รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน
(งบประมาณแผ่นดิน)
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ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
คณครุศาสตร์
17 งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผ่นดิน
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชือ่ มโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
168,000 บาท
หน่วยงานและผูร้ บั ผิดชอบ:
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและโรงเรียนสาธิต
1. หลักการและเหตุผล
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) พบว่ายุคปัจจุบันมีความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตที่เด่นชัด
และสูงกว่าในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความสาคัญมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต จากปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ทาให้บัณฑิต
รุ่นใหม่จาเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากล ซึ่งความสามารถในการคิดจะเป็นหัว ใจสาคัญสาหรับบัณฑิตยุคใหม่ เช่น การ
คิดเชิงเหตุผล การคิดวิจารณญาณ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจาเป็นต้องมีทักษะหลายด้านเพื่อการดารงชีวิต สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้กาหนดให้บัณฑิตยุคใหม่ต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิตยุคใหม่ คือ ต้องเป็นผู้มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษา
และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม มีทักษะการ
ดารงชีวิตและประกอบอาชีพ (Life & career skills) มีทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ (Learning and innovative skills) มีทักษะใน
การสื บ หาข้ อ มู ล การสื่ อ สารและการใช้เทคโนโลยี และการเรีย นรู้ ผ่านสื่ อต่ างๆ (information, communication, media, and
technology skills) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจ เช่น การมีจิตอาสา การมีวินัยในตนเอง มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต เป็นต้น และ
ในความเปลี่ ยนแปลงสู่ศ ตวรรษที่ 21 นั้น ได้ ส่งผลต่ อวิถี การด ารงชีพ ของสั งคมอย่างทั่ วถึง คณะครุศ าสตร์จึงมีค วามตื่น ตั วและ
เตรียมพร้อมบัณฑิตในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะจาเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมด้านต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565)
ดังนั้นคณะครุศาสตร์ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เพื่อให้บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มีพร้อมในการปฏิบัติงานมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และมีขีดความสามารถเทียบเท่าในระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในสาขาต่างๆและ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม วัฒนธรรม ในการดารงชีวิตและสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ต้องคานึงในการจัดการศึกษาคือพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้
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2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
2) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์คณะครุศาสตร์ด้านการมีจิตอาสา
3) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นา
4) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสานึกด้านวัฒนธรรมไทย
3. ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั /ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 (ระดับหลักสูตร) บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 3 (ระดับหลักสูตร) บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1 ค่ายเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู
1.2 ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
1.3 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
1.4 ครุสิทธิ์ความเป็นครูที่แท้
1.5 จิตอาสาอนุรักษ์อยุธยา
1.6 การเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1)
2)
3)
4)
5)

นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นครู
นักศึกษามีอัตลักษณ์ด้านการมีจติ อาสา
นักศึกษามีความเป็นผู้นา
นักศึกษามีจิตสานึกดีต่อวัฒนธรรมไทย
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรม

3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1
 ไตรมาสที่ 2
 ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่ 4

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

4
2
3
-

กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม

เป็นเงิน 19,000 บาท ร้อยละ 11.31
เป็นเงิน 60,000 บาท ร้อยละ 35.71
เป็นเงิน 89,000 บาท ร้อยละ 52.98
เป็นเงิน บาท ร้อยละ - .

(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ปริมาณ
300
20
300
300
300
20

หน่วยนับ
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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5. ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
ลาดับ

ขัน้ ตอน / กิจกรรม

1
2
3
4
5
6

ค่ายเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ครุสิทธิ์ความเป็นครูที่แท้
จิตอาสาอนุรักษ์อยุธยา
การเป็นผู้นาและการทางานเป็น
ทีม

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ

หมายเหตุ : ให้กาหนดขัน้ ตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง
วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง
ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง
สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง
เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81-100%)
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส

ลาดับ
1

2
3
4

5
6

ขัน้ ตอน/กิจกรรมหลัก
ค่ายเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ครุสิทธิ์ความเป็นครูที่แท้
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
จิตอาสาอนุรักษ์อยุธยา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
การเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทัง้ สิน้

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
300 คน
75,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2560
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
50,400
24,600

300 คน

5,000
5,000

300 คน

12,000
4,000

300 คน

4,000

4,000

56,000
10,800
45,200

300 คน

15,000
10,000

1 ครั้ง

5,000

5,000

168,000

3,600
1,400
19,000

60,000

89,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมสูว่ ิชาชีพครู
ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร
4
คนๆละ
21 ชั่วโมงละ
ค่าใช้สอย
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม
300
คนๆละ
1
มื้อๆละ
ค่าวัสดุ
-น้ามัน/ซื้อวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร
2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม
ค่าวัสดุ
-ซื้อวัสดุ
3 กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ค่าวัสดุ
- ซื้อวัสดุ
4 กิจกรรมที่ 4 ครุสทิ ธิค์ วามเป็นครูทแี่ ท้
ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร
3
คนๆละ
6 ชั่วโมงละ
ค่าใช้สอยค่าวัสดุ
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม
300
คนๆละ
1
มื้อๆละ
-อาหาร
300
คนๆละ
1
มื้อๆละ
-ซื้อวัสดุ
5 กิจกรรมที่ 5 จิตอาสาอนุรกั ษ์อยุธยา
ค่าใช้สอย
-ค่าน้ามันรถ
ค่าวัสดุ
-ซื้อวัสดุ
6 กิจกรรมที่ 6 การเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
6 ชั่วโมงละ
ค่าวัสดุ
-ซื้อวัสดุ
รวมงบประมาณทัง้ สิน้
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หน่วย (บาท)
75,000

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

600 บาท

50,400

40 บาท

12,000
12,600
5,000
5,000
12,000
12,000
56,000

600 บาท

10,800

40 บาท
50 บาท

12,000
15,000
18,200
15,000
10,000
5,000
5,000

600 บาท

3,600
1,400
168,000
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8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รบั การพัฒนามีคณ
ุ ภาพเป็นที่ยอมรับในสังคม
2. นักศึกษาคณะครุศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นา และการมีจติ สาธารณะ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1) นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นครู ร้อยละ 80
2) นักศึกษามีอัตลักษณ์ด้านการมีจติ อาสา ร้อยละ 80
3) นักศึกษามีความเป็นผู้นา ร้อยละ 80
4) นักศึกษามีจิตสานึกดีต่อวัฒนธรรมไทย ร้อยละ 80
5) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80
2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
1) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
2) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ไม่ตากว่
่ าร้อยละ 80
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
1) ผลจากการรายงานผลการดาเนินโครงการ
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18 งานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผ่นดิน
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชือ่ มโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วดั ความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผูร้ บั ผิดชอบ:

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขึ้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ 85
5. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ86
งบรายจ่ายอื่น
1,010,000 บาท
ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ และ ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี น โยบายขยายการจั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษ ส าหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ออกไปอย่างทั่วถึงโดยจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษระดับภูมิภาค (ภาคกลาง)
ที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ.2548 นั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีภาระและหน้าที่เป็นศูนย์สาธิตเพื่อการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมเด็กพิเศษ
การบริการวิชาการและค้นคว้าวิจัยด้านการศึกษาพิเศษ และการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ส่งเสริมให้บุคคลที่มีความ
บกพร่องได้มีโอกาสพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพและดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
จากการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ดาเนินการกิจกรรมหลายอย่างในปีงบประมาณ 2559 ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ของคณะครุศ าสตร์ ได้ แ ก่ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการ
ตรงกับ เป้ าประสงค์ที่ 2 บู รณาการงานวิจั ยกับการเรีย นการสอนและการบริการวิชาการ 3 เด็กที่ มีความต้ องการพิ เศษ
ครอบครัว ชุมชนและเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพ และยังเป็นศูนย์สาธิต ให้นักศึกษาได้มีความรู้และเจตคติที่ดีในการ
ดูแล ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษและสามารถนาความรู้ ที่ได้ไปใช้ในการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์การศึกษา
พิเศษมีองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษและได้แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรทางการศึกษา จากหน่วยงานอื่น เพื่อให้
บุ ค ลากรน าหลั ก การ แนวคิ ด ใหม่ และประสบการณ์ ที่ ได้ ม าพั ฒ นาองค์ ก รให้ ส ามารถด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดหาสื่อ เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวกในการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาและเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเล็งเห็นว่ากิจกรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของคณะครุ ศ าสตร์แ ละมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา ดั ง นั้ น ในปี ง บประมาณ 2560 ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ
จึงได้ดาเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 | 168

2. วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เพือ่ ให้การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษที่จะนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษแก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษให้มีทักษะด้านการเรียนรู้ต่างๆ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถดารงชีวิตและอยูร่ ่วมกับสังคมภายนอกได้

3. ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั /ตัวบ่งชี้
 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ
1
การบริหารปรับปรุงอาคาร ห้องเรียนและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
5
2
มีวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเกษตร และสิ่งอานวยความสะดวก
50
สาหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ
3
บุคลากรประชุม อบรม ได้ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ
5
4
การพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
15
โครงการอบรมบริการวิชาการด้านการศึกษาพิเศษให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา
5
3/30
6
มีการจัดกิจกรรมวันเด็กสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปกติ
300
7
นักศึกษามีวัสดุในการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
80
8
มีวัสดุในการพัฒนาคุณลักษณะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
80
9
กิจกรรมอบรมให้กับผูป้ กครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
10
10 กิจกรรมการพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาทางการเรียนรู้ในชุมชน
1
11 วารสารครุศาสตร์กรุงเก่า
300

หน่วยนับ
ครั้ง
รายการ
ครั้ง
คน
ครั้ง/คน
คน
รายการ
รายการ
ครั้ง
ครั้ง
เล่ม

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1 บุคลากรได้รับบริการวิชาการ/การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมีความพึงพอใจในระดับดีมาก
2 ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆได้รับความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษมีความพึงพอใจต่อการบริการในระดับมาก
3 เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะด้านการเรียนรู้ในระดับมาก
3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1
 ไตรมาสที่ 2
 ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่ 4

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

5
8
9
5

กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

249,000
299,000
299,000
163,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

24.66
29.60
29.60
16.14
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5. ปฏิทินการปฏิบตั งิ าน
ลาดับ

ขัน้ ตอน / กิจกรรม

1 บริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ
1.1 การบริหารปรับปรุงอาคาร ห้องเรียนและซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์
1.2 จัดซื้อวัสดุสานักงาน/วัสดุการเกษตร
1.3 ประชุม/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
2 บริการวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ
2.1 การพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนสาหรับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ
2.2 โครงการอบรมบริการวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ
2.3 กิจกรรมวันเด็กสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
และเด็กปกติ
2.4 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์
2.5 พัฒนาคุณลักษณะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2.6 กิจกรรมอบรมให้กับผูป้ กครองเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก,ข,ค,ง,จ
ก,ข,ค,ง,จ
ก,ข,ค,ง,จ
ก,ข,ค,ง,จ
ก,ข,ค,ง,จ
ก,ข,ค,ง,จ
ก,ข,ค,ง,จ
ก,ข,ค,ง,จ
ก,ข,ค,ง,จ

2.7 กิจกรรมการพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาทางการ
เรียนรู้ในชุมชน
2.8 วารสารครุศาสตร์กรุงเก่า

หมายเหตุ : ให้กาหนดขัน้ ตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81-100%)

ก,ข,ค,ง,จ
ก,ข,ค,ง,จ
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

ขัน้ ตอน/กิจกรรมหลัก

1
1.1
1.2

บริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ
การบริหารปรับปรุงอาคาร ห้องเรียนและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
จัดซื้อวัสดุสานักงาน/วัสดุการเกษตร

1.3
2

ประชุม/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
บริการวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ

2.1

การพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนสาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ

2.2

โครงการอบรมบริการวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ

2.3
2.4

กิจกรรมวันเด็กสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็ก
ปกติ
พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์

2.5

พัฒนาคุณลักษณะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

2.6
2.7

กิจกรรมอบรมให้กับผูป้ กครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
กิจกรรมการพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาทางการเรียนรู้ใน
ชุมชน
วารสารครุศาสตร์กรุงเก่า
รวมทัง้ สิน้

2.8

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

5 ครั้ง
50
รายการ
5 ครั้ง

100,000
85,000

15คน
/256 ครั้ง

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ
งบประมาณ

2 ครั้ง
15
รายการ

60,000
30,000

50,000
320,000

15คน/
70ครั้ง

99,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ
งบประมาณ

2560
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ
งบประมาณ

25
รายการ
1 ครั้ง

30,000

3 ครั้ง
10
รายการ
2 ครั้ง

40,000
25,000
20,000

2 ครั้ง

20,000

15คน/
70ครั้ง

99,000

15คน/
70ครั้ง

99,000

23,000

1 ครั้ง

25,000

15
คน/46
ครั้ง
1 ครั้ง

30
รายการ
30
รายการ
3 ครั้ง
1 ครั้ง

30,000

5 ครั้ง

20,000

1 ครั้ง

75,000
163,000

10,000

3/30
ครั้ง/คน
300 คน

75,000

1 ครั้ง

25,000

50,000

1 ครั้ง

50,000

80
รายการ
80
รายการ
10 ครั้ง
1 ครั้ง

90,000

30
รายการ
30
รายการ
5 ครั้ง

30,000

1 ครั้ง

90,000

20
รายการ
20
รายการ

30,000
30,000

50,000
25,000
75,000
1,010,000

249,000

30,000
25,000

299,000

25,000

30,000
5,000
25,000
299,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 | 171

4. รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลา
ดับ
1
1.1

1.2

1.3

2.
2.1

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

งบอุดหนุน
บริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ
การบริหารปรับปรุงอาคาร
ห้องเรียนและซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์
ค่าใช้สอย
5
รายการ
จ้างเหมาบริการปรับปรุง
อาคาร ห้องเรียนและซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์ซ่อมบารุงแอร์
ประกันลิฟต์ ฯลฯ เป็นต้น
จัดซือ้ วัสดุสานักงาน/วัสดุ
การเกษตร
ค่าวัสดุ
50
รายการ
- จัดซื้อวัสดุ เช่น กระดาษ
A4 กระดาษสี กระดาษหนัง
ช้าง แฟ้ม ดินสอ ปากกา
กาว หมึกปริ้น โต๊ะลิ้นชัก ตู้
เครื่องดูดฝุ่น โทรทัศน์
- ถ่ายเอกสาร ฯลฯ
- ดิน ดอกไม้ กระถาง ปุ้ย
ฯลฯ
ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
5
ครั้ง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ ค่าที่พัก /ค่า
เช่ารถ /ค่าเสื่อมรถ/ค่า
เดินทาง/ค่าอาหารกลางวัน/
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สาหรับการไปประชุม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน
- ค่าวัสดุ,ค่าวัสดุน้ามัน, ของ
ที่ระลึก กระดาษ แฟ้ม
หมึกพริ้นเตอร์ ถ่าย
เอกสาร
บริการวิชาการด้านการศึกษา
พิเศษ
การพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนสาหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
256
ครั้งๆละ
5
ชั่วโมงๆละ
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 256
ครั้งๆละ
5
ชั่วโมงๆละ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หน่วย (บาท)
1,010,000
235,000
100,000

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

100,000

85,000
85,000

50,000
35,000

15,000

775,000
320,000
150 บาท
100 บาท

192,000
128,000
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ลา
ดับ
2.2

2.3

2.4

2.5

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

โครงการอบรมบริการวิชาการ
ด้านการศึกษาพิเศษ
ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร
3
คนๆละ
12 ชั่วโมงๆละ
-ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร
3
คนๆละ
12 ชั่วโมงๆละ
ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
90
คนๆละ
4
มื้อๆละ
ค่าวัสดุ
-จัดซื้อวัสดุ เช่น ซอง ปากกา
สมุด กระดาษการ์ด ป้าย ฯลฯ
-ค่าถ่ายเอกสาร
โครงการวันเด็กสาหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษและเด็กปกติ
ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
2
ครั้งๆละ 300
คน
ค่าวัสดุ
-ค่าถ่ายเอกสาร
1
ครั้งๆละ
-แผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
1
ครั้งๆละ
-วัสดุการจัดงานวันเด็ก เช่น
รางวัลแจกเด็ก ลูกโปร่ง
กระดาษสี สีโปสเตอร์ สีไม้ สี
น้า เทปกาว ตุ๊กตา ฯลฯ
พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ค่าวัสดุ
50
รายการ
- จัดซื้อวัสดุ เช่น กระดาษ
A4 กระดาษสี กระดาษหนัง
ช้าง แฟ้ม ดินสอ ปากกา กาว
หมึกปริ้น ถ่ายเอกสาร ฯลฯ
วัสดุการศึกษา เช่น หนังสือ
ด้านการศึกษา หนังสือการ
จัดการเรียนรู้สาหรับครู
หนังสือแต่ละประเภทที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
หนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาแนะ
แนวการศึกษา ฯลฯ
- ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
พัฒนาคุณลักษณะเด็กทีม่ ี
ความต้องการพิเศษ
- ค่าวัสดุ จัดซื้อวัสดุ เช่น
50
รายการ
หมึกปริ้น กระดาษA4
กระดาษ 100 ปอนด์ แฟ้ม
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษสี

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หน่วย (บาท)
75,000

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

600 บาท
300 บาท
30 บาท

32,400
21,600
10,800
10,800
31,800

50,000
30

บาท

18,000
5,000
4,000
23,000

90,000
90,000

90,000
90,000
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ลา
ดับ

รายการ

หนังสือแบบเรียนพัฒนาด้าน
การศึกษาพิเศษ อุปกรณ์ด้าน
การศึกษาพิเศษ โปรแกรม
สาหรับฝึกเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษแต่ละประเภท
อุปกรณ์ฝึกทักษะเด็กพิเศษ
และ วัสดุสื่อสาเร็จรูป ฯลฯ
2.6
อบรมผูป้ กครองเด็กทีม่ คี วาม
ต้องการพิเศษ
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
-ค่าถ่ายเอกสาร
2.7
การพัฒนาเด็กกลุม่ เสีย่ งต่อ
ปัญหาทางการเรียนรูใ้ นชุมชน
ค่าตอบแทน
- - ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหารกลางวัน
ค่าวัสดุ
- - จัดซื้อวัสดุ เช่น ซอง ปากกา
สมุด กระดาษการ์ด ป้าย
ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
2.8 จัดทาวารสารครุศาสตร์กรุง
เก่า
ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างทาวารสาร
ค่าวัสดุ
- ถ่ายเอกสาร
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนอ่าน
บทความ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

10

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

ครั้ง

50,000
50

ชั่วโมงๆละ

600

บาท

30,000

20

มื้อๆละ

30

บาท

9,000

15

คนๆละ

1

ครั้ง

2

คนๆละ

6

ชั่วโมงๆละ

600

บาท

7,200

30
30

คนๆละ
คนๆละ

2
1

มื้อๆละ
มื้อๆละ

30
50

บาท
บาท

1,800
1,500

1

ครั้ง

11,000
25,000

14,500
75,000

1

ครั้งๆ ละ

1

ครั้ง

10

เรื่องๆ ละ

300

รวมงบประมาณทัง้ สิน้

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

เล่มๆละ

180

54,000
6,000

1,500

บาท

15,000
1,010,000

หมาย
เหตุ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพและสามารถนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัตงิ านเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษให้แก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรูท้ ักษะต่างๆและมีคณุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
5. เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถดารงชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

9. การประเมินผลการดาเนินงาน
1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1) บุคลากรได้รับบริการวิชาการ/การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมีความพึงพอใจร้อยละ 85
2) เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการฝึกทักษะด้านการเรียนรู้ร้อยละ 85
3) โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
1) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
3) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
1) การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจานวนและคุณลักษณะของหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนา
และเอกสารวิชาการฯ
2) การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
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19 งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผ่นดิน
 โคร งการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชือ่ มโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ
แผนงบประมาณ:
3.2 แผนงานรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
180,000 บาท
หน่วยงานและผูร้ บั ผิดชอบ:
คณะครุศาสตร์ : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
1. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ นอกจากนั้นสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้จัดทาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
ซึง่ การดาเนินงานประกันคุณภาพมีความจาเป็นที่หน่วยงานต้องมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะทาให้การประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ
ทาให้องค์กร หน่วยงานมีคุณภาพ นอกจากนั้นศักยภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน
และความยั่งยืนของคณะ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้คณาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ สามารถสร้างและจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และนาไปสู่การ
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคมรวมทั้งสามารถให้บริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้คณะเป็นที่ยอมรับของ
สังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความต้องการของตลาดแรงงานที่มี แนวโน้มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์และการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งเกิดการเปิดประเทศของประเทศไทย ทาให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมีความจาเป็น
ต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง อย่างต่อเนื่องในมิติที่หลากหลาย ทั้งด้านการเรียนการสอน การทาวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านภาษา ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวทาให้การจัดพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง
คณะครุศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดการพัฒนาความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บุคลากรให้กับบุ คลากร
คณะครุศาสตร์สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้คณะครุศาสตร์เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ ในการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความสามารถ ในการแข่งขันและความยั่งยืนในที่สุด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ
2. เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
3. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความรู้ ทักษะ ตลอดจนความเข้าใจ ในกลไกและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
4. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกันคุณภาพได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
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3. ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั /ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 (ระดับคณะ) การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 5 (ระดับคณะ) การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1.
2.
3.

รายการเป้าหมาย

ปริมาณ หน่วยนับ

เสริมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา

15
120
100

1) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกลไกและเกณฑ์การประกันคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2 บุคลากรมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3 บุคลากรสามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1
 ไตรมาสที่ 2
 ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่ 4

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
3
1
1

กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

30,000
74,000
30,000
46,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

16.67
41.10
16.67
25.56

คน
คน
คน
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5. ปฏิทินการปฏิบตั งิ าน
ลาดับ

ขัน้ ตอน / กิจกรรม

1 เสริมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ
2 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
และกลไกการประกันคุณภาพภายใน
3 การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
ให้กับนักศึกษา

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ

หมายเหตุ : ให้กาหนดขัน้ ตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิน้ สุดโครงการ (81-100%)
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส

ลาดับ
1

ขัน้ ตอน/กิจกรรมหลัก

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
40,000

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ
งบดาเนินงาน
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2 กิจกรรมที่ 2 การตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพ 5 ครั้ง
ภายในและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
3 กิจกรรมที่ 3 การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
1 ครั้ง
ให้กับนักศึกษา
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทัง้ สิน้
หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

40,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

14,400
15,600

1 ครั้ง
1 ครั้ง

1,800
2,200
74,000

2560
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง

2 ครั้ง

136,000
1 ครั้ง
1 ครั้ง

14,400
15,600

10,800
19,200

46,000

4,000

180,000

30,000

30,000

46,000
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7. รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
1 กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ
40,000
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าเสื่อมรถยนต์/ค่าเบี้ยเลี้ยง/
32,000
ค่าทางด่วน/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ/
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/
ค่าอาหาร ฯลฯ
- ซื้อวัสดุ/ถ่ายเอกสาร
8,000
2 กิจกรรมที่ 2 การตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
136,000
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
ชม.ๆละ
600 บาท
39,600
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าเสื่อมรถยนต์/ค่าเบี้ยเลี้ยง/
55,000
ค่าทางด่วน/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ/
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/
ค่าอาหาร ฯลฯ
- ซื้อวัสดุ/ถ่ายเอกสาร
41,400
3 กิจกรรมที่ 3 อบรมการให้ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุณภาพให้กบั นักศึกษาภายใน
4,000
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
3 ชม.ๆละ
600 บาท
1,800
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/
1 มื้อๆละ
30 บาท
2,200
ค่าอาหาร ฯลฯ
รวมงบประมาณทัง้ สิน้
180,000
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. คณะครุศาสตร์มีเครือข่ายการประกันคุณภาพ
2. หลักสูตรและคณะมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและกลไกการประกันคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ ในกลไกและเกณฑ์การประกันคุณภาพ สามารถ
นาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพได้
4. บุคลากรและนักศึกษา สามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพอยู่ในระดับดี
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1) จานวนโครงการจัดการความรู้ที่แล้วเสร็จ 1 โครงการ 3 กิจกรรม
2) จานวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
1) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
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2) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
3) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
1) การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
2) การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
20 โครงการการจัดการความรูด้ า้ นการผลิตบัณฑิตและงานวิจยั และการจัดการความรูส้ ผู่ ลงานวิชาการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผ่นดิน
 โครงการประจา คือ งานทีด่ าเนินการอยูต่ ามภารกิจประจา
ความเชือ่ มโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ
แผนงบประมาณ:
3.2 แผนงานรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
20,000 บาท
หน่วยงานและผูร้ บั ผิดชอบ:
คณะครุศาสตร์ : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
งบดาเนินงาน
1. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ นอกจากนั้นสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้จัดทาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
ซึ่งการดาเนินงานประกันคุณภาพมีความจาเป็นที่หน่วยงานต้องมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะทาให้การประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ
ทาให้องค์กร หน่วยงานมีคุณภาพ นอกจากนั้นศักยภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน
และความยั่งยืนของคณะ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้คณาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ สามารถสร้างและจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และนาไปสู่การ
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคมรวมทั้งสามารถให้บริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้คณะเป็นที่ยอมรับของ
สังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความต้องการของตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์และการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งเกิดการเปิดประเทศของประเทศไทย ทาให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมีความจาเป็น
ต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง อย่างต่อเนื่องในมิติที่หลากหลาย ทั้งด้านการเรียนการสอน การทาวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านภาษา ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวทาให้การจัดพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง
คณะครุศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดการพัฒนาความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้บุคลากรให้กับบุคลากร
คณะครุศาสตร์สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้คณะครุศาสตร์เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ ในการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความสามารถ ในการแข่งขันและความยั่งยืนในที่สุด
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์มีองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนางานวิจัยและการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ
2. เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์มีการทาการวิจัยและการทาตาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
3. เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์สามารถนาความรู้ไปใช้ในการทางานวิจัยและการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
3. ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั /ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 (ระดับคณะ) การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ

4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1 การจัดการความรู้บุคลากร พันธกิจด้านการวิจยั
1.2 การจัดการความรู้บุคลากร พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต

ปริมาณ
20
20

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2 บุคลากรมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3 บุคลากรสามารถนาความรูไ้ ปใช้ในการพัฒนางานวิจัยและทาตาแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1
 ไตรมาสที่ 2
 ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่ 4

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
2
-

กิจกรรม เป็นเงิน 7,100 บาท ร้อยละ 35.50
กิจกรรม เป็นเงิน บาท ร้อยละ - .
กิจกรรม เป็นเงิน 12,900 บาท ร้อยละ 64.50
กิจกรรม เป็นเงิน บาท ร้อยละ - .

(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด)

หน่วยนับ
คน
คน
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5. ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
ลาดับ
1

ขัน้ ตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2559
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กขคงจ

การจัดการความรู้บุคลากร พันธกิจด้าน
การวิจัย
2 การจัดการความรู้บุคลากร พันธกิจด้านการ
กขคงจ
กขคงจ
ผลิตบัณฑิต
หมายเหตุ : ให้กาหนดขัน้ ตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิน้ สุดโครงการ (81-100%)
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส

ลาดับ
1

ขัน้ ตอน/กิจกรรมหลัก

การจัดการความรู้บคุ ลากร พันธกิจ ด้านการวิจัย
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2 การจัดการความรู้บุคลากร พันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทัง้ สิน้
หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
2 ครั้ง
10,000

2 ครั้ง

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2560
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง

3,600
6,400

1 ครั้ง
1 ครั้ง

1,800
1,100
12,900

10,000
1 ครั้ง
1 ครั้ง
20,000

1,800
5,300
7,100

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรูบ้ คุ ลากร พันธกิจด้านการวิจยั
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
6 ชม.ๆละ
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหาร
กลางวัน
- ซื้อวัสดุ/ถ่ายเอกสาร
2 กิจกรรมที่ 2 การจัดการความรูบ้ คุ ลากร พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
6 ชม.ๆละ
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหาร
กลางวัน
- ซื้อวัสดุ/ถ่ายเอกสาร
รวมงบประมาณทัง้ สิน้
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
หน่วย
10,000

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

600 บาท

3,600
4,400
2,000
10,000

600 บาท

8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. คณาจารย์คณะครุศาสตร์ได้รับความรู้ด้านงานวิจยั และการทาผลงานวิชาการ
2. บุคลากรคณะครุศาสตร์ มีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ สามารถนาไปใช้ในการวิจัยและการทาผลงานวิชาการได้
3. บุคลากรคณะครุศาสตร์ สามารถนาความรูไ้ ปใช้ในการวิจัยและการทาผลงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1) จานวนโครงการจัดการความรู้ที่แล้วเสร็จ 1 โครงการ
2) จานวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
1) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
3) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
1) การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
2) การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ

3,600
3,300
3,100
20,000
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21 งานพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ประเภทงบประมาณ
 งบแผ่นดิน

ลักษณะโครงการ
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา

ความเชือ่ มโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วดั ความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผูร้ บั ผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ
3.2 แผนงานรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบดาเนินงาน
529,120 บาท
คณะครุศาสตร์ : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

1. หลักการและเหตุผล
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) พบว่า ยุคปัจจุบันมีความต้องการ คุณลักษณะของบัณฑิตที่เด่นชัด
และสูงกว่าในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความสาคัญมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต จากปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ทาให้บัณฑิต
รุ่นใหม่จาเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากล ซึ่ งความสามารถในการคิดจะเป็นหัวใจสาคัญสาหรับบัณฑิตยุคใหม่ เช่น
การคิดเชิงเหตุผล การคิดวิจารณญาณ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจาเป็นต้องมีทักษะหลายด้านเพื่อการดารงชีวิต สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้กาหนดให้บัณ ฑิตยุคใหม่ต้องมีคุณลักษณะของบัณ ฑิตยุคใหม่ คือ ต้องเป็ นผู้มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่
ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม มีทักษะ
การด ารงชี วิ ต และประกอบอาชี พ (Life & career skills) มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ น วั ต กรรมใหม่ (Learning and innovative skills)
มีทักษะในการสืบหาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ (information, communication, media,
and technology skills) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจ เช่น การมีจิตอาสา การมี วินัยในตนเอง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต เป็นต้น
และในความเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 นั้น ได้ส่งผลต่อวิถีการดารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง คณะครุศาสตร์จึงมีความตื่นตัวและ
เตรียมพร้อมบัณฑิตในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจาเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียม
ความพร้ อ มด้ า นต่ า งๆ และเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551 -2565)
ดังนั้นคณะครุศาสตร์จงึ ได้จัดทาโครงการงานพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อให้บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และ
มีขีดความสามารถเทียบเท่าในระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในสาขาอาชีพต่าง ๆ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคมตามอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์
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3. ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั /ตัวบ่งชี้
 สกอ. องค์ประกอบที่ 2 (ระดับหลักสูตร) บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 3 (ระดับหลักสูตร) บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1 การเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
1.2 การแสวงหาการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์แบบ PBL
1.3 การพัฒนาความสามารถในการสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์
1.4 การเตรียมพร้อมสู่การสอนวิชาสังคมศึกษาบูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้องกับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.5 การผลิตสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย
1.6 การออกแบบสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย InfoGraPhic
1.7 ค่ายเตรียมความพร้อมสู่ครูพลศึกษามืออาชีพ
1.8 การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
1.9 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
1.10 พัฒนาทักษะความเป็นครูประถมศึกษาสู่อาชีพ
1.11 เทคนิคการสอนพูดและการสื่อสารภาษาไทยสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
1.12 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
1.13 ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
1.14 ประกวดผลิตสื่อเทคโนโลยี
1.15 เทคนิคการสอนพูดและการสื่อสารภาษาไทยสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
1.16 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ
1.17 จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา

ปริมาณ
900
35
25
30

หน่วยนับ
คน
คน
คน
คน

30
60
30
40
25
35
50
11
40
1
50
25
30

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1
 ไตรมาสที่ 2
 ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่ 4

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

7
6
7
1

กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

104,200 บาท
100,000 บาท
288,000 บาท
36,920 บาท

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

19.69 .
18.90 .
54.43 .
6.98 .

สาขา/กลุ่มวิชา

คน
ครั้ง
คน
คน
รายการ
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5. ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
ลาดับ

ขัน้ ตอน / กิจกรรม

1

การเพิม่ ชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ

2

การแสวงหาการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์แบบ
PBL
การพัฒนาความสามารถในการสร้างสื่อการ
สอนวิทยาศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์

3

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กข ค ค ค คงจ
กขคงจ
กขคงจ

4

การเตรียมพร้อมสู่การสอนวิชาสังคมศึกษา
บูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

กขคงจ

5

การผลิตสื่อการเรียนการสอนทาง
คอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย

กขคงจ

6

การออกแบบสื่อการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ด้วย InfoGraPhic

7

ค่ายเตรียมความพร้อมสู่ครูพลศึกษามือ
อาชีพ

8

การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

9

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21

กขคงจ

10 พัฒนาทักษะความเป็นครูประถมศึกษาสู่
อาชีพ

กขคงจ

11 เทคนิคการสอนพูดและการสื่อสาร
ภาษาไทยสาหรับเด็กที่มคี วามต้องการ
พิเศษ

กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ

กข

12 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้
13 ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
ชั้นสูง (A.T.C)

คงจ

กขคงจ
กขคงจ

กขคงจ
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ลาดับ

ขัน้ ตอน / กิจกรรม

14 ประกวดผลิตสื่อเทคโนโลยี

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กขคงจ

15 เทคนิคการสอนพูดและการสื่อสาร
ภาษาไทยสาหรับเด็กที่มคี วามต้องการ
พิเศษ
16 พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
แหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ
17 จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา

กขคงจ

กขคงจ
กขค

หมายเหตุ : ให้กาหนดขัน้ ตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิน้ สุดโครงการ (81-100%)

งจ
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6. ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน/แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส

ลาดับ

ขัน้ ตอน/กิจกรรมหลัก

1

การเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
ค่าตอบแทน
การแสวงหาการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์แบบ PBL
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
การพัฒนาความสามารถในการสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์
ด้วยคอมพิวเตอร์
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
การเตรียมพร้อมสู่การสอนวิชาสังคมศึกษาบูรณาการเนื้อหาให้
สอดคล้องกับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
การผลิตสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์สาหรับเด็ก
ปฐมวัย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
การออกแบบสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย
InfoGraPhic
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่ายเตรียมความพร้อมสู่ครูพลศึกษามืออาชีพ
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ

2
3

4

5

6

7

2559
2560
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 ปริมาณ งบประมาณ
900 คน
168,000
168,000
35 คน
10,000
10,000
25 คน
10,000
7,200
2,800
30 คน

10,000
3,600
6,400

30 คน

10,000
5,400
4,600

60 คน

10,000
7,200
2,800

30 คน

10,000
10,000
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รวมทุกไตรมาส

ลาดับ
8

9
10
11

12
13
14
15

ขัน้ ตอน/กิจกรรมหลัก
การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
พัฒนาทักษะความเป็นครูประถมศึกษาสู่อาชีพ
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
เทคนิคการสอนพูดและการสื่อสารภาษาไทยสาหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ประกวดผลิตสื่อเทคโนโลยี
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
เทคนิคการสอนพูดและการสื่อสารภาษาไทยสาหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ

2559
2560
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 ปริมาณ งบประมาณ
40 คน

10,000
7,200
2,800

25 คน

10,000
10,000

35 คน

10,000
10,000

50 คน

10,000
1 ครั้ง

11 สาขา

3,600
6,400

35,000
26,400
8,600

30 คน

30,000
5,000
15,000

1 ครั้ง

10,000

20,000
20,000

50 คน

5,000
5,000
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รวมทุกไตรมาส

ลาดับ
16

17

ขัน้ ตอน/กิจกรรมหลัก
พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแหล่งการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ

วัสดุพัฒนานักศึกษา
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทัง้ สิน้
หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

2559
2560
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 ปริมาณ งบประมาณ
25 คน
14,200
14,200
5 รายการ

156,920
529,120

30,000
104,200

45,000
100,000

45,000
288,000

36,920
36,920
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7. รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
หน่วย (บาท)
168,000

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

1 การเพิม่ ชัว่ โมงเรียนภาษาอังกฤษ
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
840
ชั่วโมงๆละ 200
2 การแสวงหาการเรียนรูท้ างคณิตศาสตร์แบบ PBL
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าเช่ารถ
1
คันๆละ
2
เที่ยวๆละ 5,000
3 การพัฒนาความสามารถในการสร้างสือ่ การสอนวิทยาศาสตร์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
1
คนๆละ
12
ชั่วโมงๆละ 600
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/กระดาษ/
ปากกา/ดินสอ/ค่าถ่าย
เอกสารประกอบการอบรม
4 การเตรียมพร้อมสูก่ ารสอนวิชาสังคมศึกษาบูรณาการเนือ้ หาให้สอดคล้องกับการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
1
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ 600
ค่าใช้สอย
- อาหารว่างและเครื่องดืม่
30
คนๆละ
4
มื้อๆละ
30
ค่าวัสดุ
- ซื้อวัสดุ/เอกสาร/แฟ้ม/ซีด/ี
ของที่ระลึก
5 การผลิตสือ่ การเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
1
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ 600
- ค่าวิทยากร
1
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ 300
ค่าใช้สอย
- อาหารว่างและเครื่องดืม่
35
คนๆละ
2
มื้อๆละ
30
ค่าวัสดุ
- ซื้อวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร
6 การออกแบบสือ่ การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย InfoGraPhic
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
1
คนๆละ
12
ชั่วโมงๆละ 600
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/กระดาษ/
ปากกา/ดินสอ/ค่าถ่าย
เอกสารประกอบการอบรม
7 ค่ายเตรียมความพร้อมสูค่ รูพลศึกษามืออาชีพ
ค่าตอบแทน

บาท

168,000
10,000

บาท

10,000
10,000

บาท

7,200
2,800
10,000

บาท

3,600

บาท

3,600
2,800
10,000

บาท
บาท

3,600
1,800

บาท

2,100
2,500
10,000

บาท

7,200
2,800
10,000

หมาย
เหตุ
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ลา
ดับ

รายการ
- ค่าวิทยากร

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
16
ชั่วโมงๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
หน่วย (บาท)
บาท
9,600

อัตราต่อหน่วย
อัตรา
600

ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสาร
8 การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
1
คนๆละ
12
ชั่วโมงๆละ
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ซื้อวัสดุ/แฟ้ม/แผ่น CD/
ค่าถ่ายเอกสาร
- วัสดุน้ามัน
9 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าจ้างเหมารถ
1
คันๆละ
2
เที่ยวๆละ
10 พัฒนาทักษะความเป็นครูประถมศึกษาสูอ่ าชีพ
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
1
คนๆละ
12
ชั่วโมงๆละ
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสาร
11 เทคนิคการสอนพูดและการสือ่ สารภาษาไทยสาหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
1
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสาร /ซื้อวัสดุ
- ค่าอาหารว่าง
50
คนๆละ
2
มื้อๆละ
12 การทวนสอบผลสัมฤทธิต์ ามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
11
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- อาหารว่างและเครื่องดืม่
65
คนๆละ
2
มื้อๆละ
- อาหาร
65
คนๆละ
1
มื้อๆละ
- ซื้อวัสดุ/ถ่ายเอกสาร
13 ผูก้ ากับลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ ขัน้ ความรูช้ นั้ สูง (A.T.C)
13.1 อบรมวิชา ผูก้ ากับลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ชนั้ ความรูช้ นั้ สูง
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
1
คนๆละ
10
ชั่วโมงๆละ
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
3
คนๆละ
7
วันๆละ
- ค่าบารุงรถ
1
ครั้งๆละ
- ค่าน้ามัน

400
10,000
600

บาท

7,200
800
2,000
10,000

5,000

บาท

10,000
10,000

600

บาท

7,200
2,800
10,000

600

บาท

3,600

30

บาท

3,400
3,000
35,000

400

บาท

26,400

30
60

บาท
บาท

3,900
3,900
800
30,000
20,000

500

บาท

5,000

240
1,500

บาท
บาท

5,040
1,500
7,000

หมาย
เหตุ
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ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
หน่วย (บาท)
1,460

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

- ค่าถ่ายเอกสาร
13.2 อบรมวิชา ผูก้ ากับลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ชนั้ ความรูช้ นั้ สูง รอบ 2 (ตรวจขัน้ ที่ 5)
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
3
คนๆละ
1
วันๆละ
240
- ค่าสึกหรอ
1
ครั้งๆละ 1,500
- ค่าน้ามัน
- ค่าถ่ายเอกสาร
14 ประกวดผลิตสือ่ เทคโนโลยี
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- เงินรางวัล
- โล่หร์ างวัล/ถ้วยรางวัล
- ซื้อวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร
15 เทคนิคการสอนพูดและการสือ่ สารภาษาไทยสาหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- เบี้ยเลีย้ ง
1
ครั้งๆละ
240
- ค่าบารุงรถ
1
ครั้งๆละ 1,500
- ค่าน้ามัน
16 พัฒนาการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ในแหล่งการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทางธรรมชาติ
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าเช่ารถ
1
คัน
2
วันๆละ
7,100
17 วัสดุพฒ
ั นานักศึกษา
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ซื้อวัสดุ
รวมงบประมาณทัง้ สิน้
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์มคี ุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด
2. นักศึกษาคณะครุศาสตร์มคี ุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคม
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
1) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80+
2) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ไม่ตากว่
่ าร้อยละ 80
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
1) ผลจากการรายงานผลการดาเนินโครงการ

10,000
บาท
บาท

720
1,500
7,000
780
20,000
10,000
3,000
7,000
5,000

บาท
บาท

240
1,500
3,260
14,200

บาท

14,200
156,920
156,920
529,120

หมาย
เหตุ
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22 โครงการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์เพือ่ สนับสนุนการเรียนรู้
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผ่นดิน
 โครงการประจา คือ งานทีด่ าเนินการอยูต่ ามภารกิจประจา
ความเชือ่ มโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสาเร็จตามผลผลิต:
1.จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2.จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3.จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4.ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ ร้อยละ 85
5.ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6.ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
1,805,000 บาท
หน่วยงานและผูร้ บั ผิดชอบ:
คณะครุศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
การจัด การศึก ษาเพื่ อ การผลิ ตบั ณ ฑิ ต ของคณะครุศ าสตร์ รวมทั้ งการบริหารจัด การคณะครุศ าสตร์ให้ บรรลุ วัตถุ ประสงค์อ ย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น จาเป็นต้องมีครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ และการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงานทั้ง
ด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ
ครุศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะครุศาสตร์มีความจาเป็นที่จะต้องจัดซื้อ ครุภัณฑ์/จัดหาเพิ่มเติม เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
และการบริหาร เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจซึ่งสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใ้ ห้กับอาจารย์และนักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะและความรู้จากการใช้อุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน
2. เพื่อให้การผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์มีคณ
ุ ภาพสูงขึ้น
3. ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั /ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 6 (ระดับหลักสูตร) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
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4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 ตู้ทาน้าเย็น 2 ก๊อก
2 เครื่องกรองน้า
3 ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
4 ชุดพัฒนาการทางสติปญ
ั ญาทางด้านวิชาการ
5 โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบฝัง
6 ครุภณ
ั ฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
7 สนามตระกร้อพื้นยาง
8 สนามแบดมินตันพื้นยาง

ปริมาณ
5
5
1
1
16
1
1
2

หน่วยนับ
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
ชุด
ตัว
ชุด
ชุด
ชุด

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) สามารถจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพเป็นไปตามข้อกาหนดที่ต้องการ

3. เป้าหมายเชิงเวลา

 ไตรมาสที่ 1 จานวน 9 กิจกรรม เป็นเงิน 1,805,000 บาท ร้อยละ 100

5. ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
ลาดับ

ขัน้ ตอน / กิจกรรม

1

จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์
ตู้ทาน้าเย็น 2 ก๊อก
เครื่องกรองน้า
ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ชุดพัฒนาการทางสติปญ
ั ญาทางด้าน
วิชาการ
โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบฝัง
ครุภณ
ั ฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สนามตระกร้อพื้นยาง
สนามแบดมินตันพื้นยาง

พ.ศ.2559
ไตรมาส 1

พ.ศ.2560
ไตรมาส 3

ไตรมาส 2
ไตรมาส 4
ก.
เม.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
มี.ค.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.
ย.
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ

หมายเหตุ : ให้กาหนดขัน้ ตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิน้ สุดโครงการ (81-100%)
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส

ลาดับ

ขัน้ ตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
1) ตู้ทาน้าเย็น 2 ก๊อก
2) เครื่องกรองน้า แบบที่ 2
3) ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ
4) ชุดพัฒนาการทางสติปญ
ั ญาทางด้านวิชาการ
5) โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบฝัง
6) ครุภณ
ั ฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
7) สนามตระกร้อพื้นยาง
8) สนามแบดมินตันพื้นยาง
รวมทัง้ สิน้
หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ

1

5 เครื่อง
5 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
16 ตัว
1 ชุด
1 ชุด
2 ชุด

102,500 5 เครื่อง
27,500 5 เครื่อง

102,500
27,500

95,000 1 ชุด

95,000

50,000
400,000
500,000
210,000
420,000

1 ชุด
16 ตัว
1 ชุด
1 ชุด
2 ชุด

50,000
400,000
500,000
210,000
420,000
1,805,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2560
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
1) ตู้ทาน้าเย็น 2 ก๊อก
2) เครื่องกรองน้า แบบที่ 2
3) ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายของเด็กที่มคี วาม
ต้องการพิเศษ
4) ชุดพัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
ทางด้านวิชาการ
5) โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบฝัง
6) ครุภณ
ั ฑ์ห้องปฏิบตั ิการ
วิทยาศาสตร์
7) สนามตระกร้อพื้นยาง
8) สนามแบดมินตันพื้นยาง

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตรา

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย

5
5
1

เครื่อง
เครื่อง
ชุด

20,500
5,500
95,000

บาท
บาท
บาท

102,500
27,500
95,000

1

ชุด

50,000

บาท

50,000

16
1

ตัว
ชุด

25,000
500,000

บาท
บาท

400,000
500,000

1
ชุด
2
ชุด
รวมงบประมาณทัง้ สิน้
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
1.มีเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.อาจารย์และนักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะและความรู้จากการใช้อุปกรณ์เพิ่มขึ้น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1) คณะครุศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ครบทุกรายการ
2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
1) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
3) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
1) การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

210,000 บาท
210,000 บาท

210,000
420,000
1,805,000

หมาย
เหตุ
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งาน/โครงการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์คณะครุศาสตร์
รายละเอียดรายการค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ลาดับที่

รายการ

จานวน/หน่วย ราคาต่อหน่วย
นับ
(บาท)

1

ตู้ทาน้าเย็น 2 ก๊อก

5 เครื่อง

20,500

2

เครื่องกรองน้า แบบที่ 2

5 เครื่อง

5,500

3

ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนา
การด้านร่างกายของเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ

1 ชุด

95,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น
102,500 มาตรฐานฯ
- ตู้ทาน้าเย็นแบบต่อท่อ ชนิดตั้งพื้น
- ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทาด้วยโลหะ
ไม่เป็นสนิม
- ถังบรรจุน้าภายในทาด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
- ความจุถังน้าไม่น้อยกว่า 30 ลิตร
- มีอุปกรณ์ควบคุมระดับน้าในถังเก็บน้า (ลูกลอย)
- ขนาดท่อน้าเข้าไม่น้อยกว่า ½ นิว้
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท
- รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
คาชี้แจงฯ
สาหรับให้บริการนักเรียน โรงเรียนประถมสาธิต
27,500 มาตรฐานฯ
- ตัวเครื่องเป็นสเตนเลส
- ระบบการกรองน้าขั้นต่าไม่น้อยกว่า 2 ขั้นตอน
- เส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- ตัวเครื่องสูงไม่น้อยกว่า 48 ซม.
- ท่อกรองน้าเข้า-ออก ขนาดไม่น้อยกว่า ½ นิ้ว (4 หุน)
- อัตราการกรองน้าไม่น้อยกว่า 100 ลิตร/ซม.
- รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี
คาชี้แจงฯ
สาหรับให้บริการนักเรียน โรงเรียนประถมสาธิต
95,000 มาตรฐานฯ
ประกอบด้วย
- เครื่องเล่นชุดไต่เขาหนูน้อย
ขนาด กว้าง 160 ซม. ยาว 160 ซม. สูง 40 ซม.
- สะพานปีนป่ายสายรุ้ง
กว้าง 100 ซม. ยาว 165 ซม. สูง 90 ซม.
- อุโมงค์ท่อโค้ง
กว้าง 126 ซม. ยาว 255 ซม. สูง 138 ซม .
- แป้นบาส 2 หน้า (พร้อมลูกบอล 2 ลูก)
- โยกเยกนกแก้ว
กว้าง 25 ซม. ยาว 90 ซม. สูง 55 ซม.
ทุกชิ้นทาด้วยโครงสร้างทาจากไม้บุด้วยฟองน้า 1 นิ้ว
หุ้มด้วยผ้าพีวีซีอย่างดีสีสันสดใส สวยงาม
คาชี้แจงฯ
ใช้ประจาศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
รวมเงิน
(บาท)
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จานวน/หน่วย ราคาต่อหน่วย
นับ
(บาท)

ลาดับที่

รายการ

4

ชุดพัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
ทางด้านวิชาการ

1 ชุด

50,000

5

โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบฝัง

16 ตัว

25,000

6

ครุภณ
ั ฑ์ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์

1 ชุด

500,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น
50,000 มาตรฐานฯ
ชุดโต๊ะ เก้าอี้
โครงสร้างทาจากไม้อัด 10 มม.
โครงไม้บุด้วยฟองน้า 1 นิ้วหุ้มด้วยผ้าพีวีซี อย่างดี
สีสันสดใส สวยงามขนาดโต๊ะ เส้นผ่าศูนย์กลาง 120
x สูง 50 ซม. จานวน 1 ตัว
ขนาดเก้าอี้ เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 x สูง 30 ซม.
จานวน 6 ตัว
คาชี้แจงฯ
สาหรับพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ประจาศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
400,000 มาตรฐานฯ
- โครงสร้างเป็นไม้เบญจพรรณ ขนาด 3/4”x2”
ประกอบเป็นโครงปิดทับด้วยไม้อดั สัก
แบบประกอบ 2 ลิ้นชักซ้าย มีคียบ์ อร์ด
มีบานเปิดด้านขวา
หน้าท็อปเจาะวางกระจกสีชาหนา 5 มม.
ด้านใต้ท๊อปมีชั้นรองรับจอคอมพิวเตอร์ได้
- มือจับแสตนเลส
- รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
คาชี้แจงฯ
ใช้ในห้องเรียนอาคาร 6 และอาคาร 7
500,000 ประกอบด้วย
1.เครื่องวัด pH
-เป็นเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-เบส แบบพกพา
-ช่วงการวัด 0.00 ถึง 14.00 pHความละเอียด 0.01
pH ความแม่นยา ±0.2 pH
2.ชุดแบบจาลองโครงสร้างโมเลกุล
-เป็นชุดแบบจาลองโครงสร้างโมเลกุล
-แบบจาลองทาด้วยพลาสติก
-บรรจุในกล่องชุดแบบจาลอง
3.เตาให้ความร้อน
-เป็นเตาให้ความร้อนชนิดใช้ไฟฟ้า
-บริเวณที่ให้ความร้อน (Cast Iron) ทาด้วยเหล็กกล้าไร้
สนิม
-มีปุ่มควบคุมความร้อน
-ใช้ไฟฟ้า 220 V.AC 1,500-2,000 W
4.ชุดกลั่นลาดับส่วน
-เป็นชุดเครื่องแก้วสาหรับการกลัน่ ลาดับส่วน
-ประกอบด้วย ขวดก้นกลม ขนาด 500 มิลลิลิตร
จานวน 1 ชิ้นคอลัมม์ชนิด Vigreux จานวน 1 ชิ้น
รวมเงิน
(บาท)
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ลาดับที่

รายการ

จานวน/หน่วย ราคาต่อหน่วย
นับ
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น
-คอนเดนเซอร์แบบไส้ตรง ยาว 30 เซนติเมตร
จานวน 1 ชิ้น
-ข้อต่อ 3 ทาง จานวน 1 ชิ้น
-ข้อต่อปลายคอนเซอร์ จานวน 1 ชิ้น
-จุกเสียบเทอร์โมมิเตอร์ จานวน 1 ชิ้น
5.กล้องจุลทรรศน์ตาเดียว 1,600 เท่า
คุณลักษณะ
-เป็นกล้องจุลทรรศน์ตาเดียว
-หัวกล้องชนิด กระบอกตาเดียวชนิดเอียงคงที่ได้ไม่น้อย
กว่า 30 องศา หัวกล้องจุลทรรศน์สามารถหมุนได้รอบ
360 องศา
-เลนส์ตา ชนิดเห็นภาพกว้าง (Wide Field)
มีกาลังขยาย 2 ขนาด คือ 10X และ 16X
-เลนส์วตั ถุ มีกาลังขยาย 4 ขนาด คือ 4X, 10X, 40X
(Spring), 100X (Spring, Oil) อย่างละ 1 หัว
-แท่นวางสไลด์ แบบสี่เหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า
110x126 มิลลิเมตร พร้อมระบบปรับเลื่อนแท่น
สไลด์แบบห้อยต่า (Low Mechanical Stage)
และคลิปหนีบสไลด์
-ระบบโฟกัส มีปุ่มปรับหยาบและละเอียด ชนิดแกน
ร่วมกัน (Coaxial) และมีปุ่มล็อคติดตั้งอยู่หลังแท่น
วางสไลด์ โดยสามารถปรับระยะด้วยการหมุนสกรู
เพื่อป้องกันสไลด์เลื่อนขึ้นกระทบกับเลนส์วตั ถุ
-เลนส์รวมแสง ชนิด Abbe Condenser N.A. 1.25
สามารถปรับเลื่อนขึ้นลงได้ และมี Iris Diaphragm
พร้อมช่องใส่แผ่นกรองแสง
7. ระบบให้แสงสว่าง ชนิด Built-in 220V/20W
มีสวิตช์ปิดเปิดและระบบหรีไ่ ฟ และสามารถ
เปลี่ยนเป็นกระจกเงาสะท้องแสงสาหรับในกรณีที่ไม่
มีไฟฟ้าใช้
6.เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้องจุลทรรศน์
-เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้องจุลทรรศน์
โดยใช้สวมต่อกับกระบอกตาของกล้องจุลทรรศน์
กระบอกตาเดียว กระบอกตาคู่ และกล้องจุลทรรศน์
แบบสเตอริโอได้
-ส่งสัญญาณภาพผ่าน USB Port
-สายสัญญาณสามารถใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้
-มีค่า Image Sensor Resolution ไม่น้อยกว่า 3.5
megapixels
-มีโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ
-Adapter สาหรับต่อกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ
และ Adapter สาหรับต่อกล้องจุลทรรศน์
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ลาดับที่

รายการ

จานวน/หน่วย ราคาต่อหน่วย
นับ
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น
7.แบบจาลองดีเอ็นเอ
-แบบจาลองดีเอ็นเอทาด้วยพลาสติก แสดงลักษณะ
เฉพาะของฟอสเฟต เบสอะดีนิน เบสไซโทซีน
เบสกวานีน อย่างชัดเจน
-เคลื่อนย้ายได้
8.หุ่นจาลองอวัยวะร่างกายแยกชิน้ ส่วนได้ 41 ชิ้น
-เป็นหุ่นจาลองอวัยวะร่างกายที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้
-สามารถมองเห็นอวัยวะภายในและ ถอดออกมาศึกษา
รายละเอียดได้
-ทาจากพลาสติก PVC
9.แบบจาลองระบบย่อยอาหารขนาดใหญ่
-เป็นแบบจาลองระบบย่อยอาหาร ทาจากพลาสติก PVC
-แสดงระบบย่อยอาหารและอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบย่อยอาหาร
10.แบบจาลองหัวใจ
-เป็นหัวใจจาลองขยายขนาด 4 เท่า แสดงโครงสร้าง
ภายในและภายนอก เพื่อแสดงรูปแบบของระบบ
หมุนเวียนเลือด
-แบบจาลองสามารถแยกชิ้นส่วนได้
-ทาจากวัสดุพลาสติก PVC
11.หุ่นจาลองระบบสืบพันธุ์หญิง
-เป็นหุ่นจาลองระบบสืบพันธุ์เพศหญิง แบบหน้าตัด
เพื่อแสดงให้เห็นโครงสร้างภายในที่สาคัญ เช่น
Ovaries, Uterus และ Vagina
-แสดงลักษณะของระบบสืบพันธุ์เพศหญิงในขณะ
ตั้งครรภ์ประมาณสัปดาห์ที่ 40 พร้อมหุ่นจาลอง
เด็กทารกอายุครรภ์ 3 เดือน
-สามารถถอดเข้าและออกได้ มีตัวเลขระบุเพื่อแสดง
ส่วนต่างๆของแบบจาลอง พร้อมเอกสารอธิบาย
-วัสดุทาจากพลาสติก PVC ติดตั้งบนฐานพลาสติก
ขนาดไม่น้อยกว่า 22x35 ซม.
12.หุ่นจาลองระบบสืบพันธุ์ชาย
-เป็นหุ่นจาลองระบบสืบพันธุ์เพศชาย แบบหน้าตัด
เพื่อแสดงให้เห็นโครงสร้างภายในที่สาคัญ เช่น
Penis, testis และ Prostate Gland มีตัวเลขระบุ
เพื่อแสดงส่วนต่างๆของแบบจาลอง พร้อมเอกสาร
อธิบาย
-วัสดุทาจากพลาสติก PVC ติดตั้งบนฐาน
13.แบบจาลองเซลพืช
-แบบจาลองเซลพืช แสดงให้เห็นโครงสร้างภายใน
ของเซลพืช เช่น Nucleus, Endoplasmic
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รายการ

จานวน/หน่วย ราคาต่อหน่วย
นับ
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น
reticulum, Golgi complex
-ทาจาก PVC
-แบบจาลองประกอบอยู่บนฐานพลาสติก
14.แบบจาลองเซลสัตว์
-แบบจาลองเซลสัตว์ แสดงให้เห็นโครงสร้างภายใน
ของเซลสัตว์ เช่น Nucleus, Endoplasmic
reticulum, Golgi complex
-ทาจาก PVC
-แบบจาลองประกอบอยู่บนฐานพลาสติก
15.แผ่นชาร์ตแสดงระบบต่างๆ ของมนุษย์
-แผ่นชาร์ตแสดงระบบอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ 5 ระบบ
ได้แก่ ระบบประสาท ระบบกระดูก ระบบหมุนเวียน
โลหิต ระบบย่อยอาหารและระบบกล้ามเนื้อ
ทาด้วยพลาสติก
-มีขนาดไม่น้อยกว่า 25x35 ซม.
16.แผ่นชาร์ตแบบนูนแสดงอาณาจักรพืชชนิดต่างๆ
-แผ่นชาร์ตแสดงอาณาจักรพืชชนิดต่างๆ ทาด้วย
พลาสติก
-มีขนาดไม่น้อยกว่า 50x70 ซม.
17.กล่องความต้านทาน 8 ค่า
-เลือกค่าความต้านทานได้ 8 ช่วงการวัด คือ
x1Ω/x10Ω/x100Ω/x1kΩ/10kΩ/100kΩ/1MΩ และ
10MΩ
-ตัวกล่องเป็นพลาสติก ขนาด 15x28x7 ซม.
18.เครื่องกาเนิดไฟฟ้า AC ต่อ DC แบบสาธิต
-ประกอบด้วยล้อหมุนสายพานต่อเข้ากับแกนขดลวด
และแท่งแม่เหล็กถาวร แผ่นทองแดงมีวงจรหลอดไฟ
แสดงการไหลของกระแสไฟฟ้า
-เครื่องกาเนิดไฟฟ้าประกอบบนฐานไม้ที่ได้มาตรฐาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 20x30 ซม.
19.ชุดการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน
-เป็นชุดการต่อวงจรไฟฟ้า ประกอบด้วย หลอดไฟ
สวิตซ์ ปิด-เปิด ขั้วเสียบไฟ และฟิวส์
-แสดงรูปวงจรบนฐานไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 20x25 ซม.
-ใช้ไฟฟ้า 12 V DC
20.ชุดคิดต์อิเลคโทรนิคส์
-เป็นชุดทดลองเพื่อศึกษาการต่อตัวต้านทานแบบ
ต่างๆ ทั้งอนุกรม ขนาน และแบบผสม กฎของโอห์ม
และการนาไปใช้งานวงจรไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม
ขนาน และแบบผสม คุณสมบัติของไดโอดเปล่งแสง,
ตัวต้านทานเปลี่ยนแปลงตามแสง, วงจรขยายแบบ
คอมมอนเบส คอลเลกเตอร์ และอิมิตเตอร์
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นับ
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และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น
คุณลักษณะของไดโอด
-ทาด้วยพลาสติกใส พิมพ์สญ
ั ลักษณ์ และค่าอุปกรณ์
มองเห็นได้ชัดเจน
-ประกอบด้วยตัวต้านทาน 100Ω, 200Ω, 270Ω,
300Ω, 470Ω, 500Ω, 680Ω, 1kΩ, 3kΩ, 10kΩ,
15kΩ, 22kΩ, 50kΩ, 100kΩ LDR ตัวเก็บประจุ
1µF 50V, 22µ F16 ทรานซิสเตอร์แบบ NPN
ไดโอด LED เปล่งแสงสีแดง, สีเขียว, สีเหลือง
อย่างละ 1 ตัว
-สวิตซ์โมดุลทุกตัวมีขายึดกับแผงสแตนเลส
มีช่องสาหรับเสียบโมดุล
-มีขนาดไม่น้อยกว่า 28x43 ซม.
21.ชุดปฏิบัติการทดลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-ประกอบด้วยวงจรเสียงม้า, วงจรเสียงวัว,
วงจรเสียงเสือ, วงจรเสียงลูกไก่, วงจรเสียงหวูดรถไฟ,
วงจรเสียงไซเรนพยาบาล
-ประกอบด้วยวงจรวิทยุ AM ระบบไอซี,
วงจรไฟวิ่งไป-กลับ 12 ดวง, วงจรไฟวิ่งรูปกังหัน
16 ดวง, วงจรไฟกระพริบเรียงแถว 5 ดวง
22.ชุดสาธิตเครื่องกาเนิดไฟฟ้าจากไดนาโมจักรยาน
-เป็นชุดสาธิตการผลิตไฟฟ้าโดยการเคลื่อนที่ของ
แม่เหล็กตัดกับขดลวดไดนาโมจักรยาน
หมุนแกนแม่เหล็กตัดขดลวด
-มีหลอดไฟ 1.2 V 3 หลอด พร้อมสวิตซ์ต่อขนานกับ
วงจรในกล่องดา
-ประกอบบนฐานไม้ขนาดไม่น้อยกว่า 22x30x1 ซม.
23.หม้อแปลงโวลท์ต่า 2 ระบบ AC ต่อ DC 2 เครื่อง
-เป็นเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรง
-ใช้ไฟฟ้า 220 V.AC สามารถจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ
ได้ตั้งแต่ 0, 2, 5, 8, 12 V, 8 A
-สามารถจ่ายไฟกระแสตรงได้ 0-30 V 3A
-สามารถอ่านค่าได้จากหน้าปัดโวลต์มเิ ตอร์มีสวิตซ์
ปิด-เปิด มี LED แสดงสภาวะการทางาน
24.เครื่องกลไอน้า พร้อมสาธิตการเกิดไอน้า 1 เครื่อง
-ประกอบด้วย หวูดสัญญาณ วาล์วนิรภัย บอยเลอร์
และเกจวัดไอน้า
-ประกอบบนฐานทาด้วยโลหะ มีความแข็งแรง ทนทาน
25.เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
-เป็นเครื่องเคาะสัญญาณเวลาใช้ไฟฟ้า
-ใช้ได้กับไฟฟ้า 12 V.AC
-ตัวเครื่องใส่แถบกระดาษเคาะสัญญาณ มีตัวบังคับ
แถบกระดาษ ที่มีความยาว 100 เมตร กว้าง 9.5 มม.
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จานวน/หน่วย ราคาต่อหน่วย
นับ
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น
และสามารถใส่กระดาษคาร์บอน ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
40 มม.
26.ชุดทดลองแรงเสียดทาน 3 ชุด
-ประกอบด้วยชุดถ่วงน้าหนัก ชุดรางไม้พร้อมรอก 1 อัน
ทาด้วยไม้อดั ปิดทับด้วยโฟไมก้า
-ชุดรอก 1 ชุด ประกอบด้วย C-clamp ด้านหลัง
C-clamp เป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีรูและสกรู
หางปลายึดติดกับแขนของรอกได้ 3. อุปกรณ์อื่นๆ
ได้แก่ ตลับเมตร 1 อัน ยาว 3 เมตร ไม้เมตร 1 อัน
ทาด้วยไม้เนื้อแข็งหนา มีขีดเป็นมิลลิเมตรและ
เซนติเมตร ชุดมวล ประกอบด้วย ถุงทราย ขนาด
500 กรัม และมวลโลหะ ขนาด 500กรัม พร้อมรถ
ทดลอง ตัวรถทาด้วยไม้ มีแผ่นเหล็กสปริง พร้อมที่
ยึดติดกับรถและที่ยึดแถบกระดาษ
มีที่สาหรับยึดแท่งเหล็กที่เพิ่มน้าหนักด้านบน
และที่สาหรับคล้องเชือกอยู่ที่หัวด้านใดด้านหนึ่ง
27.เครื่องชั่งดิจิตอล 2 ชุด
-ชั่งน้าหนักได้สูงสุด 400 กรัม
-อ่านค่าได้ละเอียด (Readability) 0.01 กรัม
-ปรับหน่วยชั่งเป็นหน่วย g, lb, oz, ozt, dwt, pc, %
-ขนาดจานชั่ง 120 มม. / 4.7 นิ้ว
28.ทรงกลมท้องฟ้า ขนาด 12 นิ้ว 1 ใบ
-เป็นทรงกลมท้องฟ้า ปรากฏเส้นไรส์ แอสเซนชัน
และเดคลิชัน
-บอกตาแหน่งดวงอาทิตย์
-มีไฟในตัว มีฐานตั้งที่แข็งแรงและทาด้วยพลาสติกแข็ง
29.โต๊ะประจาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
-เป็นโต๊ะสาหรับทากิจกรรม
-พับได้ มีล้อสาหรับเลื่อน
-ขนาดกว้าง 150 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม.
โครงเหล็กหนาทรงกลม
-หน้าโต๊ะทาด้วยวัสดุเมลามีน หนา 25 มม.
30.เก้าอี้ประจาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
-ทีน่ ั่งและพนักพิงเป็นไฟเบอร์หนา รับน้าหนักได้ดี
-ขาเก้าอี้เป็นเหล็กชุบโครเมียมเงา ฐานเก้าอี้มีเหล็กไขว้
ยึดติดกันเพื่อความแข็งแรง
-ขนาดกว้าง 49.5 ซม. ลึก 52 ซม. สูง 82 ซม.
-สามารถซ้อนเก็บได้
31.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 121.8 x 40.6 x
87.8 ซม. 10 ตู้
-ผนังตู้ทาด้วยโลหะ ส่วนบานเลื่อนเป็นกระจก
-ขนาดตู้ 4 ฟุต (121.8 x 40.6 x 87.8 ซม.)
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รายการ

7

สนามตระกร้อพื้นยาง

1 ชุด

210,000

8

สนามแบดมินตันพื้นยาง

2 ชุด

210,000

รวม

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น

210,000 มาตรฐานฯ
-พื้นที่ทั้งหมดของแผ่นยาง ไม่น้อยกว่า 106.50
ตารางเมตร
-ประเภทของผิวสนามเรียบ และหน้าพื้นผิวมีหลายในตัว
-ความยาวของแผ่นยางพื้นสนาม ไม่น้อยกว่า 15 เมตร
-ความกว้างของแผ่นยางพื้นสนาม ไม่น้อยกว่า 7 เมตร
-ความหนาของพื้นสนาม ไม่น้อยกว่า 5.50 มม.
-ความหนาของวัสดุที่สร้างความทนทาน ไม่น้อยกว่า
1.50 มม.
-เส้นสนามของสนามมีความยาว 13.40 เมตร และ
ความกว้าง 6.10 เมตร
-การรับประกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
420,000 มาตรฐานฯ
-พื้นที่ทั้งหมดของแผ่นยาง ไม่น้อยกว่า 106.50 ตรม.
-ประเภทของผิวสนามเรียบ และหน้าพื้นผิวมีหลายในตัว
-ความยาวของแผ่นยางพื้นสนาม ไม่น้อยกว่า 15 เมตร
-ความกว้างของแผ่นยางพื้นสนาม ไม่น้อยกว่า 7 เมตร
-ความหนาของพื้นสนาม ไม่น้อยกว่า 5.50 มม.
-ความหนาของวัสดุที่สร้างความทนทาน ไม่น้อยกว่า
1.50 มม.
-เส้นสนามของสนามมีความยาว 13.40 เมตร และ
ความกว้าง 6.10 เมตร
-การรับประกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
1,805,000
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คณะครุศาสตร์
63. งานพัฒนาวิชาชีพครู
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผ่นดิน
 โครงการประจา คือ งานทีด่ าเนินการอยูต่ ามภารกิจประจา
ความเชือ่ มโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มคี วามรู้ความความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต:
ผลงานการบริการให้บริการทางวิชาการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้เข้ารับบริการ 1,830 คน
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชากรแก่สังคม 6 กิจกรรม
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85
4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา/หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 85
5. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 85
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 85
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผูร้ บั ผิดชอบ:

งบรายจ่ายอื่น
3,600,000
คณะครุศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 22
ระบุให้ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒ นาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และ
มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา การศึกษาเป็นความ
จาเป็ น ส าหรั บ ทุ กคน และทุ กคนต้อ งมีส่ ว นร่ ว มผลั ก ดัน ส่ งเสริมสนั บสนุ นให้ ผ ลผลิ ต ทางการศึ กษามีคุ ณ ภาพ ใน
สถานการณ์ที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบการจัดการศึกษาไทยไม่สามารถปรับตัวได้ทันจึงต้องเร่งรัดปฏิรูป
การศึกษา (สานักงานปฏิรูปการศึกษา 2545 : 1 - 2)
คุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูเป็นสาคัญที่ต้องพัฒนาครูและวางแผนพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะของความเป็นครู ทั้งด้าน
ความรู้ (Knowledge) ทั ก ษะ (skill) และคุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คล (Attributes) ที่ ซ้ อ นเร้ น อยู่ อั น ได้ แ ก่ ค่ า นิ ย ม
จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพอื่น และกลุ่มพฤติกรรมที่ถูกนามาใช้จะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
ภาระงานที่ปฏิบัติในตาแหน่งนั้นๆ (อนันต์ นามทองต้น 2554 : 66 - 67)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยพันธกิจ
หลักของคณะครุศาสตร์ คือ การผลิตบั ณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
บริการวิชาการแก่สังคม สืบ สานศิลปะและวัฒ นธรรมของไทย คณะครุศาสตร์ได้เห็นความสาคัญของการพัฒ นา
การศึกษา คือ การผลิ ตและพั ฒ นาครู ในด้านต่างๆ โดยการพั ฒ นาดังกล่ าว ประกอบไปด้ว ย การพั ฒ นาครูและ
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บุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาครูของครู ซึ่งเป็นพื้นฐานของการขับเคลื่อนการศึกษาของชาติ การยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบให้มีมาตรฐานรองรับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21
2. เพื่อยกระดับสถานศึกษาภายในพื้นที่
3. เพื่อพัฒนาครูของครูด้านงานวิจัย
3. ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั /ตัวบ่งชี้
 สกอ. องค์ประกอบที่ 3 (ระดับคณะ) การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
 ก.พ.ร. ตัวชีว้ ัดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 กิจกรรมครุวิชาการ
2 กิจกรรมพัฒนาความเป็นครู
3 กิจกรรมยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในพื้นที่
4 กิจกรรมพัฒนาครูของครูด้วยงานวิจัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
5 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูตามศตวรรษที่ 21
6 กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ปริมาณ หน่วยนับ
200
คน
600
คน
7/310 โรงเรียน/คน
12/40
เรื่อง/คน
480
คน
200
คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาการทางานในด้านทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับองค์ความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้น
3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 จานวน
 ไตรมาสที่ 2 จานวน
 ไตรมาสที่ 3 จานวน
 ไตรมาสที่ 4 จานวน

4
5
5
3

กิจกรรม เป็นเงิน 903,750
กิจกรรม เป็นเงิน 983,750
กิจกรรม เป็นเงิน 1,043,650
กิจกรรม เป็นเงิน 668,580

บาท ร้อยละ 25.10
บาท ร้อยละ 27.33
บาท ร้อยละ 28.99
บาท ร้อยละ 18.58

(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบตั งิ าน
ลาดับ
1
2
3

ขัน้ ตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2559
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
กขคงจ

พ.ศ.2560
ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ครุวิชาการ
พัฒนาความเป็นครู
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาใน
กขคงจ
พื้นที่
4 พัฒนาครูของครูด้วยงานวิจัยสู่
กขคงจ
ความเป็นครูมืออาชีพ
5 พัฒนาสมรรถนะครูตามศตวรรษที่
กขคงจ
21
6 การพัฒนาครูและบุคลากร
กขคงจ
ทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
หมายเหตุ : ให้กาหนดขัน้ ตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิน้ สุดโครงการ (81-100%)

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กขคงจ
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

ขัน้ ตอน/กิจกรรมหลัก

1 ครุวชิ าการ
งบรายจ่ายอื่น
ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2 พัฒนาความเป็นครู
งบรายจ่ายอื่น
ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในพืน้ ที่
งบรายจ่ายอื่น
ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
4 พัฒนาครูของครูดว้ ยงานวิจยั สูค่ วามเป็นครูมอื
อาชีพ
งบรายจ่ายอื่น
ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
5 พัฒนาสมรรถนะครูตามศตวรรษที่ 21
งบรายจ่ายอื่น
ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ

ปริมาณ
200 คน

งบประมาณ

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
18,000
182,000

99,000
300 คน

7 โรงเรียน,
อบรม 2 ครัง้ /310 คน

67,200 3 โรงเรียน
232,800 120 คน

21,600
15,000

50,400 190 คน
219,600

67,200
32,800

40 คน

78,750

90,000
188,750

50,400 200 คน
84,600

67,200
135,300

560,000

78,750
480 คน

21,600 300 คน
40,800

670,000
7 โรงเรียน

วิจยั 12 เรือ่ ง,
อบรม 1 ครัง้ /40 คน

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

200,000
200 คน

600 คน

2560
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

562,500
160 คน

67,200 120 คน
157,800

123,750
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รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

ขัน้ ตอน/กิจกรรมหลัก

6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ
งบรายจ่ายอื่น
ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทัง้ สิน้
หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

2559
2560
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1,508,500
300,000
300,000
400,000
508,500

3,600,000

100,000
200,000
903,750

200,000
100,000
983,750

200,000
200,000
1,043,650

100,000
408,500
668,850
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7. รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1 ครุวชิ าการ
ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/
ค่าอาหาร/ค่าโล่รางวัล/
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ได้แก่ ค่าเบีย้ เลีย้ ง/ค่าที่พัก/ค่า
เช่าห้องประชุม /ค่าเช่าเครื่อง
เสียง /ค่าเช่ารถยนต์/ค่าทาง
ด่วน/ค่าบารุงรถยนต์/
ค่าเชื้อเพลิง/ค่าถ่ายเอกสาร/
ซื้อวัสดุ/ค่าป้าย/กระเป๋าเอกสาร
ฯลฯ
2 พัฒนาความเป็นครู
ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/
ค่าอาหาร/ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่
พัก/ค่าเช่าห้องประชุม /ค่าเช่า
เครื่องเสียง /ค่าเช่ารถยนต์/ค่า
ทางด่วน/ค่าบารุงรถยนต์/ค่า
เชื้อเพลิง/
ค่าถ่ายเอกสาร/ซื้อวัสดุ ฯลฯ
3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูม่ าตรฐาน
ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/
ค่าอาหาร/ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่
พัก/ค่าเช่าห้องประชุม /ค่าเช่า
เครื่องเสียง /ค่าเช่ารถยนต์/ค่า
ทางด่วน/
ค่าบารุงรถยนต์/ค่าเชื้อเพลิง/
ค่าถ่ายเอกสาร/ซื้อวัสดุ/ค่า
หนังสือ/กระเป๋าเอกสาร/ถุงใส่
เอกสารฯลฯ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หน่วย (บาท)
200,000

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

18,000
182,000

99,000
43,200
55,800

670,000
184,800
485,200
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ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
4 พัฒนาครูของครูดว้ ยงานวิจยั สูค่ วามเป็นครูมอื อาชีพ
ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/
ค่าอาหาร/ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่
พัก/ค่าเช่าห้องประชุม /ค่าเช่า
เครื่องเสียง /ค่าเช่ารถยนต์/ค่า
ทางด่วน/
ค่าบารุงรถยนต์/ค่าเชื้อเพลิง/
ค่าถ่ายเอกสาร/ซื้อวัสดุฯลฯ
5 พัฒนาสมรรถนะครูตามศตวรรษที่ 21
ค่าตอบแทน
วิทยากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/
ค่าอาหาร/ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่
พัก/ค่าเช่าห้องประชุม /ค่าเช่า
เครื่องเสียง /ค่าเช่ารถยนต์/ค่าทาง
ด่วน/ค่าบารุงรถยนต์/ค่า
เชื้อเพลิง/ค่าถ่ายเอกสาร/ซื้อวัสดุ
ฯลฯ
6 กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ
6.1 ค่าตอบแทน
วิทยากร
6.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/
ค่าอาหาร/ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่
พัก/ค่าเช่าห้องประชุม /ค่าเช่า
เครื่องเสียง /ค่าเช่ารถยนต์/ค่า
ทางด่วน/ค่าบารุงรถยนต์/ค่า
เชื้อเพลิง/ค่าถ่ายเอกสาร/ซื้อ
วัสดุฯลฯ
รวมงบประมาณทัง้ สิน้
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หน่วย (บาท)
560,000

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

90,000
470,000

562,500
184,800
377,700

1,508,500
600,000
908,500

3,600,000
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาการทางานในด้านทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับองค์ความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
2) สถานศึกษาในพื้นที่ได้รับการ
3) ครูของครูมีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
1) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
3) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
1) การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
2) การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา
64. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผ่นดิน
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชือ่ มโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ :
แผนงบประมาณ :
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
ผลผลิต :
ตัวชี้วดั ความสาเร็จตามผลผลิต :
งบประมาณหมวดรายจ่าย :
วงเงินงบประมาณ :
หน่วยงานและผูร้ บั ผิดชอบ :

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นฟื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รบั โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับสนับสนุนตามโครงการ
2. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
งบอุดหนุน
3,929,200 บาท
โรงเรียนสาธิตมัธยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ ทับทิมเจือ

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตมัธยม สังกัดคณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดทา
แผนปฏิบัตริ าชการของหน่วยงานราชการ โรงเรียนสาธิตมัธยม จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการปฏิบัติราชการ เพื่อวางแผนการ
ดาเนินงานของโรงเรียนและติดตามประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการ
บริหารราชการของโรงเรียนสาธิตมัธยม โดยมุ่งเน้นให้การสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่
3 และ 4 เพื่อประชาชนและนักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กาหนดไว้ให้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน 4
พันธกิจ คือ จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพสูงขึ้น นักเรียนสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด เป็นสถานที่ค้นคว้าวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา และเป็นสวัสดิการแก่ บุตร-ธิดา ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยให้
ความสาคัญกับการสร้างสวัสดิการพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน เช่น การสร้างความมั่นคงด้านรายได้และจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่
เยาวชน การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมและสังคมการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต การขยายโอกาสทางการศึกษาให้โอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง สนับสนุน
ให้เยาวชนได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการโดยการจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ที่มีความรู้ความสามารถและมีมาตรฐาน ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้และเลือกรับสื่อในเชิงสร้างสรรค์ควบคู่กับการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีเหตุผล มี
ความพอประมาณ และมีภูมคิ ุ้มกันโดยอาศัยหลักวิชาการ ความรูค้ วบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึกและ
การแสดงออกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ การ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น มีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในลักษณะ
ยั่งยืน ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ที่กาหนดไว้ โดยมีกลไกของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้การสนับสนุน
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2. วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เพื่อนักเรียนที่เข้าใหม่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
เพื่อนักเรียนที่คงอยู่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
เพื่อผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เพื่อให้นักเรียนสาเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา
เพื่อให้นักเรียนจบหลักสูตรและสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เพื่อให้นักเรียนมี คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึกและการแสดงออกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วดั /ตัวบ่งชี้
 สกอ. องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ 2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ 13 ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ
 ก.พ.ร. ตัวชีว้ ัดที่ 1 ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1
จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2
จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3
จานวนนักเรียนที่คงอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2(105), 3(152),5(43) และ
6(69)
4
นักเรียนจบหลักสูตรและสาเร็จการศึกษา
5
สนับสนุนนโยบายบริหารจัดการงบประมาณเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ
6
สนับสนุนโครงการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ คือ ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านสารสนเทศ
และด้านทัศนศึกษา
7
นักเรียนจบการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12
เดือนหลังจากจบ
8
ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร

ปริมาณ หน่วยนับ
120
คน
80
คน
369
คน
2
4

ระดับชั้น
กิจกรรม

4

ด้าน

12

เดือน

80

ร้อยละ
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2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) นักเรียนได้รับการยกระดับการศึกษาตามโครงการ ร้อยละ 85
2) ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 85
3) โรงเรียนได้รับการพัฒนาและยกระดับความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ร้อยละ 85
3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 จานวน
 ไตรมาสที่ 2 จานวน
 ไตรมาสที่ 3 จานวน
 ไตรมาสที่ 4 จานวน

2
2
2
2

กิจกรรม เป็นเงิน
กิจกรรม เป็นเงิน
กิจกรรม เป็นเงิน
กิจกรรม เป็นเงิน

1,323,340
1,337,956
761,930
505,974

บาท ร้อยละ 33.68
บาท ร้อยละ 34.05
บาท ร้อยละ 19.39
บาท ร้อยละ 12.88

(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

5. ปฏิทินการปฏิบตั งิ าน
ลาดับ

ขัน้ ตอน/กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 งบอุดหนุน

2

กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการ
งบประมาณเรียนฟรีฯ

พ.ศ.2559
ไตรมาส 1
ตค. พย. ธค.
ก-ค ก-ง ก-จ
ก-ข

ก-ง

ก-จ

ไตรมาส 2
มค. กพ. มีค.
ก-ง ก-ง ก-จ

พ.ศ.2560
ไตรมาส 3
เมย. พค. มิย.
ก-ง ก-ง ก-จ

ไตรมาส 4
กค. สค. กย.
ก-ง ก-จ -

ก-จ

ก-ข

ก-ข

ก-จ

ก-จ

ก-ง

หมายเหตุ : ให้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง. หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81%-100%)

ค-จ

ค-จ

-
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6. ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน/แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ

ลา
ดับ
1

2

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ
งบอุดหนุน
1.1 งบดาเนินงาน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- พัฒนาการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการงบประมาณ
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2.1 ค่าอุปกรณ์การเรียน
2.2 ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน
2.3 ค่าหนังสือเรียน

2.4 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมทัง้ สิน้

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

12 เดือน

2,209,450
2,209,450
2,209,450
400,000
879,450
930,000

12 เดือน
12 เดือน
12 เดือน
4,650
คาบ/200
บาท
12 เดือน
2 ภาค
เรียน
1 ภาคเรียน
1 ภาคเรียน
6 ระดับชัน้
6 ระดับชั้น

2559

2560

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
งบประมาณ
ปริมาณ

3 เดือน
3 เดือน
1,350 คาบ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ

200,000 3 เดือน
500,000 3 เดือน
270,000 1,000
คาบ

100,000 3 เดือน
200,000 3 เดือน
200,000 800
คาบ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

50,000 3 เดือน
90,000 3 เดือน
160,000 1,500
คาบ

50,000
89,450
300,000

1,719,750
266,100

1 ครั้ง

123,720

289,750
609,600

1 ครั้ง

1ครั้ง

142,380

1 ครั้ง

289,750

609,600

ตลอดปีการศึกษา แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ด้าน 1.ด้านวิชาการ 2.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3.ด้านสารสนเทศ 4.ด้านทัศนศึกษา

554,300

3,929,200

1.รัตนโกสินทร์
2.อบรม ICT
3.บูรพาศึกษา
4.วันคริสมาส
5.เรียนรู้มรดกโลก
6. เรียนรู้ภูมิศาตร์

229,620

1,323,340

1.แหล่ง
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์
2.ลูกเสือ ม.2
3.ลูกเสือ ม.3

228,356

1,337,956

1.ค่าย
ภาษาอังกฤษ
ม.1
2.ค่ายพัฒนา
คุณธรรม ม.4

29,800

761,930

1.อยุธยา
ศึกษา
2.ทัศนศิลป์

66,524

505,974
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7. รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
หน่วย

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

1 กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ
งบอุดหนุน
ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- วัสดุน้ามันเชื้อเพลิง เบีย้ เลีย้ ง
การเดินทางไปราชการ
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร วารสาร คู่มือ
หลักสูตร และรายงานต่าง ๆ
- ค่าลงทะเบียนประชุม อบรม สัมมนา

2,209,450
2,209,450
8
8
2
10

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

400,000
50,000
10,000
100,000
180,000

5

ครั้ง

40,000

5

ครั้ง

20
500
1
2
1
5
6
5

ครั้ง
ชิ้น
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

20,000
879,450
200,000
479,450
40,000
30,000
80,000
10,000
30,000
10,000

ค่าวัสดุ
- ตารา วารสาร นวนิยาย หนังสือพิมพ์
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุกีฬา
- วัสดุเวชภัณฑ์และยาห้องพยาบาล
- วัสดุวิทยาศาสตร์
- ค่าล้างอัดภาพ

- ค่าป้าย
- ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าตอบแทน
พัฒนาการเรียนการสอน
ค่าจ้างสอนอาจารย์พิเศษ 18 คน
2 กิจกรรมที่ 2 บริหารงบประมาณ
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคณ
ุ ภาพ
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

930,000
1

ปีการศึกษา 4,650

รวมงบประมาณทัง้ สิน้
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

คาบ ๆ ละ

200

บาท

930,000
1,719,750
266,100
289,750
609,600
554,300
3,929,200

หมาย
เหตุ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการทุกระดับชั้นตลอดปีการศึกษา
2.นักเรียนสาเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา
3.นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1) นักเรียนเข้าใหม่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 2 ระดับชั้น ร้อยละ 90
2) นักเรียนที่คงอยู่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 4 ระดับชั้น ร้อยละ 90
3) นักเรียนสาเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษาร้อยละ 100
2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
1) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
3) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
1) การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยผู้เรียน
2) การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาและรายงานการศึกษาต่อของนักเรียน
3) การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา
65. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ระดับประถมศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผ่นดิน
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชือ่ มโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ :
แผนงบประมาณ :
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
ผลผลิต :
ตัวชี้วดั ความสาเร็จตามผลผลิต :
งบประมาณหมวดรายจ่าย :
วงเงินงบประมาณ :
หน่วยงานและผูร้ บั ผิดชอบ :

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นฟื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รบั โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับสนับสนุนตามโครงการ
2. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
งบเงินอุดหนุน
1,591,100 บาท
หน่วยงาน : โรงเรียนประถมสาธิต

ผู้รับผิดชอบ : ดร.พรเทพ รู้แผน

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในระดับประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะ พื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคานวณ การคิด
พื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒ นาคุณภาพชีวิตอย่าง
สมบูรณ์และสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ
โรงเรียนประถมสาธิต เป็นโรงเรียนที่สังกัดคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปิดการ
เรียนการสอนในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1–6 จานวน 12 ห้องเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียน
จึงมุ่งหวังในการจั ดการศึกษาอย่ างมีคุณ ภาพ โดยเน้น ถึงการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์ และสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรมโดยเน้นจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
กาลังของชาติ
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวเป็นงบอุดหนุนให้
นักเรียนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของนั กเรียนและผู้ ปกครองทุกคน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรี ยนที่
เติบโตเป็นกาลังของชาติ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เข้าใหม่และนักเรียนที่คงอยู่ได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15
ปี
2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
3. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 | 503

4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ
5. เพื่อยกระดับผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
3. ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั /ตัวบ่งชี้
 สกอ. องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ 1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ 2 : กระบวนการบริหารทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ 1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่
423
คน
1.2 จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
423
คน
1.3 ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่
6
ระดับชั้น
ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) นักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี อย่างมี
คุณภาพตลอดปีการศึกษา
2) โรงเรียนสามารถขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงในทุกระดับและทุกระบบตลอดปีการศึกษา
3) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา
3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 จานวน
 ไตรมาสที่ 2 จานวน
 ไตรมาสที่ 3 จานวน
 ไตรมาสที่ 4 จานวน

2
2
2
2

กิจกรรม เป็นเงิน
กิจกรรม เป็นเงิน
กิจกรรม เป็นเงิน
กิจกรรม เป็นเงิน

525,063 บาท ร้อยละ 33.00
493,241 บาท ร้อยละ 31.00
365,953 บาท ร้อยละ 23.00
206,843 บาท ร้อยละ 13.00

(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 | 504

5. ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
ลาดับ
1
2

ขัน้ ตอน/กิจกรรม

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก-ง ก-ง ก-ง ก-ง ก-ง ก-ง ก-ง ก-ง ก-ง ก-ง ก-จ

กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียน
การสอน
กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการ
ก-ง
งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี อย่าง
มีคุณภาพ

ก-ง

ก-ง

ก-ง

ก-ง

ก-ง

ก-ง

ก-ง

ก-ง

หมายเหตุ : ให้กาหนดขัน้ ตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81% - 100%)

ก-ง

ก-จ
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลาดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอน
งบเงินอุดหนุน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
งบเงินอุดหนุน
- จัดซื้อหนังสือเรียน
- จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
- ภาคเรียนที่ 2/2559
- ภาคเรียนที่ 1/2560
- จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2

รวมทัง้ สิน้

หมายเหตุ : ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

12 ครั้ง

793,250

1 ครั้ง
2 ครั้ง

283,000
162,900

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

6 ครั้ง

2 ครั้ง

113,588

3 ครั้ง

196,843

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

80,415
151,550
20,400

1 ครั้ง

10,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง
6 ระดับชั้น

151,550
200,400

1,591,100

2560

2 ครั้ง

292,578

1 ครั้ง

190,241

1 ครั้ง

283,000

82,485
150,000

525,063

1 ครั้ง

20,000

493,241

365,953

206,843
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7. รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลา
ดับ

ปริมาณรายการ
รายการ
ปริมาณ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ

อัตราต่อ
หน่วย

หน่วยๆ
ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
ละ

1

กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอน
งบเงินอุดหนุน
1.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
12
ครั้ง
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- วัสดุน้ามันเชื้อเพลิง เบีย้
เลี้ยง
การเดินทางไปราชการ
- วัสดุ/อุปกรณ์สานักงาน
- วัสดุ/อุปกรณ์งานบ้านงาน
ครัว
- วัสดุ/อุปกรณ์ยาห้อง
พยาบาล
- วัสดุ/อุปกรณ์สื่อการเรียน
การสอน
2 กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคณ
ุ ภาพ
งบเงินอุดหนุน
2.1 จัดซื้อหนังสือเรียน
1
ครั้ง
2.2 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
2
ครั้ง
2.3 จัดซื้อเครื่องแบบ
1
ครั้ง
นักเรียน
2.4 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6
ระดับชั้น

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ(บาท)

หมาย
เหตุ

793,250
793,250

797,850
283,000
162,900
151,550
200,400

- กิจกรรมทัศนศึกษา
- กิจกรรมกีฬา
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
-เนตรนารี

รวมงบประมาณทัง้ สิน้
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

1,591,100

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นักเรียนที่เข้าใหม่และนักเรียนที่คงอยู่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15
ปี อย่างมีคุณภาพ
2) ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
3) นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงทุกระดับและทุกระบบ
4) ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
5) ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
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9. การประเมินผลการดาเนินงาน
1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1) ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง
2) ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
1) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
3) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
1) การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
2) การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบโดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม
3) การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบโดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม
โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย
66. โครงการงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ประเภทงบประมาณ
 งบแผ่นดิน

ลักษณะโครงการ
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วดั ความสาเร็จตามผลผลิต:

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นฟื้นฐานตามสิทธิที่กาหนด
นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รบั โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับสนับสนุนตามโครงการ
2. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผูร้ บั ผิดชอบ:

งบเงินอุดหนุน
607,900 บาท
หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร. สุภัทรา คงเรือง

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตาม
โครงการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างเต็มศักยภาพและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
ในปั จ จุบั น โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จัด การศึกษาให้ กับ เด็กปฐมวัย ๔ ระดับ ประกอบด้วยชั้ น เตรียมปฐมวั ย
จานวน ๒ ห้องเรียน ปฐมวัย ๑ – ปฐมวัย ๓ จานวน ๖ ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น ๘ ห้องเรียน โดยจัดแนวการสอนแบบเตรียม
ความพร้ อ ม สอดแทรกนวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นการสอนแบบโครงการ (Project Approach) การสอนแบบ
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ภาษาธรรมชาติ ( Whole Language Approach) และในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสาคัญของ
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจาวันมากขึ้น การปลูกฝังเจตคติและเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็กปฐมวัย
ประกอบกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทางโรงเรียนจึงได้นาหลักสูตรภาษาอังกฤษมาปรับใช้ในกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนตามตารางปกติของทางโรงเรียน โดยจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงจาเป็นต้องจัดเตรียม
ทรัพยากร เพื่อใช้ในการปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
3. ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั /ตัวบ่งชี้
 สกอ. องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่
องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชีท้ ี่
องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่

6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
2 : กระบวนการบริหารทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

 ก.พ.ร. มติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง
มติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามโครงการ
2 จานวนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูใ้ ห้กับเด็ก
3
4

นักเรียนปฐมวัย
ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุน
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ

ปริมาณ หน่วยนับ
214

คน

6

กิจกรรม

4

ระดับชั้น

85

ร้อยละ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 | 509

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) นักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน
รวมทั้งพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน
2) ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
3) ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 จานวน
 ไตรมาสที่ 2 จานวน
 ไตรมาสที่ 3 จานวน
 ไตรมาสที่ 4 จานวน

2
2
2
2

กิจกรรม เป็นเงิน
กิจกรรม เป็นเงิน
กิจกรรม เป็นเงิน
กิจกรรม เป็นเงิน

61,950 บาท ร้อยละ 10.19
184,950 บาท ร้อยละ 30.43
293,400 บาท ร้อยละ 48.26
67,600 บาท ร้อยละ 11.12

(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

5. ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
ลาดับ

ขัน้ ตอน / กิจกรรม

1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา

หมายเหตุ :
ก หมายถึง
ข หมายถึง
ค หมายถึง
ง หมายถึง
จ หมายถึง

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก-จ
ก-จ

ให้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81% - 100%)
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
งบเงินอุดหนุน
ค่าใช้สอยและวัสดุ
2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไม่เสีย คชจ.
- จัดซื้อหนังสือเรียน
- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การเรียน
- ภาคเรียน 2/2559
- ภาคเรียน 1/2560
- จัดซื้อค่าเครื่องแบบเรียน
- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมทัง้ สิน้

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2559

ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

5 ครั้ง

3 ครั้ง

109,650

1 ครั้ง

36,550

1 ครั้ง

42,800

1 ครั้ง
1 ครั้ง
3 ครั้ง

21,400
64,200
55,350

3 ครั้ง

31,050

10 ครัง้

2560

365,500

13 ครัง้

242,400

1 ครัง้

42,800

1 ครัง้
1 ครัง้
1 ครัง้
9 ครัง้

21,600
21,400
64,200
92,400
607,900

1 ครั้ง
2 ครั้ง

36,550

182,750

21,600
3,800
61,950

1 ครั้ง

2,200
184,950

293,400

67,600

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 | 511

7. รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมหลักที่ 1
การจัดการเรียนการสอน
งบเงินอุดหนุน
1 .ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์การจัดการ
เรียน-สอน
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สานักงาน
- ค่าวัสดุงานบ้าน-งานครัว
2 กิจกรรมหลักที่ 2
การสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไม่เสีย คชจ.
งบเงินอุดหนุน
1.จัดซื้อหนังสือเรียน
2.จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การเรียน
- ภาคเรียน 2/2559
-

ภาคเรียน1/2560

3.จัดซื้อค่าเครื่องแบบเรียน
4.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.1กิจกรรมทัศนศึกษา
-ค่าบารุงรักษา (รถบัส)
-ค่าวัสดุ น้ามัน (รถบัส)
-ค่าอาหาร
-ค่าอาหารว่าง
-ค่าวัสดุ
4.2กิจกรรมทาบุญในวันพระ
-ค่าวัสดุ น้ามัน (รถบัส)
-ค่าวัสดุ น้ามัน (รถตู้)
-ค่าชุดไทยธรรม
-ค่าวัสดุ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

10

ครั้ง ๆ ละ

1

งาน ๆ ละ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หน่วย (บาท)
365,500

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

36,550 บาท

365,500

242,400

1

ครั้ง ๆ ละ

1

งาน ๆ ละ

42,800 บาท

42,800

1

1

งาน ๆ ละ

21,600 บาท

21,600

1

งาน ๆ ละ

21,400 บาท

21,400

1

ภาค
การศึกษา
ภาค
การศึกษา
ครั้ง ๆ ละ

1

งาน ๆ ละ

64,200 บาท

1
2
2
162
162
1
6
4
2
6
1

ครั้ง ๆ ละ
คัน ๆ ละ
คัน ๆ ละ
คน ๆ ละ
คน ๆ ละ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง ๆ ละ
ครั้ง ๆ ละ
ครั้ง ๆ ละ
ครั้ง ๆ ละ

1
1
1
1
2
1

งาน ๆ ละ
คัน ๆ ละ
คัน ๆ ละ
มื้อ ๆ ละ
มื้อ ๆ ละ
งาน ๆ ละ

62,400
1,500
2,000
55
35
35,150

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1
1
1
1

งาน ๆ ละ
งาน ๆ ละ
งาน ๆ ละ
งาน ๆ ละ

1,000
400
1,200
18,000

บาท
บาท
บาท
บาท

64,200
92,400
62,400
3,000
4,000
8,910
11,340
35,150
30,000
4,000
800
7,200
18,000

1

รวมงบประมาณทัง้ สิน้
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

607,900
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริม การจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
2. นักเรียนปฐมวัยทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
2) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
3) จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่ และคงอยู่
4) ผลของการบริหารและการจัดการศึกษาคุณภาพผู้เรียน
2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
1) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
3) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
1) การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
2) การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม
3) การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม
4) สารวจข้อมูลจากรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (รายงานถึง สกอ.)
5) สารวจข้อมูลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สมศ.)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 | 558

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงาน 3.3 : แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ (บูรณาการ)
คณครุศาสตร์
75. โครงการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลท้องถิน่ เพื่อการพัฒนา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบแผ่นดิน
 โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดาเนินการได้เสร็จ
ภายในปีเดียว
ความเชือ่ มโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วดั ความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผูร้ บั ผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพคน
ประเด็น การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนงาน 3.3 : แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพื่อเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
1) จานวนข้อมูลสารสนเทศด้านทีเ่ กี่ยวข้องกับท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิน่ และมีทัศนคติเชิงบวกและความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับศูนย์
ข้อมูลท้องถิ่นร้อยละ 80
งบรายจ่ายอื่น
240,000 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ไวยกุล

1. หลักการและเหตุผล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดเป็นนครแห่งประวัติศาสตร์ เป็นเมืองแห่งมรดกโลกที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา
อันยาวนาน เป็นเมืองแห่งอารยธรรมและภูมิปัญญาต่างๆ อีกทั้งยังเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้าที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในเขต
ส่งเสริมการลงทุนมีนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)
และนิ คมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จัดเป็ น พื้นที่ที่มี ความหลากหลายเรื่องราว ทั้งในด้านศิลปวัฒ นธรรมและด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในด้านต่างๆ
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ด้านอาชีพ ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านการศึกษา โดยจะเป็นการรวมรวบ
ข้อมูล ต่างๆ ในพื้ น ที่ที่ มี ความหลากหลายเรื่องราวนี้ จึงสมควรจัดท าโครงการพั ฒ นาศูน ย์ข้อมู ล ท้ องถิ่ นเพื่อ การ
พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นโครงการสาหรับใช้แหล่งข้อมูลสนับสนุนในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นแหล่ง
บริการความรู้ทางวิชาการ
ซึ่งโครงการนี้จะเป็นแหล่งความรู้และประสบการณ์เรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันจะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชนต่างๆ ในโอกาสต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเรียนรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ของท้องถิ่นทางด้านต่างๆ
2. เพื่อใช้ข้อมูลสนับสนุนในการวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
3. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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3. ความสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั /ตัวบ่งชี้
 สกอ. องค์ประกอบที่
ตัวบ่งชี้
ตัวชี้วัดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณสถาบันการศึกษา ที่มีคุณภาพ

 ก.พ.ร.
 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1. จานวนข้อมูลสารสนเทศด้านที่เกีย่ วข้องกับท้องถิ่นของจังหวัด

ปริมาณ

หน่วยนับ

200

เรื่อง

พระนครศรีอยุธยา

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ
ข้อมูลท้องถิ่น และมีทัศนคติเชิงบวกและความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น ร้อยละ 80

3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 จานวน......1..... กิจกรรม เป็นเงิน 80,000 บาท
 ไตรมาสที่ 2 จานวน......1..... กิจกรรม เป็นเงิน 30,000 บาท
 ไตรมาสที่ 3 จานวน..... 1...... กิจกรรม เป็นเงิน 130,000 บาท
 ไตรมาสที่ 4 จานวน........-..... กิจกรรม เป็นเงิน...........-.........บาท

ร้อยละ 33.34
ร้อยละ 12.50
ร้อยละ 54.16.
ร้อยละ......-.....

(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบตั งิ าน
ลาดับ

ขัน้ ตอน / กิจกรรม

1
2

แจ้งให้หน่วยงานและผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ และข้อตกลง
ร่วมกันให้
ผู้เกี่ยวข้อทราบ
วางแผนการดาเนินการ แบ่งประเภท
กาหนดระยะการทางาน (เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษา)
จัดเตรียมข้อมูลจากหน่วยงานและ
แหล่งข้อมูลต่างๆ โดยรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงาน และแหล่ง ข้อมูลต่างๆ
วิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอสารสนเทศ

3

4
5

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก
ก
ก

ข
ค

ค
ง
ก

ข

ค
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ลาดับ

6

7
8
9

10

ขัน้ ตอน / กิจกรรม
เผยแพร่
ในรูปแบบ สื่อออนไลน์ เช่น จัดทา
InfoGraphic ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้แก่ FanPage ของ Facebook และ
Webblog
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management) โดยต้องบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ บรรลุ
เป้าหมายของงานข้อมูลสารสนเทศ บรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาอาจารย์ผสู้ อน และ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยก้าว
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เผยแพร่ความรู้ข้อมูลที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ (KM)
จัดทาฐานข้อมูลออนไลน์ท้องถิ่น
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา โดย
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยูเ่ สมอ เป็น
ศูนย์ฯ ที่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา
เผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก

ข
ค

ก

ข
ค

หมายเหตุ : ให้กาหนดขัน้ ตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81-100%)

จ

ข

ค
ข

ค

ค
ง
จ
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

1

ขัน้ ตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการ
พัฒนา
งบรายจ่ายอืน่
1. ค่าครุภัณฑ์
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
3. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทัง้ สิน้

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2560
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

240,000
80,000
30,000
130,000
240,000

80,000
30,000
80,000

30,000

130,000
130,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 พัฒนาศูนย์ขอ้ มูลท้องถิน่ เพือ่ การพัฒนา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าจ้างเหมาเขียนโปรแกรม
- จัดซื้อวัสดุ
- ค่าครุภณ
ั ฑ์ครุภณ
ั ฑ์โครงการ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อ
การพัฒนา
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
2
เครื่อง
2
เครื่อง
2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์
3) เครื่องสแกนเนอร์
2
เครื่อง
.4) กล้องถ่ายรูปดิจิทัล
1
เครื่อง
ปริมาณรายการ

ลา
ดับ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
หน่วย

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

รวมงบประมาณทัง้ สิน้
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

130,000
30,000
80,000
48,000
7,200
11,000
13,800
240,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.

ได้ศูนย์ข้อมูลเรียนรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ของท้องถิ่นทางด้านต่างๆ
มีข้อมูลสนับสนุนในการวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
มีแหล่งค้นคว้าและเผยแพร่ความรูใ้ ห้แก่ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9. การประเมินผลการดาเนินงาน
1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1) จานวนศูนย์ข้อมูลที่แล้วเสร็จ 1 โครงการ
2) จานวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
1) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
3) บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
1) การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
2) การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ

หมาย
เหตุ
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โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิน่ เพือ่ การพัฒนา
รายละเอียดรายการค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ลาดับ

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

รวมเงิน

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะ
ของโครงสร้างและคาชีแ้ จง/เหตุผลความจาเป็น

2 เครื่อง

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
24,000

1

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ

48,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์

2 เครื่อง

3,600

7,200

3

เครื่องสแกนเนอร์

2 เครื่อง

5,500

11,000

4

กล้องถ่ายรูปดิจิทลั

1 เครื่อง

13,800

13,800

มาตรฐานฯ
1. หน่วยประมวลผลไม่ต่ากว่า Corei 3
2. หน่วยความต่าไม่น้อยกว่า 4 GB
3. ขนาดจอภาพไม่ต่ากว่า 19 นิ้ว
4.รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
มาตรฐานฯ
1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดา
2. ความเร็วในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 18 แผ่น/นาที
3. ความละเอียดในการพิมพ์ 600x600 dpi
4. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
มาตรฐานฯ
1. ความละเอียดในการสแกนไม่ตากว่
่ า 600dpi
2. แสดงผลหลังการสแกนไม่น้อยกว่า 20 วินาที
3. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
มาตรฐานฯ
1. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 15 ล้านพิกเซล
2. หน้าจอไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
3. มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว
4. มีบันทึกพร้อมเสียง
5. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.

รวม

80,000

