
เล่มที� 3 งบประมาณรายจา่ยเงินบาํรุงการศึกษา
สาํหรบับุคลากรประจาํการ

(งบ กศ.บป.) 

6565
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.2565

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา



เลมแผนการใชจาย



 
 

 
 

คํานํา 
 
 
 แผนการใชจายเงินบํารุงการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําข้ึนภายใตวงเงินงบประมาณท่ี
ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 7/2563 เม่ือวันพุธท่ี 21 กรกฏาคม พ.ศ.2564 
โดยมีประมาณการรายรับ 7,805,000 บาท จัดสรรเปนแผนท่ีระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็น
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน กลยุทธหนวยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก เปนงบประมาณ
รายจายประจําป รวมท้ังสิ้น 6,244,000 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายเงินบํารุงการศึกษา
สําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเปนประโยชน 
ตอผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ และผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตาม
ประเมินผล ตอไป 

 
 
 
 

                                                                 กองนโยบายและแผน 
                                                              1 ตุลาคม 2564 

 

ก 



 

สารบัญ  
  
 หนา 
  

คํานํา ก 

สาบัญ ข 

สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ  ฃ-ง 

สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ  จ-ซ 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย  ฌ-ฏ 

แผนงานพ้ืนฐาน     

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน     

แผนงาน 3.1 : แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน     

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี      
คณะวิทยาศาตรและเทคโยโลยี    

 

1 
 

6508000029 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป. 1 

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร      
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

 

2  6506000014 บริหารและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5  
คณะวิทยาการจัดการ    

 

3  6507000005 โครงการบริหารจัดการคณะและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
ภาค กศ.บป คณะวิทยาการจัดการ 

13 

 
สํานักงานอธิการบดี กองกลาง    

 

4  6511000010 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการหนวยงาน กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี (งบ กศ.บป.) 

18 

 
สํานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา    

 

5  6513000002 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพฒันานักศึกษาภาคพิเศษ 21  
สํานักงานอธิการบดี  กองพัฒนานักศึกษา    

 

6  6514000011 โครงการสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษาภาค กศ.บป 24  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

 

7  6515000006 พัฒนาสํานักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.) 27 

8  6515000010 บริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.) 30 

 

ข 



 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานรอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป.    
     รหัสโครงการ 6508000029 

 
ความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 12 ดานการพัฒนาการเรียนรู 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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3. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหกับผูท่ีมีงานทําและท่ีมีความประสงคจะเพ่ิมพูนความรูใหมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  
แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความตองการของสังคมและ ทองถ่ิน  ซ่ึงปจจุบัน
สังคมยังขาดแคลนบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาตางๆ ท่ี สอดคลองกับ
การจัดการศึกษาจากภารกิจดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงตองใชงบประมาณในการจัด
การศึกษาเพ่ือดําเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคในดานตาง ๆ ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
รวมท้ังสนับสนุนงานดานวิชาการแกคณาจารย ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน การสอน
ในรายวิชาตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลักษณะจะเปนวิชาท่ีเปน
เนื้อหาการเรียนรู นอกจากจะไดจากการสอนทฤษฎีแลว จําเปนตองฝกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณ
และวัสดุตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู จน
สามารถนาไปใชประยุกตในชีวิตประจาวันและในการทํางานได นอกจากนี้นักศึกษาตองฝกประสบการณ 
วิชาชีพเพ่ือเปนการฝกทักษะในการทํางานกอนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง 
4. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา กศ.บป. คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

2.เพ่ือใหมีวัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณเพียงพอสําหรับการจัดการศึกษาและฝกปฏิบัติ 
5. กลุมเปาหมาย นักศึกษาภาค กศ.บป. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
6. วิธีการดําเนินงาน จัดซ้ือ,จัดจาง 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 169,220.00 บาท แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนรายการที่ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมรับบริการ รอยละ 90 

เชงิเวลา   
   1. รอยละที่ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลา รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   

   1. เบิกจายแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           มีนักศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชาฝกปฏิบัติทุกรายวิชา 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ไมมี 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           นักศึกษาผานในรายวิชาฝกปฏิบัติทุกรายวิชา 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

302102020121 1. จัดซื้อวัสดุและจางทําเอกสารสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติ 
 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : จางเหมาบริการ 20,000 บาท  
จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติ 66369 บาท    
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 84369 บาท 

84,369.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00 29,369.00 

302102020231 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ ATEN 4PORT 
VGA SPLITTER (350MHZ) 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : อุปกรณกระจายสัญญาณ ATEN 4PORT VGA SPLITTER (350MHZ)  
จํานวน 8 ตัวๆละ 3638 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 29104 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. อุปกรณกระจายสัญญาณ ATEN 4PORT VGA SPLITTER (350MHZ) ราคา 3638 
จํานวน 8 ตัว รวมเปนเงิน 29,104.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 29,104.00 บาท 

29,104.00 29,104.00 0.00 0.00 0.00 

302102020331 3. อุปกรณกระจายสัญญาณ ATEN 8-
PORT VGA SPLITTER 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : อุปกรณกระจายสัญญาณ ATEN 8-PORT VGA SPLITTER 1 ตัว เปนเงิน 
9416 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9416 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. อุปกรณกระจายสัญญาณ ATEN 8-PORT VGA SPLITTER ราคา 9416 จํานวน 1 ตัว รวม
เปนเงิน 9,416.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 9,416.00 บาท 

9,416.00 9,416.00 0.00 0.00 0.00 

302102020431 4. อุปกรณกระจายสัญญาณ  ATEN VGA 4 
IN/1 OUT 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   รายละเอียด : อุปกรณกระจายสัญญาณ  ATEN VGA 4 IN/1 OUT จํานวน 1 ตัว 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3959 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. อุปกรณกระจายสัญญาณ  ATEN VGA 4 IN/1 OUT ราคา 3959 จํานวน 1 ตัว รวมเปน
เงิน 3,959.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 3,959.00 บาท 

3,959.00 3,959.00 0.00 0.00 0.00 

302102020531 5. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
 

   รายละเอียด : เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21186 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 42372 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก ราคา 21186 จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 42,372.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 42,372.00 บาท 

42,372.00 42,372.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 169,220.00  42,305.00   50,766.00   42,305.00   33,844.00  
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.
64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.6–มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.65 มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. จัดซื้อวัสดุและจางทําเอกสาร
สําหรับการจัดการเรียนการสอนและ
ฝกปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้ง
ที่ดําเนินการ 

คร้ัง 1.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

2. อุปกรณกระจายสัญญาณ ATEN 
4PORT VGA SPLITTER (350MHZ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
รายการที่ดําเนินการแลวเสร็จ 

รายการ 4.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

3. อุปกรณกระจายสัญญาณ ATEN 8-
PORT VGA SPLITTER 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการที่
ดําเนินการจัดซื้อ 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

4. อุปกรณกระจายสัญญาณ  ATEN 
VGA 4 IN/1 OUT 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
รายการที่ดําเนินการแลวเสร็จ 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

5. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ครุภัณฑที่ดําเนินการแลวเสร็จ 

ช้ึน 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดําเนินการ
แลวเสร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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