูไมต่ํากวา 1TB 7200 RPM 
SATA 6G 
 

3 ตูเหล็กเก็บเอกสาร 3 ใบ 3,800 11,400 มาตรฐานฯ 
-ตูบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 
-มีช้ัน 2 แผน ปรับระดับได 

รวม 69,400  
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1040000 คณะวิทยาการจัดการ 
163434100500โครงการจดัซ้ือครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ กศ. บป.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ

ภายในปเดียว 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 7. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

8. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
9. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
10. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
11. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
12. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 25,700  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ มีหนาท่ีในการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย  

งานบริการวิชาการ  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอ่ืน ๆ ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของคณะ
วิทยาการจัดการ  และของมหาวิทยาลัย ปจจุบันสาขาวิชา ยังขาดแคลนครุภัณฑในการปฏิบัติงานและการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน   

ดังนั้นเพ่ือใหสาขาวิชามีศักยภาพเพียงพอในการในการปฏิบัติงานตางๆ จึงมีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑ 
เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานและใชในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือจัดหาครุภัณฑสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารยในสาขาวิชา  
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
 

  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
 
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวช้ีวัดท่ี  
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจาํการ (งบ กศ.บป.) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 21 

 

4. เครือขายความรวมมือ 
  ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 
อาจารยในสาขาวิชามคีรุภณัฑในการสนับสนุนการจดัการเรียนและการ
ปฏิบัติงาน 

80 รอยละ 

 
2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 

2.1. สาขาวิชามีครภุัณฑเพียงพอกับอาจารยในสาขาวิชา และสาขาวิชาจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานไดมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน รอยละ 80 

2.2. อาจารยในสาขาวิชามคีวามพึงพอใจมากข้ึน รอยละ 80 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจายรอยละ   100  เปนเงิน  25,700   บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 1 ครั้ง 25,700 1 ครั้ง 25,700       

รวมท้ังสิ้น  25,700  25,700       

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 จัดซ้ือครุภัณฑหองปฏิบัติการสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 25,700  
 งบลงทุน 25,700  
 - คอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 เครื่อง 1 เครื่อง 15,700 - 15,700  
 - เครื่องพริ้นเตอรเลเซอร 1 เครื่อง 1 เครื่อง 10,000 - 10,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 25,700  
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการท่ี จํานวน 155 คน ไดรับการเพ่ิมพูนความรู 
ทักษะ ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม  
การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผล
ใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 9.1.1 เชิงปริมาณ 

1) จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  155 คน 
2) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตามแผนการรับนักศึกษา 80 คน 
3) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีกําหนด 40  คน 
9.1.2  เชิงคุณภาพ 
1) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอหลังจบ รอยละ 80 
2) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 87 
3) ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
9.1.3 เชิงเวลา 
1) ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 80 
2) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ รอยละ 80 
3) การดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนดทุกกิจกรรม 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินการเขารวมกิจกรรม 
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานการประเมินผลโครงการ
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑประกอบหองสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

     มาตรฐานฯ 
1 คอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 เครื่อง 15,700 15,700 CPU : Intel Pentium Processor G630 (3M 

Cache) 
     VGA : Intel HD Graphic 
     RAM : 4GB DDR3 
     Harddisk : 500GB 
     Display Size : 20 inch LED 
 พริ้นเตอรเลเซอร 1 เครื่อง 10,000 10,000 มาตรฐานฯ 
     Print LaserJet 
     เครื่องพิมพเลเซอรขาว-ดํา  
     ความละเอียดในการพิมพท่ีสูงถึง 600 x 600 dpi 
     ใหความเร็วในการพิมพขาวดําถึง 30 แผน/นาที 

รวม 25,700  
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163434100600 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ กศ. บป.    โครงการประจํา คือ งานทีด่ําเนินการอยูตามภารกิจประจาํ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการจัดการการศึกษาระดบัอุดมศกึษาใหไดมาตรฐาน 

แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดบักลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต:   ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
ผลผลิต: 

1. จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา 
2. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทาํหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย:        งบดําเนนิงาน 
วงเงินงบประมาณ:        12,508  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:        สาขาวชิาการบัญชี คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
สนับสนุนนโยบายมุงสูการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพท่ีสูงข้ึน อีกท้ังในปลายป 2558 ประเทศไทยกําลังจะกลายเปน
สวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงตามขอตกลงของการเปนสวนหนึ่งของประชาคมดังกลาว อนุญาตใหผู
ประกอบวิชาชีพ 7 สาขาวิชาสามารถเคลื่อนยายแรงงานไปประกอบวิชาชีพไดอยางเสรี หนึ่งในนั้นคือ ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี วิชาชีพการบัญชี เปนวิชาชีพท่ีมีสวนในการพัฒนาความเจริญกาวหนาของเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึง
ปจจุบันเปนสาขาวิชาท่ีมีผูสนใจในสาขาวิชาชีพนี้มากข้ึนเรื่อยๆ จากสถิติจํานวนนักศึกษาท่ีสนใจสมัครเรียนในสาขานี้
ท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนมา มีนักศึกษาสนใจสมัครเขาเรียนในสาขาวิชานี้เพ่ิมข้ึน
เปนจํานวน 2 เทาเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาในปกอนๆ  นอกจากนี้ขณะเดียวกัน วิชาชีพบัญชีในประเทศ
ไทย กําลังเผชิญการแขงขันในตลาดแรงงานซ่ึงมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึน ตามขอตกลงเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานโดย
เสรีดังกลาว จึงมีแนวโนมท่ี ผูประกอบวิชาชีพเดียวกันจะหลั่งไหลเขามาประกอบวิชาชีพนี้มากข้ึนในประเทศไทย 
ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไทย และบัณฑิตท่ีกําลังจะจบใหม เห็นควรท่ีจะตองเรียนรูในการปรับตัว และพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหสามารถตอบรับตอการแขงขันทางวิชาชีพท่ีจะแนวโนมการแขงขันท่ีรุนแรง
ข้ึน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน มีหนาท่ีในการจัดการเรียนรูทางวิชาการ
ในระดับสูง จึงตองพัฒนาบัณฑิตในสาขาวิชาบัญชีใหสามารถปรับตัวและแขงขันในตลาดแรงงานได การพัฒนา
นักศึกษา มุงเนนเพ่ิมทักษะท้ังในดานของทักษะดานภาษา ทักษะดานตัวเลข ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะดาน
ความรูท้ังความรูทางธุรกิจ และ ความรูในองคความรูทางวิชาชีพบัญชีท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให
สามารถเขาสูตลาดแรงงานในอนาคตได 
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2. วัตถุประสงค 
1. นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ(กศ.บป) มีความเปนน้ําหนึ่งใจ

เดียวกัน รักสามัคคีในหมูคณะ  
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ(กศ.บป) มีสํานึกความเปนจิต

อาสา ทําความดีเพ่ือตอบแทนสังคม 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

  สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวชี้วัดท่ี  
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  101 คน 

 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

       2.1. นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ(กศ.บป) มีความเปน
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน รักสามัคคีในหมูคณะ  
       2.2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ(กศ.บป) มีสํานึก
ความเปนจิตอาสา ทําความดีเพ่ือตอบแทนสังคม 
 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....100......เปนเงิน.......12,508........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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 เด็กบัญชีรูรักสามัคคีทําดเีพ่ือสังคม 1 ครั้ง 12,508 1 ครั้ง 12,508       

รวมท้ังสิ้น 1 คร้ัง 12,508 1 คร้ัง 12,508       

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1. เด็กบัญชีรูรักสามัคคีทําดีเพ่ือสังคม 12,508  
 งบดําเนินงาน 12,508  
  -คาใชสอย 12,508  
 - คาเชารถบัส 1 คัน 1 วันๆละ 12,508 บาท 12,508  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 12,508  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ(กศ.บป) มีความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน รักสามัคคีในหมูคณะ  

2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ(กศ.บป) มีสํานึกความเปนจิต
อาสา ทําความดีเพ่ือตอบแทนสังคม 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 9.1.1 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ(กศ.บป) มี

ความรัก ความสามัคคีในหมูคณะเพ่ิมข้ึน 
9.1.2    นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ(กศ.บป) 
มีสํานึกจิตอาสา ทําความดีเพ่ือสังคม ไมนอยกวารอยละ 85 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบ...............................................................................................  
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบ.............................................................................................. 
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบ...............................................................................................  
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163434100700 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย  

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ กศ. บป.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 14,610 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย  คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพ่ือเปนการพัฒนาไปอีก
ข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ข้ึน เพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพ่ือเปน
แรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียนป 2558 ผลกระทบจากการเปดอาเซียนมี
แนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียนจะเขามาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย ซ่ึงจะเกิด
ปญหาภาวการณมีงานทําของแรงงานไทย เกิดปญหาการถูกแยงงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
การการบริหารทรัพยากรมนุษย ท่ีมุงเนนมาตรฐานการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดาน
ความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะ
การวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือ
คุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถเขาแขงขันในตลาดแรงงานได รวมถึงสามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะ
ชวยใหนักศึกษาไดรับความรู และมีคุณภาพดานวิชาการดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนา
ตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน ผูสอน สังคม 
สภาพแวดลอม เทคโนโลยี รวมท้ังความรูตางๆ  ยอมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงจัดทํา
โครงการใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม 
เชน กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เปนตน อันจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษยสูงข้ึน 
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2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณท้ังทางตรง
และทางออมโดยผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
 2. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

  สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวช้ีวัดท่ี  
   

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 1 ครั้ง 
 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.2 ระดับความสําเร็จระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
     ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.3 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไมนอยกวา  

5 คะแนน 
 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59)  เบิกจายรอยละ   100  เปนเงิน  14,610  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 1 14,610     1 14,610   

รวมท้ังสิ้น  14,610      14,610   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมศึกษาดูงาน 14,610  
 งบดําเนินงาน 14,610  
  -คาใชสอย 14,610  
   -     คาจางเหมารถบัส 1 คันๆละ 1 วันๆละ 10,00 บาท 10,000  
 - คาเบ้ียเลี้ยง 4 คนๆละ 1 วันๆละ 240 บาท 960  
 - คาจางทําปาย 1 ครั้งๆละ 1 ปายๆละ 500 บาท 500  

 

      - คาอาหาร 45 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท 3,150  

รวมท้ังสิ้น 14,610  

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยไดรับความรู เพ่ิมพูนประสบการณท้ังทางตรงและทางออม
โดยผานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
 2. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ิมข้ึน 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รอยละ 85 
9.1.2 ระดับความสําเร็จของการเขารวมกิจกรรมรอยละ 85 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ รอยละ 85 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ รอยละ 85 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 85 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินโครงการ  
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ  
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163434100800  โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ  
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ กศ. บป.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 38,100 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สาขาวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และเพ่ือเปนการ
พัฒนาไปอีกข้ันหนึ่งของการประกันคุณภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ข้ึน  เพ่ือใหมีหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  
อีกท้ังเพ่ือเปนแรงกระตุนใหสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือรองรับตลาดอาเซียน ป 2558 หรือ ค.ศ.2015    
มีการชี้ถึงผลกระทบการเปดเสรีตลาดอาเซียนวามีแนวโนมท่ีนักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียน จะเขา
มาศึกษาตอและหางานทําในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟลิปปนส ท่ีไดเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
หากนักศึกษาไทยไมปรับคุณภาพใหพรอมรองรับ  จะเกิดปญหาภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย ปญหาการถูกแยง
งานของบัณฑิตไทยในอนาคตอยางแนนอนท่ีสุด   คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ประกอบกับ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการท่ีมุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ไดแก 
1) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหคณะวิทยาการ
จัดการตองมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได  รวมถึง
สามารถทํางานไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพ     

ดังนั้นผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกเขาทํางานจึงตองเปนผูท่ีมีความพรอมในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเขาสูตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด   การเรียนการสอนจึงเปนภาระงานหลักท่ีสําคัญของ
สาขาวิชา  การเรียนการสอนท่ีดีมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักศึกษาไดรับความรู  และมีคุณภาพดานวิชาการดัง
เปาประสงค  เม่ือเวลาผานไปปจจัยตาง ๆ ในดานผูเรียน  ผูสอน  สังคม  สภาพแวดลอม  เทคโนโลยี  รวมท้ังความรู
ตาง ๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทําโครงการโดยให มี กิจกรรมตาง ๆ  
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เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ  ใหกับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม  เชนกิจกรรมการ
อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  ซ่ึงจะสงผลโดยตรงใหคุณภาพบัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการสูงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 

เ พ่ือใหนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ 
ประสบการณ ท้ังทางตรงและทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา 
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  และไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษา
ไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

  สงป. ตัวชี้วัดท่ี สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8 
  สกอ. องคประกอบท่ี 2 , 3 , 5  ตัวบงชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2 
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
  แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน   
  กลยุทธท่ี  
  ตัวช้ีวัดท่ี  
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ  450 คน 
1.2 ประชุมชี้แจงขอมูลและรับฟงปญหาการเรียนการสอน 2 กิจกรรม 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
2.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา ไมนอยกวา  
     5 คะแนน           

3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ …...50…...เปนเงิน......19,050.....บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ…...50…...เปนเงิน…...19,050......บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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. โครงการเตรยีมความพรอมนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ 2 ครัง้ 38,100          

 1.1 ประชุมช้ีแจงขอมูลและรับฟงปญหาการเรียนการสอน 
ครั้งท่ี 1 

 19,050   1 ครั้ง 19,050     

 1.2 ประชุมช้ีแจงขอมูลและรับฟงปญหาการเรียนการสอน
ครั้งท่ี 2 

 19,050     1 ครั้ง 19,050   

รวมท้ังสิ้น 2 คร้ัง 38,100    19,050  19,050   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 การประชุมเพ่ือชี้แจงขอมลู และรับฟงปญหาการเรียนการสอน (คร้ังท่ี 1) 19,050  
 งบดําเนินงาน 19,050  
  -คาใชสอยและคาวัสดุ 19,050  
 -    อาหารวาง  225 คนๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท 7,875  

 -    คาจางทํารูปเลม 1 ครั้งๆละ  3 เลมๆละ 100 บาท 300  
 -    คาจางทําเอกสาร 225 คนๆละ 1 ชุดๆละ 20 บาท 4,500  
 -    คาวัสดุ 1 ครั้งๆละ - - 6,375 บาท 6,375  
2 กิจกรรมท่ี 2 การประชุมเพ่ือชี้แจงขอมลู และรับฟงปญหาการเรียนการสอน (คร้ังท่ี 2) 19,050  
 งบดําเนินงาน 19,050  
  -คาใชสอยและคาวัสดุ 19,050  
 -    อาหารวาง  225 คนๆละ 1 มือ้ๆละ 35 บาท 7,875  
 -    คาจางทํารูปเลม 1 ครั้งๆละ  3 เลมๆละ 100 บาท 300  
 -    คาจางทําเอกสาร 225 คนๆละ 1 ชุดๆละ 20 บาท 4,500  
 -    คาวัสด ุ 1  ครั้งๆละ - - 6,375 บาท 6,375  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (สามหม่ืนแปดพันหนึ่งรอยบาทถวน) 38,100  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดยีวกัน เฉพาะคาใชสอยและคาวัสด ุ

 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
8.1 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ทั้งทางตรง

และทางออม  โดยผานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่  และ
ไดรับการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ สงผลใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งข้ึน  

8.2 นักศึกษาสาขาวชิาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ  

9.1.1 เชิงปริมาณ 
9.1.1.1 จํานวนนักศึกษาสาขาวชิากาจัดการ จํานวน 450 คน 
9.1.1.2 กิจกรรมการประชุมเพื่อชี้แจงขอมูล และรับฟงปญการเรียนการสอน จํานวน 2 คร้ัง 
9.1.2  เชิงคุณภาพ 

 9.1.2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 85 
 9.1.2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 คะแนน 
 9.1.2.3 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษาไมนอยกวา 5 คะแนน 

9.2  เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชงิปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชงิคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชงิเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมนิผลการดําเนนิงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม 
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบรายงานการประเมินโครงการ
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163434100900 โครงการจดัซ้ือชุดครุภัณฑเพ่ือใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการคณะ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ กศ. บป.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ความเชือ่มโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 94,190 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาการจัดการ  รับผิดชอบดูแลและการใชประโยชน อาคาร 41 ซ่ึงภายในอาคารประกอบดวยตาง ๆ 
เชนหองหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสํานักงาน หองพักอาจารย และหองประชุมตาง ๆ  ซ่ึงใน  จัดสรรหองยึด
หลักการเพ่ือการใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน จัดประชุม จัดอบรม จัดสัมมนา  ของบุคลากร นักศึกษา ใน
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และบุคลากรหรือนักศึกษาท่ีสังกัดคณะอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัยท่ีมาขอใชบริการเพ่ือจัด
ประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา รวมท้ังใหบริการทางวิชาการกับบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ 
ท่ีมาขอใชบริการดวย  ซ่ึงหองท่ีคณะจัดสรรไวสําหรับเปนหองประชุมผูบริหาร และรับรองบุคคลภายนอกท่ีมาติดตอ
ผูบริหาร ยังขาดชุดครุภัณฑชุดโตะประชุม  คณะจึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือชุดครุภัณฑประกอบหองรับรองผูบริหาร
คณะ เพ่ือใชในการประชุมผูบริหารคณะ และรับรองบุคลากรภายนอกท่ีมาติดตอผูบริหาร   
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดหาครุภัณฑประกอบหองรับรองผูบริหารคณะ 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  

 สกอ. องคประกอบท่ี 5  ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ 
    ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 
      
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 2 การเบิกจายงบประมาณ 
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กลยุทธท่ี 8 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 5 พัฒนาความพรอมหองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอน 

  ตัวชี้วัดท่ี 8.16 ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาท่ีมีตอหองเรียน หองปฏิบัติการและ
อุปกรณไมนอยกวารอยละ 80 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1.เปาหมายเชิงปริมาณ 

ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จัดซ้ือชุดครุภัณฑโตะทํางาน 1 ชุด 
2 จัดซ้ือชุดครุภัณฑโตะประชุม 1 ชุด 
3 จัดซ้ือชุดครุภัณฑโตะทํางาน 4 ชุด 
4 จัดซ้ือชุดครุภัณฑชุดโซฟา 1 ชุด 
5 จัดซ้ือตูเอกสาร 3   

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 
 
3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....100.....เปนเงิน........ 94,190...........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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 จัดซ้ือชุดครุภัณฑโตะทํางาน 1 ชุด 9,740 1 ชุด 9,740       

2 จัดซ้ือชุดครุภัณฑโตะประชุม 1 ชุด 22,040 1 ชุด 22,040       

3 จัดซื้อชุดครภุัณฑโตะทํางาน 4 ชุด 20,560 4 ชุด 20,560       
4 จัดซื้อชุดครภุัณฑโซฟา 1 ชุด 28,000 1 ชุด 28,000       
5 จัดซื้อตูเอกสาร 3 ตู 13,850 3 ตู 13,850       

รวมท้ังสิ้น  94,190  94,190       

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือชุดครุภัณฑเพ่ือใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการคณะ 94,190  
 งบลงทุน 94,190  
 1.1 ชุดครุภัณฑโตะทํางาน 1 ชุดๆละ   9,740 บาท 9,740  
 1.2 ชุดครุภัณฑชุดโตะประชุม 1 ชุดๆละ   22,040 บาท 22,040  
 1.3 ชุดครุภัณฑโตะทํางาน 4 ชุดๆละ   5,140 บาท 20,560  
 1.4 ชุดครุภัณฑชุดท่ีน่ังรับแขก 1 ชุดๆละ   28,000 บาท 28,000  
 1.5 ตูเอกสารสูง 2 ตู ตูๆละ   4,950 บาท 9,900  
 1.6 ตูเอกสารเตี้ย 1 ตู ตูๆละ   3,950 บาท 3,950  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 94,190  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 คณะวิทยาการจัดการ มีครุภัณฑท่ีใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของคณะ  
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 คณะวิทยาการจัดการมีครุภัณฑในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการคณะ 

อยางเพียงพอ  
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ
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โครงการจัดซ้ือชุดครุภัณฑประกอบหองรับรองผูบริหารคณะ 
รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 ชุดครุภณัฑโตะทํางาน 1 ชุด 9,740 9,740 มาตรฐานฯ 
     ชุดครุภัณฑโตะทํางาน 1 ชุด ประกอบดวย 
     โตะทํางาน ขนาด 1.20 ม.   
     -ผลิตจากไม Particle Board 
     -แผนโตะ (Top) หนา 25 มม. ปดขอบ PVC 

Edge 
     -เคลือบผิวดวย Melamine กันนํ้า ทนความรอน 

และรอยขีดขวนไดด ี
     โตะเขามุม ขนาด 60 CM 
     - ผลิตจากไม Particle Board 
     - เคลือบผิวดวย Melamine กันนํ้า ทนความ

รอน และรอยขีดขวนไดด ี
     โตะคอมพิวเตอร ขนาด 80 CM 
     - ผลิตจากไม Particle Board 
     - เคลือบผิวดวย Melamine กันนํ้า ทนความ

รอน และรอยขีดขวนไดด ี
     เกาอ้ีสํานักงาน  
     คุณลักษณะ 
     - หุมดวยหนัง PVC 
     - ท่ีทาวแขนหุมหนัง PVC วางแขนนุมสบาย 
     - ขาพลาสติก 5 แฉก สามารถรับนํ้าหนักไดด ี
     - สามารถปรับสูงต่ําได 
     - สามารถสวิงโยกหนาโยกหลัง 

2 ชุดครุภัณฑโตะประชุม 1 ชุด 22,040 22,040 มาตรฐานฯ 
     ชุดครุภัณฑโตะประชุม 1 ชุด ประกอบดวย 
     โตะประชุม ขนาด 240x110x75 cm   
     -ผลิตจากไม Particle Board 
     -แผนโตะ (Top) หนา 25 มม. ปดขอบ PVC 

Edge 
     -เคลือบผิวดวย Melamine กันนํ้า ทนความรอน 

และรอยขีดขวนไดด ี
     - สามารถน่ังประชุมไดถึง 8 ท่ีน่ัง 
     เกาอ้ีสํานักงาน 6 ตัว  
     คุณลักษณะ 
     - มีท่ีทาวแขน 
     - เบาะน่ังหุมผา 
     - พนักพิงเปนตาขาย 
     - ขาชุบอลูมิเนียม 5 แฉก รับนํ้าหนักไดด ี
     - สามารถปรับสูงต่ําได 
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ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

3 ชุดครุภัณฑโตะทํางาน 4 ชุด 5,140 20,560 มาตรฐานฯ 
     ชุดครุภัณฑโตะทํางาน ขนาด 120 x60x75 

CM ประกอบดวย 
     - ผลิตจากไม Particle Board  
     - แผนโตะ (Top) หนา 25 มม. ปดขอบ PVC 

Edge 
     - เคลือบผิวดวย Melamine กันนํ้า ทนความ

รอน และรอยขีดขวนไดด ี
     เกาอ้ีสํานักงาน คุณลักษณะ 
     - มีท่ีทาวแขน 
     - เบาะน่ังหุมผา 
     - พนักพิงเปนตาขาย 
     - ขาชุบอลูมิเนียม 5 แฉก รับนํ้าหนักไดด ี
     - สามารถปรับสูงต่ําได 
4 ชุดครุภัณฑโตะโซฟา 1 ชุด 28,000 28,000 มาตรฐานฯ 
     ชุดท่ีน่ังรับแขก 
     คุณลักษณะ 
     ชุดท่ีน่ังรับแขกไมสักหุมผาหลุยส 
     -ตัวยาว ขนาด 200x74x93ซม.  จํานวน 1 ตัว 
     -ตัวสั้น ขนาด 90x74x93 ซม. จํานวน 2 ตัว 
     -โตะกลาง ขนาด 100x60x40 ซม. จํานวน 1 ตัว 
5 ตูเอกสารเหล็กสูงบาน

เลื่อนกระจก 
2 ตู 4,950 9,900 มาตรฐานฯ 

       ผลิตจากแผนเหล็กคณุภาพ พนสีเนียนเรียบ 
       แผนช้ันปรับระดับได 3 แผน 
       บานเปดเลื่อนกระจก 2 ประตู มอืจับชนิดฝง 

พรอมกุญแจล็อค 
       สําหรับจดัเก็บแฟมเอกสาร สมุดหนังสือ และ

ของใชตางๆ 
     ขนาด 91.4 × 45.7 × 182.9 ซม. 
 ตูเอกสารเหล็กเต้ียบาน

เลื่อนกระจก 
1 ตู 3,950 3,950  ผลิตจากแผนเหล็กคณุภาพ พนสเีนียนเรยีบ 

     แผนช้ันปรับระดับได 2 แผน 
      บานเปดเลื่อนกระจก 2 ประตู มอืจับชนิดฝง 

พรอมกุญแจล็อค 
     ขนาด  1185x407x880 mm. 

รวม 94,190  
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163434101000 งานสนับสนุนจัดการเรียนการสอนนักศกึษา ภาค กศ.บป คณะวิทยาการจัดการ   
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ กศ. บป.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 202,350 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ในปงบประมาณ 2559  คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 

(กศ.บป.) จํานวน 4 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองใชวัสดุในการเรียนการสอน รวมท้ังตอง
จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝกปฏิบัติรวมท้ังรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพแก
นักศึกษาท้ังหมดใน  จํานวน 4 หลักสูตร 

ดังนั้นการท่ีจะดําเนินการใหมีประสิทธิภาพและไดคุณภาพ ตองมีการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจและประสบการณ เพ่ือจะไดนําไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองไดทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว คณะวิทยาการจัดการ จึงตองจัดวิทยากรท่ีมีความรูและประสบการณ 
จัดหาวัสดุอุปกรณ เอกสารในการจัดอบรมใหแกนักศึกษา  เพ่ือจะไดนําไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองไดทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง คณะวิทยาการจัดการ จึงตองจัดหาวัสดุอุปกรณ สื่อตางๆ รวมท้ัง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร มาใชในการจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุนทุก ๆ ดานของคณะ 

  
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักศึกษาและคณาจารยผูสอนคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณเพียงพอสําหรับการจัดการ
เรียนการสอน   ฝกปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา 

2. เพ่ือจัดการศึกษาในหลักสูตรตางๆ สําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
   สกอ. องคประกอบท่ี 2 ตัวบงช้ี 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
        

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 2 การเบิกจายงบประมาณ 
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กลยุทธท่ี ............................................................................................................................... 
เปาประสงคท่ี ........................................................................................................................ 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.2 จัดซ้ือวัสดุฝกรายวิชาฝกปฏิบัติ 32 รายวิชา 
1.3 จัดซ้ือวัสดุโครงการเตรียมและฝกประสบการณ 6 รายวิชา 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สามารถนําความรู ทักษะ ไปใชในการฝกปฏิบัติ และการฝก

ประสบการณวิชาชีพ ไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
3. เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....37.99.......เปนเงิน......76,890.........บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ .....17.93....เปนเงิน........36,300..................บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .......44.06.........เปนเงิน....89,160..............บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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 กิจกรรมรายวิชาฝกปฏิบัติ           
 1.1 คาจัดซ้ือวัสดุรายวิชาฝกปฏิบัติ 32 รายวิชา 166,350 - - 12 

รายวิชา 
63,450 7 

รายวิชา 
36,300 13

รายวิชา 
66,600 

2 กิจกรรมโครงการเตรียมและฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

          

 2.1 คาวัสดุโครงการเตรียมและฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

6 รายวิชา 36,000 - - 3 
รายวิชา 

13,440 - - 3 
รายวิชา 

22,560 

รวมท้ังสิ้น  202,350    76,890  36,300  89,160 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 รายวิชาฝกปฏิบัติ 166,350  
 -คาวัสดุ 166,350  
 - คาวัสดุฝกปฏิบัตริายวิชา 1,109 คนๆละ   150 บาท 166,350  
2 กิจกรรมท่ี 2 โครงการเตรียมและฝกประสบการณวิชาชีพ 36,000  
 -คาวัสดุ   
 -คาวัสดุโครงการฝกประสบการณ 240 คนๆละ   150 บาท 36,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 202,350  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาการจัดการสําหรับบุคลากรประจําการ (ภาคกศ.บป.) คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1,349 คน 
และคณาจารยผูสอน ไดมีวัสดุและอุปกรณเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติและฝก
ประสบการณวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

2. การจัดการศึกษาในหลักสูตรตางๆ สําหรับ กศ.บป. มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 9.1.1 เชิงปริมาณ 

1) จํานวนนักศึกษา กศ.บป. ท่ีคงอยู จํานวน 1,349  คน 
10.1.2 เชิงคุณภาพ 

1) นักศึกษา กศ.บป. ของคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุและอุปกรณการเรียนการสอนรายวิชาฝกปฏิบัติ และ
รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

10.1.3 เชิงเวลา  
  การดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนดทุกกิจกรรม 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1  มีแผนการใชจายงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
9.3.2  รายงานการใชจายงบประมาณประจําเดือนและไตรมาส 
9.3.3   แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
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163434101100 โครงการบริหารจัดการสํานักงานเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ กศ. บป.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจ 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 290,409  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ในปงบประมาณ 2559  คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 

(กศ.บป.) จํานวน 4 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองใชวัสดุในการเรียนการสอน รวมท้ังตอง
จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป ดังนั้นการท่ีจะดําเนินการใหมี
ประสิทธิภาพและไดคุณภาพ คณะจึงตองสนับสนุนอุปกรณในการจัดเรียนการสอนของคณะ รวมถึงตองดูแลครุภัณฑ
ตางๆใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานได ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว คณะวิทยาการจัดการ จึงตองจัดโครงการ
บริหารจัดการสํานักงานเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ภาค กศ.บป รวมถึง จัดหาวัสดุอุปกรณ 
เอกสารในการจัดอบรมใหแกนักศึกษา  เพ่ือจะไดนําไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองไดทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง คณะวิทยาการจัดการ จึงตองจัดหาวัสดุอุปกรณ สื่อตางๆ รวมท้ังครุภัณฑคอมพิวเตอร มาใช
ในการจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุนทุกๆ ดานของคณะ 

  
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักศึกษาและคณาจารยผูสอนคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณเพียงพอสําหรับการจัดการ
เรียนการสอน   ฝกปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา 

2. เพ่ือจัดการศึกษาในหลักสูตรตางๆ สําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
   สกอ. องคประกอบท่ี 2 ตัวบงช้ี 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
        

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 2 การเบิกจายงบประมาณ 
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 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กลยุทธท่ี ............................................................................................................................... 
เปาประสงคท่ี ........................................................................................................................ 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 4 ครั้ง 
1.2 คาจางเหมาบริการซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 4 ครั้ง 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
นักศึกษาภาค กศ.บป คณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกใชในการ

จัดการเรียนการสอน 
3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ ....22.28..........เปนเงิน........64,714...............บาท 
ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ ....27.05.......เปนเงิน......78,565.........บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ .....25.33....เปนเงิน........73,565..................บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .......25.33.........เปนเงิน....73,565..............บาท 

 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจาํการ (งบ กศ.บป.) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 49 

 

6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน           
 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 4 คร้ัง 180,409 1 ครั้ง 34,714 1 ครั้ง 48,565 1 ครั้ง 48,565 1 ครั้ง 48,565 

2 คาจางเหมาบริการและซอมแซมครุภัณฑ           

 จางเหมาบริการและซอมแซมครุภัณฑ 4 คร้ัง 110,000 1 ครั้ง 30,000 1 ครั้ง 30,000 1 ครั้ง 25,000 1 ครั้ง 25,000 

รวมท้ังสิ้น  290,409  64,714  78,565  73,565  73,565 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 180,409  
 -คาวัสดุ 180,409  
 - คาวัสด ุ       180,409  
2 กิจกรรมท่ี 2 จางเหมาบริการและซอมแซมครุภัณฑ 110,000  
 -คาใชสอย 110,000  
 - จางเหมาบริการและซอมแซม

ครุภณัฑ 
      110,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 290,409  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาการจัดการสําหรับบุคลากรประจําการ (ภาคกศ.บป.) คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1,349 คน และ
คณาจารยผูสอน ไดมีวัสดุและอุปกรณเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติและฝก
ประสบการณวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

2. การจัดการศึกษาในหลักสูตรตางๆ สําหรับ กศ.บป. มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
 9.1.1 เชิงปริมาณ 

2) จํานวนนักศึกษา กศ.บป. ท่ีคงอยู จํานวน 1,349  คน 
10.1.4 เชิงคุณภาพ 

3. นักศึกษา กศ.บป. ของคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุและอุปกรณการเรียนการสอนรายวิชาฝกปฏิบัติ และ
รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

10.1.5 เชิงเวลา  
  การดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนดทุกกิจกรรม 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1  มีแผนการใชจายงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
9.3.3  รายงานการใชจายงบประมาณประจําเดือนและไตรมาส 
9.3.3   แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
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163434101200 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑกลองดิจิตอล 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ กศ. บป.    โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปนั้น และสามารถดําเนินการไดเสร็จ 
      ภายในปเดียว 

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 35,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
งานกิจกรรมนักศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาและเสริมสรางบุคลิกภาพของนักศึกษา ใหมีความสมบูรณ

ท้ังทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เพ่ือนําไปสูการประกอบอาชีพและการเปนคนดีของสังคม แตท้ังนี้ 
กิจกรรมนักศึกษาเปนสิ่งท่ีควบคูกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังนั้นกิจกรรมนักศึกษา ไมวาจะ  เปนกิจกรรมใน
หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร นับเปนการใหการศึกษาแกนักศึกษาและชวยใหนักศึกษา
ไดรับความรู ประสบการณ  ทักษะในการทํางาน และการดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และมีความสุข 

คณะวิทยาการจัดการ มองเห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ท้ังกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตร  ประกอบกับในการดําเนินงานจัดกิจกรรมตางๆของคณะ จําเปนตองมีวัสดุ 
อุปกรณ และครุภัณฑกลองดิจิตอล  เพ่ือใชในการบันทึกภาพในการดําเนินการจัดกิจกรรมของคณะ และดําเนินการ
จัดกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา   
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑกลองดิจิตอล 
2. เพ่ือใชในการบันทึกภาพการจัดกิจกรรมของนักศึกษาท้ังภาคปกติ และภาคกศ.บป  
 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 4 จํานวนนักศึกษาเขาใหม จํานวน 1,045 คน 
   
 สกอ. องคประกอบท่ี 1  ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก 
  ตัวชี้วัดท่ี 2 การเบิกจายงบประมาณ 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 4 
กลยุทธท่ี 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
เปาประสงคท่ี 1นักศึกษาท่ีมีลักษณะท่ีเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ตัวชี้วัดท่ี 18.1 นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน ไมนอยกวารอยละ 80 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 

5. เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1 จัดซ้ือครุภัณฑกลองดิจิตอล 1 เครื่อง 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

คณะวิทยาการจัดการ มีครุภัณฑกลองดิจิตอล ในการบันทึกภาพกิจกรรมตางๆของคณะ เพ่ือ
รายงานผลการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ 
 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....100.....เปนเงิน........ 35,000...........บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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 จัดซ้ือกลองดิจิตอล 1 เครื่อง 35,000 1 เครื่อง 35,000       

รวมท้ังสิ้น  35,000  35,000       

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือชุดครุภัณฑกลองดิจิตอล 35,000  
 -งบลงทุน 35,000  
 1.1 ครุภัณฑกลองดิจิตอล 1 เครื่องๆละ   35,000 บาท 35,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 35,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 คณะวิทยาการจัดการ มีครุภัณฑท่ีใชในบันทึกภาพการดําเนินกิจกรรมตางๆของคณะ  
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 คณะวิทยาการจัดการมีครุภัณฑในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการคณะ 

อยางเพียงพอ  
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ
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โครงการจัดซ้ือชุดครุภัณฑประกอบหองรับรองผูบริหารคณะ 
รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 ครุภณัฑกลองดิจติอล 1 เครื่อง 35,000 35,000 มาตรฐานฯ 
     เซนเซอร CMOS APS-C ความละเอียด 18 ลาน

พิกเซล 
     ชิพประมวลผล DIGIC V 
     ISO 100-12800 และขยายไดถึง 25600 
     จุด Autofocus 9 จุด และเปน cross-type ทุก

จุดระบบ Hybird af 
     จอแสดงผล Touch Screen LCD แบบปรับ

หมุนได (Vari-Angle) ขนาด 3.0” ความละเอียด  
     1.04 ลานพิกเซล 
     ถายภาพตอเน่ือง 5 เฟรมตอวินาที 
     ถาย VDO Full HD 
     รองรับการใชงานการด SD/SDHC/SDXC 
     ใชแบตเตอรี่ LP-E8 
     นํ้าหนัก 580 กรัม 
     คุณสมบัติเลนส 
     เลนส Noemal-Telephoto ชวงซูมปกติก่ึง

ระยะไกล 
     องคประกอบช้ืนเลนส 16Element -12 

Groups 
     องศาการรับภาพ 9-64 
     อัตราการขยาย 0.21x 
     ระยะโฟกัสต่าํสดุ 45 cm 
     ระบบกันสั่น IS รูรับแสงกวางสดุ 3.5 
     รูรับแสงแคบสุด 22-36 
     จํานวนมานรับแสง 6 ขนาดฟลเตอร 67mm 
     ขนาดตัวเลนส 7.54x10.1 cm นํ้าหนัก 455g 
      

รวม 35,000  
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2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
1010000 สํานักงานอธิการบดี   
163434201300 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (งบ กศ.บป.) 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ กศ. บป.  
 

  โครงการใหม คือ โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม ในปน้ัน และสามารถดําเนินการไดเสรจ็ 
      ภายในปเดียว 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย รายจายอ่ืนๆ 
วงเงินงบประมาณ: 743,940.- 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักงานอธิการบดี (ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ท่ีใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และเพ่ือให
การพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ซ่ึงไดกลาวถึงภาพอนาคตท่ีมีผลกระทบตออุดมศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงประชากร การ
กระจายอํานาจการปกครอง หรือความเปลี่ยนแปลงดานเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต เปนตน โดยมี
เปาหมายในระยะยาวในการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูตลาดแรงงาน 
และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในโลกาภิวัฒนรวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถ่ินไทย โดยใชกลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับ
มาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดย
หากวัดการพัฒนาในมุมมองท้ัง 4 ดาน ตามแนวคิด BSC (Balance Scored Card) จึงจําเปนตองมีการดําเนินพันธกิจ
เพ่ือเปาหมายการพัฒนาไปพรอมๆกันพิจารณาท้ัง 4 มุมมอง ไดแก มุมมองมิติดานการเงิน มุมมองมิติดานลูกคา 
มุมมองมิติดานกระบวนการภายใน มุมมองมิติดานการเรียนรูและการพัฒนา 

และเพ่ือใหการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงคและกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปดังท่ีไดกลาวในขางตน และเพ่ือใหยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ รวมไปถึงไดบรรลุ
เปาหมายตางๆของมหาวิทยาลัยตามกรอบของ BSC โดยมีเปาหมายสูงสุดท่ีการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร 
ใหมีคุณภาพตามความตองการสังคมและสามารถแขงขันไดในระดับสากล มีความจําเปนตองดําเนินการจัดทําโครงการ
เพ่ือเปนหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสําเร็จตามท่ีไดกลาวในขางตนตอไป 
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2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับพันธกิจหลักตามยุทธศาสตรในแตละดานของมหาวิทยาลัย 
2.2 เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตรท่ีตรงตามความตองการของสังคม 
2.3 เพ่ือเปนโครงการหลักในกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวของกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 สกอ. องคประกอบท่ี 7.2  ตัวบงชี้ พัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 ไมมีเครือขาย 

 
5. เปาหมาย 

5.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
5.1.1 ขีดความสามารถท่ีเพียงพอตอการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของสังคมและ

สามารถแขงขันได 
 

5.2 เปาหมายเชิงเวลา 
-
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรมหลกั 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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. ดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจหลักและ

ยุทธศาสตร 
1 743,940 1        

รวมท้ังสิ้น  743,940         

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 ดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร 743,940  
 -งบรายจายอ่ืนๆ 743,940  
 - พัฒนามหาวิทยาลัย กศ.บป. - - - - - - 743,940  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 743,940  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดียวกันเฉพาะคาใชสอยและคาวัสด 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 มหาวิทยาลัยพัฒนาตามยุทธศาสตรภายใตขอบเขตของพันธกิจเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทาง
สังคมศาสตรอยางมีคุณภาพ 
 8.2 บัณฑิตทางสังคมศาสตรมีคุณลักษณะตรงตามความตองการของสังคมและสามารถแขงขันได 

ในทุกระดับ 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
    9.1.1 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
    9.1.2 บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  
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1010100 กองกลาง  
163434201400 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป  

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ กศ. บป.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบบุคลากร , งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 15,511,146 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: ผูอํานวยการกองกลาง – นางสาวพรสวรรค คลายกัน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ิน มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการ
วิชาการแกสังคม เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลางมีหนาท่ีสนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัยคือ 

 1.  สนับสนุนการใหการศึกษาและผลิตบัณฑิต 
 2.  สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
 3.  สนับสนุน รวมมือและใหบริการทางวิชาการ 
 4.  สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5.  สนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน 
 6.  สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.  สนับสนุนการประสานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
 8.  สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 9.  สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. เพ่ือสงเสริมกระบวนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนงใหมีศักยภาพสูงสุด 
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3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป.  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สกอ. องคประกอบท่ี ..1...  ตัวบงชี ้1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

 องคประกอบท่ี ..7...  ตัวบงชี ้7.1 ภาวะผูนําสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
                    ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
                    ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
                    ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 องคประกอบท่ี ..8...  ตัวบงชี ้8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องคประกอบท่ี ..9...  ตัวบงชี ้9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 6 รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผน 
  ตัวชี้วัดท่ี 7 รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน 
  ตัวชี้วัดท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีสถาบัน 
  ตัวชี้วัดท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี.................................................................................................... 
กลยุทธท่ี ............................................................................................................................... 
เปาประสงคท่ี ........................................................................................................................ 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 จํานวนลูกจางชั่วคราว 2 อัตรา 
1.2 จํานวนวัสดุ อุปกรณ และงานจางเหมา 12 เดือน 
1.3 จํานวนนักศึกษาภาค กศ.บป. 1,600 คน 
1.4 จํานวนวัสดุอุปกรณและการเรียนการสอนสําหรับบุคลากร 250 คน 

 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพ่ิมข้ึน 
3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58)  เบิกจายรอยละ.....25.....เปนเงิน....3,877,786.......บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ.....25.....เปนเงิน.....3,877,786.......บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ.....25.....เปนเงิน....3,877,787.......บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59)  เบิกจายรอยละ.....25.....เปนเงิน.....3,877,787......บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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           

 - คาจางช่ัวคราว 12 เดือน 216,000 3 เดือน 54,000 3 เดือน 54,000 3 เดือน 54,000 3 เดือน 54,000 

 งบดําเนินงาน           

 - คาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ           

   1.  คาใชจายในการจัดการเรยีนการสอนนักศึกษา 
กศ.บป. 

12 เดือน 11,000,000 3 เดือน 2,750,000 3 เดือน 2,750,000 3 เดือน 2,750,000 3 เดือน 2,750,000 

   2.  คาใชสอยและวัสด ุ 12 เดือน 1,943,400 3 เดือน 485,850 3 เดือน 485,850 3 เดือน 485,850 3 เดือน 485,850 

 - คาสาธารณูปโภค           

   1.  คาสาธารณูปโภค (คานํ้า คาไฟ คาโทรศัพท คา
ไปรษณีย) 

12 เดือน 2,351,746 3 เดือน 587,936 3 เดือน 587,936 3 เดือน 587,937 3 เดือน 587,937 

รวมท้ังสิ้น  15,511,146  3,877,786  3,877,786  3,877,787  3,877,787 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมา
ย

เหตุ ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป. 15,511,146  
  งบบุคลากร 216,000  
  -คาจางชั่วคราว 216,000  
 - ลูกจางช่ัวคราวสายสนับสนุน  2 อัตรา 12 เดือน 9,000 บาท 216,000  
  งบดําเนินงาน 15,295,146  
  -คาตอบแทน 11,000,000  
 - คาใชจายในการจัดการเรยีน

การสอนนักศึกษา กศ.บป. 
  12 เดือน   11,000,000  

  -คาใชสอยและคาวัสดุ 1,943,400  
 - คาจางเหมาบริการ       1,000,000  
 - เงินคืนคาหนวยกิต   12 เดือน   100,000  
 - คาเชาท่ี ต.สามบัณฑติ   1 งวด   182,600  
 - คาเบ้ียประกันสังคม   12 เดือน   10,800  
 - คาใชสอยและวัสด ุ   12 เดือน   650,000  
  -คาสาธารณูปโภค 2,351,746  
 - คาสาธารณูปโภค   12 เดือน   2,351,746  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 15,511,146  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.การปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ 
2.กระบวนการปฏิบัติงานสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ. 
3.บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานกําหนดตําแหงท่ีสูงสุด 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 บุคลากรและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการเพ่ิมข้ึน  

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1  การสํารวจขอมูล โดยใชแบบประเมินผูเขารับการอบรม 

   9.3.2. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบคูมือการสรางแนวปฏิบัติท่ีดีดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

9.3.3. การสํารวจขอมูล โดยใชแบบรายงานผลการดําเนินงาน  
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1010300 กองบริการการศึกษา 
163434201500 งานบริหารจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป.  

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ กศ. บป.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตรฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศกึษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย:  งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ:   100,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:   กองบริการการศึกษา / นางลักขณา  เตชวงษ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กองบริการการศึกษา  เปนหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี  มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน  การพัฒนางานประมวลผล  การสนับสนุนขอมูลทางการศึกษาและการใหบริการแกนักศึกษา  อาจารยและ
บุคลากร  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซ่ึงพันธกิจดังกลาว  เปนงานท่ีตองเก่ียวของกับการจัดทําเอกสาร  สื่อ
การเรียนการสอนการเก็บขอมูลการจัดซ้ือวัสดุ  ครุภัณฑ  การพัฒนาเทคโนโลยี  อุปกรณสํานักงาน  เพ่ือใชในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา  และการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงในการไปติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ  ดังนั้นเพ่ือให
การดําเนินงานของกองบริการการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงจําเปนตองจัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือใชปฏิบัติ  
ใหเหมาะสมและพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  สงผลใหการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

  
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา  ภาค กศ.บป. ท่ีคงอยูดานวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป.  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 สกอ. องคประกอบท่ี     2   ตัวบงชี้   2.5  หองสมุด  อุปกรณการศึกษา  และสภาพแวดลอม 
         การเรียนรู   
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
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  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี ............................................................................................................................... 
เปาประสงคท่ี ........................................................................................................................ 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 มีวัสดุ  อุปกรณตางๆ  ในการดําเนินการ 3 ภาคเรยีน 
1.2 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารับบริการ 1,500 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 นักศึกษามีความพึงพอใจตอการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  การใหบริการของกองบริการ
การศึกษา 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1  (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ    90.10  เปนเงิน    90,100  บาท 
 ไตรมาสท่ี 2  (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ     9.90  เปนเงิน    9,900  บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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 
 การบริหารจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป.           

1 จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 2 45,000 1 35,100 1 9,900     
2 จัดซ้ือครุภัณฑ 1 55,000 1 55,000       

รวมท้ังสิ้น  100,000  90,100  9,900     

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1  การบริหารจัดการเรียนการสอน ภาค กศ.บป. 100,000  
 งบดําเนินงาน 45,000  
  1.1 คาใชสอยและคาวัสด ุ 45,000  
 - คาใชสอยและคาวัสด ุ 2 ครั้ง     45,000  

 งบลงทุน       55,000  
 1.2 ครุภัณฑ       55,000  
 - เครื่องตัดกระดาษไฟฟา 1 เครื่อง   55,000 บาท 55,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 100,000  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา ภาค  กศ.บป. ท่ีคงอยูดานวิทยาศาสตร 
และสังคมศาสตร 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1 ความพึงพอใจของผูเขารับการใหบริการ  รอยละ 65  
10.1.2 ความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษา  ตามหลักมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 65 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย  
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม
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163434201600 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป  ภาค กศ.บป.  
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

 งบ กศ. บป.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 136,170  บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา / นางลักขณา   เตชวงษ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ.2552  กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ  ซ่ึงตองมีการดําเนินการพัฒนาอาจารยท้ัง
ดานวิชาการ  วิธีการสอน  การวัดผลอยางนอยๆ 5 ปนั้น  เพ่ือใหการบริการจัดการ  การเรียนการสอนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยมีความคลองตัว  และมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  การ
จัดทําสื่อการสอน  เอกสารคําสอน  ตลอดจนเอสารการประเมินผลการศึกษา  ใหครบถวนเพียงพอและเหมาะสมกับ
กับสมกับนักศึกษา  อันจะสงผลใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร  จึงจําเปนตองมีการ
ดําเนินการบริหารคาใชจายเพ่ือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 

 
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาท่ัวไปสําหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.  ท่ีคงอยู
ดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
  สงป.  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 
 สกอ. องคประกอบท่ี   2    ตัวบงชี้   2.5  หองสมุด  อุปกรณการศึกษา  และสภาพแวดลอม 
                                                                 การเรียนรู   
 
 
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
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  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 
 สมศ. ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธท่ี ............................................................................................................................... 
เปาประสงคท่ี ........................................................................................................................ 

  ตัวชี้วัดท่ี ............................................................................................................................... 
 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

1 จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1,500 คน 
    

 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป  ถูกตองเปนไปตามโครงสรางท่ีหลักสูตรกําหนด  นักศึกษา
สําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนท่ีกําหนด 

 
 

3. เปาหมายเชิงเวลา 
 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ    22.03    เปนเงิน    30,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ    22.03    เปนเงิน    30,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ   22.03    เปนเงิน    30,000  บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ    33.91    เปนเงิน    46,170  บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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 
 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาค กศ.บป.           

1 จัดซื้อวัสด/ุคาถายเอกสาร 3 ภาค
เรียน 

136,170 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 46,170 

รวมท้ังสิ้น    30,000  30,000  30,000  46,170 
 
 
 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป  ภาค กศ.บป. 136,170  
 งบบุคลากร 136,170  
 งบดําเนินงาน 136,170  
  -คาใชสอยและคาวัสดุ 136,170  
 - จัดซื้อวัสด/ุคาถายเอกสาร 3 ภาคเรยีน 1 ภาคเรียน 45,390 บาท 136,170  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 136,170  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
      8.1มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาท่ัวไปสําหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.  ท่ีคงอยูดาน
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ความพึงพอใจของผูเขารับการใหบริการ  รอยละ 65 
9.1.2 ความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษา  ตามหลักมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 65 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบบันทึกขอมูลนักเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย  
9.3.2. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม 
9.3.3. การสํารวจขอมูลโดยใชแบบสรุปผลการประเมินผูเขารวมประชุม
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1010400 กองพัฒนานักศึกษา 
163434201700 งานสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษา 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
   งบ กศ. บป.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรม จริยธรรม และคณุภาพชีวิต  
แผนงบประมาณ: 4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมคีุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 130,305   บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา: นางอรนุช  เจียมพงษ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
กองพัฒนานักศึกษาเปนหนวยงานหนึ่งท่ีทําหนาท่ีในการสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในดานของ                      

การใหบริการแกนักศึกษาท้ัง ภาคปกติ และภาค กศ.บป และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา 
และมีพันธกิจหลักในการสงเสริมทางดานการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาครบถวนท้ัง 5 ดาน ใหสอดคลองตามคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังนั้นสุขภาพท่ีดีเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมใหนักศึกษาสามารถศึกษาและรวมทํากิจกรรม
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีนักศึกษาทํากิจกรรมอยูภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการ
เจ็บปวย หรือไดรับอุบัติเหตุ    

ดังนั้นมหาลัยจึงควรจัดใหมีแพทยและพยาบาลมาใหบริการใหคําปรึกษา ตรวจรักษาเบื้องตน มีบุคลากร
อยูประจําในการอํานวยความสะดวกและใหบริการแกนักศึกษา ภาค กศ.บป และจัดเตรียมยาและเวชภัณฑท่ีจําเปน
ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนแกผูเขามาใชบริการ ท้ังนี้ยังครอบคลุมไปถึงการใหบริการดานสุขภาพแกคณาจารยและ
บุคลากรทุกฝายของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสามารถดําเนินงานบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยเชนกัน 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมการใหบริการดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน การตรวจสุขภาพ อนามัยใหแกนักศึกษา 
คณาจารย และเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจาํการ (งบ กศ.บป.) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 73 

 

3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนท่ี 1: พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 3: เปนท่ีพ่ึงของสังคม 
เปาประสงคท่ี 1: พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของชุมชน

และทองถ่ิน 
  ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 

 
4. เครือขายความรวมมือ 

 ไมมีเครือขาย 
 
5. เปาหมาย 

1.เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 
1.1 นักศึกษาภาค กศ.บป อาจารย เจาหนาท่ี เขารับบริการปฐมพยาบาล

เบื้องตนดานสุขภาพและอนามัย 
500 คน 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวารอยละ 80 
 

3.เปาหมายเชิงเวลา 
      ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ .....36.34..........เปนเงิน......47,350......บาท 
      ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ .....21.14..........เปนเงิน.....27,550......บาท 
      ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ ....29.05..........เปนเงิน.....37,855......บาท 
      ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ .....13.47..........เปนเงิน.....17,550......บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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           
 -ดําเนินการจางแพทยและพยาบาล 9 ครั้ง 70,200 3 ครั้ง 17,550 3 ครั้ง 17,550 1 ครั้ง 17,550 2 ครั้ง 17,550 
 -ดําเนินการจดัซื้อยาและเวชภณัฑ 15 

รายการ 
14,800 15

รายการ 
14,800       

 -ดําเนินการจดัซื้อวัสดุอุปกรณหองพยาบาล 1 ครั้ง 15,000 1 ครั้ง 15,000       
2 งานสนับสนนุกิจกรรมนักศึกษา กศ.บป           
 -ดําเนินการจดัทําเอกสาร 2 ครั้ง 20,000   1 ครัง้ 10,000 1 ครั้ง 10,000   
 -ดําเนินการจดัซื้อวัสด ุ 1 ครั้ง 10,305     1 ครั้ง 10,305   

รวมท้ังส้ิน  130,305  47,350  27,550  37,855  17,550 
หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1 กิจกรรมท่ี 1 งานพยาบาล 100,000  
 งบดําเนินงาน 100,000  
  -คาตอบแทน 70,200  
 -คาตอบแทนแพทยและพยาบาล       70,200  
  -คาวัสดุ       29,800  
 -จัดซื้อยาและเวชภณัฑ       14,800  
 -จัดซื้อวัสดุอุปกรณหองพยาบาล       15,000  
2 กิจกรรมท่ี 2 งานสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษาภาค กศ.บป 30,305  
 งบดําเนินงาน 30,305  
  -คาใชสอยและวัสดุ 30,305  
 -คาจัดทําเอกสาร/แผนพับ/โบชัวร       20,000  
 -จัดซื้อวัสด ุ       10,305  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 130,305  
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการภายใตกิจกรรมเดียวกัน เฉพาะคาใชสอยและวัสดุ 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
มีการสงเสริมการใหบริการดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน การตรวจสุขภาพ สุขอนามัยใหแกนักศึกษา   ภาค 

กศ.บป  
 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 

9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ  

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ
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1080000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
163434201800 งานบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ กศ. บป.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 125,440 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี

พันธกิจในการจัดหา รวบรวม ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู บริการโครงสรางพ้ืนฐานเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการสูสังคม รวมถึงพัฒนานวัตกรรมทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนการสอน จําเปนตองจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก 
หนังสือ ตําราวิชาการ สื่อสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ ใหมีความทันสมัยและหลากหลายทันตอการเปลี่ยนแปลง  จัดหาวัสดุ
และซอมบํารุงครุภัณฑอาคารสถานท่ีใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานตลอดเวลา เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการงานใน
สํานักฯ ในการเปนฝายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูในการยกระดับสถาบันเพ่ือเขาสูสากล 

 

2. วัตถุประสงค 
1.   เพ่ือสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาเขาสูสากล 
2. เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน 
3. เพ่ือบริหารจัดการงานในสํานักฯ ในการเปนฝายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ  

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 19 จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 20  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
 ตัวชี้วัดท่ี 22  ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 24 งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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 สกอ. องคประกอบท่ี 1 ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ 
 องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 องคประกอบท่ี 3 ตัวบงชี้ 3.3 การจัดการความรูในองคกร 
  ตัวบงชี้ 3.5 ประกันคุณภาพ 
 องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกัน

คุณภาพ  
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง  
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.2  การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
 ตัวชี้วัดท่ี 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับการบริหารและการ

จัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 กลยุทธท่ี 3 เปนท่ีพ่ึงของสังคม  
 เปาประสงค 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของชุมชน

และทองถ่ิน 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 
  
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม 1.  นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 
    ภายในประเทศ 1.  เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
      2.  เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถ่ิน 
 
5. เปาหมาย 

1. ปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

 จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
ประเภทผูใชบริการ (ประมาณตอเดือน) 

  

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

 
 

2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
2.3. รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85 
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2.4. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง เปาหมายระดับ 3 

2.5. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3 
2.6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3 
2.7. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  เปาหมายระดับ 3 
2.8. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ     39.64 เปนเงิน     49,720 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ     39.64    เปนเงิน     49,720 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ    18.33 เปนเงิน     23,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจายรอยละ       2.39 เปนเงิน       3,000 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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 

 
งานบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

          

 งบดําเนินงาน  125,440         
1 คาใชสอยและวัสดุ  113,440         
 คาใชสอย  60,000         
 1.1 ซอมบํารุงครุภณัฑและอาคารสถานท่ี 3 รายการ 60,000 1 รายการ 20,000 1 รายการ 20,000 1 รายการ 20,000   
 คาวัสดุ  53,440         
 1.2 วัสดุ 30 รายการ 53,440 10 รายการ 26,720 10 รายการ 26,720     
            
2 คาสาธารณูปโภค  12,000         
 2.1 คาสาธารณูปโภค 12 เดือน 12,000 3 เดือน 3,000 3 เดือน 3,000 3 เดือน 3,000 3 เดือน 3,000 

รวมท้ังสิ้น  125,440  49,720  49,720  23,000  3,000 
 

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
ลํา 
ดับ 

รายการ ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
1  งานบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 125,440  
 งบดําเนินงาน 125,440  
 1.1 คาใชสอยและคาวัสดุ 113,440  
 1.1.1 ซอมบํารุงครุภณัฑและอาคาร  

     สถานท่ี 
3 รายการ     60,000  

 1.1.2 วัสดุ 30 รายการ     53,440  
 1.2 คาสาธารณูปโภค 12,000  
 1.2.1 คาสาธารณูปโภค 12 เดือน     12,000  
 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 125,440  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการเฉพาะคาใชสอยและคาวัสดุ ภายใตกิจกรรมเดียวกัน 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางเพียงพอ 
2. ผูใชบริการมีชองทางในการเรียนรูนอกเวลาเรียนเพ่ิมข้ึน 
3. สํานักฯ มีการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

 

9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
9.1.1  จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา รัอยละ 80 
9.1.2  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคท่ัวไป มีความพึงพอใจในการเขาใชบริการ ไมนอยกวา 

รอยละ 80 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  รอยละ 80 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  รอยละ 80 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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1080000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
163434201900 งานจัดหาครุภัณฑประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 
  งบ กศ. บป.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3. จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศกึษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 
5. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบลงทุน 
วงเงินงบประมาณ: 381,400 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี

พันธกิจในการจัดหา และบริการโครงสรางพ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและการ
เรียนการสอน จึงจําเปนตองจัดหาวัสดุอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมเติม เพ่ือใหบริการแกนักศึกษา และ
จัดหาครุภัณฑประจําสํานักงานทดแทนของเดิมท่ีมีอยูในสภาพใชงานไมไดและไมคุมกับการซอมบํารุง รวมถึงปรับปรุง
อาคารสถานท่ี ใหมีความเหมาะสม เพ่ือสนันสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดานซอฟทแวร 
2. เพ่ือจัดหาครุภัณฑประจําสํานักงานท่ีมีประสิทธิภาพในการใชงาน 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 19 จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 20  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
 ตัวชี้วัดท่ี 22  ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 24 งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
  
 สกอ. องคประกอบท่ี 1 ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ 
 องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้  2.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 
  ตัวบงชี้ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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 องคประกอบท่ี 3 ตัวบงชี้  3.1 การบริหารความเสี่ยง 
  ตัวบงชี้ 3.3 การจัดการความรูในองคกร 
  ตัวบงชี้ 3.5 ประกันคุณภาพ 
 องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกัน

คุณภาพ  
  

 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง  
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.2  การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
 ตัวชี้วัดท่ี 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับการบริหารและการ

จัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
 

 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 กลยุทธท่ี 3 เปนท่ีพ่ึงของสังคม  
 เปาประสงค 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของชุมชน

และทองถ่ิน 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80  
 กลยุทธท่ี 6 เตรียมความพรอมของอาคารสถานท่ีและจัดระเบียบมหาวิทยาลัย 
 เปาประสงค มหาวิทยาลัยสะอาด สวยงามเปนระเบียบมีการจัดรูปแบบอาคารและ

บุคลากรทุกคนมีความภาคภูมิใจ 
 ตัวชี้วัดท่ี 6.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรเก่ียวกับอาคารสถานท่ีท่ีมี

ความพรอม สวยงาม และมีความเปนระเบียบไมนอยกวารอยละ 80 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม 1.  นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 
    ภายในประเทศ 1.  เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
      2.  เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถ่ิน 
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5. เปาหมาย 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

 จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
ประเภทผูใชบริการ (ประมาณตอเดือน) 

  

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

 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85 
2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง เปาหมายระดับ 3 
3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3 
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3 
5. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  เปาหมายระดับ 3 
6. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ     100.00 เปนเงิน    381,400 บาท 
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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 

 
งานจัดหาครุภัณฑประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

1 คาครุภัณฑ  359,500         

 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร (สําหรับการเรยีนการสอน) 10 เครื่อง 250,000 10 เครื่อง  250,000       

 1.2 เครื่องขัดพ้ืน 1 เครื่อง 35,000 1 เครื่อง 35,000       

 1.3 เครื่องสแกน 1 เครื่อง 38,500 1 เครื่อง 38,500       

 1.4 ปมเติมอากาศ 2 ตัว 36,000 2 ตัว 36,000       

 1.5 แท็บเลต็ 1 เครื่อง 21,900 1 เครื่อง 21,900       
รวมท้ังสิ้น  381,400  381,400       

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา 
ดับ 

รายการ 
ปริมาณรายการ 

ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 งานจัดหาครุภัณฑประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 359,500  
1 -คาครุภัณฑ       359,500  
 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร  

     (สําหรับการเรยีนการสอน) 
10 เครื่อง 1 เครื่องละ 25,000 บาท 250,000  

 1.2 เครื่องขัดพ้ืน 1 เครื่อง 1 เครื่องละ 35,000 บาท 35,000  
 1.3 เครื่องสแกน 1 เครื่อง 1 เครื่องละ 38,500 บาท 38,500  
 1.4 ปมเติมอากาศ 2 เครื่อง 1 เครื่องละ 18,000 บาท 36,000  
 1.5 แท็บเล็ต 1 เครื่อง 1 เครื่องละ  21,900 บาท 21,900  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 381,400  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ      
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.มีทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางเพียงพอ 
2.ผูใชบริการมีชองทางในการเรียนรูนอกเวลาเรียนเพ่ิมข้ึน 
3.ระบบฮารดแวร ซอฟตแวรและระบบเครือขายใหอยูในสภาพท่ีทํางานไดปกติและมีประสิทธิภาพ 

 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน 

 

10.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
10.1.1  จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา รัอยละ 80 
10.1.2  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคท่ัวไป มีความพึงพอใจในการเขาใชบริการ ไมนอยกวา 

รอยละ 80 
10.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  10.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  รอยละ 80 

10.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  รอยละ 80 
10.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80 

10.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
10.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน/
หนวยนับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ 
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสราง 
และคําชี้แจง/เหตุผลความจําเปน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร 10 เครื่อง 25,000 250,000 มาตรฐานฯ 
 (สําหรับการเรยีนการสอน)    1. CPU แบบ Core i5 
     2. มีหนวยความจาํไมนอยกวา 8.0 GB 
     3. Hard Disk ไมนอยกวา 1 TB 
     4. มีจอภาพแบบ LED ไมนอยกวา 23.5 น้ิว 
     คําชี้แจงฯ 
     ใชสําหรับการเรียนการสอน 
      

2 เครื่องขัดพ้ืน 1 เครื่อง 35,000 35,000 มาตรฐานฯ 
     1. ความเร็วรอบไมนอยกวา 1500 PRM  
     2  มอเตอรไมนอยกวา 1.5 HP 
     3. ความกวาง 20 น้ิว ยาว 31.5 น้ิว สูง 46 น้ิว 
        หรือดีกวา  
      
     คําชี้แจงฯ 
     เพ่ือทดแทนเครื่องเดมิท่ีเสื่อมสภาพ 
      

3 เครื่องสแกน 1 เครื่อง 38,500 38,500 มาตรฐานฯ 
     1. ความเร็วในการสแกนไมนอยกวา 50 ภาพ 
     ตอนาที 
     2.  ความละเอียดไมนอยกวา 1200 DPI 
     3.  อุปกรณปอนขอมูลอัตโนมัติ 100 แผน 
     คําชี้แจงฯ 
     ใชสําหรับสแกนหนังสือ 

4 ปมเติมอากาศ 2 18,000 36,000 มาตรฐานฯ 
     1. กระแส (V/Hz) AC220/50 
     2. แรงดัน 0.18Kgf/cm2 ,1.8mH2 ๐ หรือดีกวา 

     3. ปริมาณลมไมนอยกวา 120 (1/min)  
     4. กําลังไฟไมเกิน 115 W 
     5. ความเงียบ 40 (dB) หรือดีกวา 
     6. แรงดันบิด 0.48Kgf/cm , 6.68Psi หรือดีกวา 
     คําชี้แจง 
     สําหรับทดแทนของเดิมท่ีชํารุด 

5 แท็บเล็ต 1 เครื่อง 21,900 21,900 มาตรฐานฯ 
     1. ขนาดความจุ ไมนอยกวา 16 GB 
     2. จอภาพขนาดไมนอยกวา 8 น้ิว 
     3. ความละเอียดไมนอยกวา 8 ลานพิกเซล 
     คําชี้แจง 

     ใชสําหรับงานเทคโนโลยสีารสนเทศของสํานักฯ 
รวม 359,500  
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163434202000  งานพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทงบประมาณ ลักษณะโครงการ 

  งบ กศ. บป.    โครงการประจํา คือ งานท่ีดําเนินการอยูตามภารกิจประจํา 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรท่ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คณุธรรมจรยิธรรม และคุณภาพชีวิต 
แผนงบประมาณ: 4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง: กําลังคนระดับกลางและระดับคณุภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน: เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคณุภาพตามความตองการของประเทศ 
ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหม 
3.จํานวนนักศึกษาคงอยู 
4.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลังจากจบ 
5.ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
6.ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศกึษาตามหลักสตูรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

งบประมาณหมวดรายจาย: งบดําเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ: 300,000 บาท 
หนวยงานและผูรับผิดชอบ: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี

พันธกิจในการจัดหา รวบรวม ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู บริการโครงสรางพ้ืนฐานเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการสูสังคม รวมถึงพัฒนานวัตกรรมทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนการสอน จําเปนตองจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก 
หนังสือ ตําราวิชาการ สื่อสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ ใหมีความทันสมัยและหลากหลายทันตอการเปลี่ยนแปลง  จัดหาวัสดุ
และซอมบํารุงครุภัณฑอาคารสถานท่ีใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานตลอดเวลา เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการงานใน
สํานักฯ ในการเปนฝายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูในการยกระดับสถาบันเพ่ือเขาสูสากล 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนังสือตําราวิชาการท่ีดีและทันสมัย 
2. เพ่ือสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 
3. เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน 

 
3. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี 

 

 สงป. ตัวชี้วัดท่ี 19 จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 20  จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
 ตัวชี้วัดท่ี 22  ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 24 งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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 สกอ. องคประกอบท่ี 1 ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ 
 องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 องคประกอบท่ี 3 ตัวบงชี้ 3.3 การจัดการความรูในองคกร 
  ตัวบงชี้ 3.5 ประกันคุณภาพ 
 องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประกัน

คุณภาพ  
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดท่ี 1 นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง  
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ตัวชี้วัดท่ี 5.2  การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 
 ตัวชี้วัดท่ี 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับการบริหารและการ

จัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
 แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 กลยุทธท่ี 3 เปนท่ีพ่ึงของสังคม  
 เปาประสงค 1 พัฒนาบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของชุมชน

และทองถ่ิน 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 

 
 

4. เครือขายความรวมมือ 
 มีเครือขาย 

 มีเครือขายเดิม 1.  นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 มีเครือขายเพ่ิมข้ึน ไดแก 
    ภายในประเทศ 1.  เครือขายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
      2.  เครือขายภูมิปญญาและผูรูในชุมชนและทองถ่ิน 
 
5. เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
ลําดับ รายการเปาหมาย ปริมาณ หนวยนับ 

 จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
ประเภทผูใชบริการ (ประมาณตอเดือน) 

  

1.1 นักเรียน/นักศึกษา 6,400 คน 
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 120 คน 
1.3 บุคคลท่ัวไป 350 คน 
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2.เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา เปาหมายรอยละ 85 
2.ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

เปาหมายระดับ 3 
3.ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เปาหมายระดับ 3 
4.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปาหมายระดับ 3 
5.หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  เปาหมายระดับ 3 
6.ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ เปาหมายระดับ 3 

 
3.เปาหมายเชิงเวลา 

 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจายรอยละ     50.00 เปนเงิน     150,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจายรอยละ     33.33 เปนเงิน     100,000 บาท 
 ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจายรอยละ    16.67  เปนเงิน      50,000 บาท 



แผนการใชจายงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจาํการ (งบ กศ.บป.) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 90 

 

6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ลํา
ดับ 

ข้ันตอน/กิจกรรมหลัก 
รวมทุกไตรมาส 2558 2559 

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 

 งานพัฒนาวิทยบริการฯ           

 งบดําเนินงาน           

1 คาใชสอยและคาวัสดุ  300,000         
 คาวัสดุ  300,000         

 1.1 หนังสือ 500 เลม 300,000 250 เลม 150,000 165 เลม 100,000 85 เลม 50,000   

รวมท้ังสิ้น  300,000  150,000  100,000  50,000   

หมายเหตุ  ชองปริมาณระบุหนวยนับ เชน จํานวน ครั้ง 
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7. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 
ลํา 
ดับ 

รายการ ปริมาณรายการ ปริมาณหนวยตอ
รายการ 

อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ อัตรา หนวย 
 งบดําเนินงาน       300,000  
1 -คาใชสอยและคาวัสดุ       300,000  
 1.1 หนังสือ 500 เลม     300,000  
 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 300,000  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1.นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย และชุมชนในทองถ่ิน สรางนิสัยการเรียนรู การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

2.มีหนังสือตําราวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ีดีและทันสมัย 
 

 

9. การประเมินผลการดําเนินงาน 
9.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

9.1.1  จํานวนผูเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา รัอยละ 80 
9.1.2  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคท่ัวไป มีความพึงพอใจในการเขาใชบริการ ไมนอยกวา 

รอยละ 80 
9.2  เกณฑการประเมินผล ท่ีถือวาดี  
  9.2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ  รอยละ 80 

9.2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ  รอยละ 80 
9.2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ รอยละ 80 

9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน  
9.3.1 การสํารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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