แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา
(งบ บ.กศ.)
ประจาปีงบประมาณ 2555
(1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

เอกสารลาดับที่ 006/2555
กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผ่านมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555

ก
คานา
แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจํายเงินคําบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทาขึ้นภายใต๎วงเงินงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยเป็นแผนที่ระบุความ
เชื่อมโยงระหวํางประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักของแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555– 2558 ประเด็นยุทธศาสตร์
กระทรวง เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง กับ เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน กลยุทธ์หนํวยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรม
หลัก โดยประกอบด๎วย 5 ผลผลิตและ 2 โครงการ งบประมาณรายจํายประจาปีรวมทั้งสิ้น 89,440,880 บาท (งบบารุงการศึกษา
ประจาปี จานวน 70,040,880 บาท และงบบารุงการศึกษา คงคลัง จานวน 19,400,000 บาท)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอยํางยิ่งวํา แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจํายเงินคําบารุงการศึกษา
(งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฉบั บนี้ จะเป็น ประโยชน์ ตํอผู๎ บริห ารทุกระดับ ผู๎ ปฏิบั ติงานที่ เกี่ย วข๎ อง และ
ผู๎รับผิดชอบในการดาเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตํอไป

(นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
18 มกราคม 2555

ข
สารบัญ
หน๎า
คานา
สารบัญ
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจํายเงินคําบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2555
ตัวชี้วัดความสาเร็จจาแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจํายเงินคําบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจํายเงินคําบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
แผนการใช๎จํายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
แผนงาน: สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : สนับสนุนคําใช๎จํายการจัดการศึกษาตั้งแตํแรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. งานจัดการศึกษา
1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
1020108 โรงเรียนประถมสาธิต
1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิต : ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์
1. งานจัดการศึกษา
1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิต : ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. งานจัดการศึกษา
1020000 คณะครุศาสตร์
1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1040000 คณะวิทยาการจัดการ
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1000100 หนํวยตรวจสอบภายใน
1010100 สานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
1010200 สานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
1010300 สานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)
1010400 สานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
1080000 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม
แผนงาน: สํงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ผลผลิต : ผลงานวิจยั เพื่อสร๎างองค์ความรู๎
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ค
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2555
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแผนงานเปูาหมายการให๎บริการกระทรวงเปูาหมายการให๎บริการ
หนํวยงานผลผลิต/โครงการและงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
งบประมาณรายจํายเงินคําบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 89,440,880 บาท
นโยบายที่ 1
นโยบายตาม นโยบายเรํงดํวนที่
แผนการ
จะเริ่มดาเนินการ
บริหาร
ในปีแรก
ราชการ

แผํนดิน

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต


นโยบายยํอยที่
1.15 จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บ
ประเด็น
เล็ตให๎แกํ
นโยบายยํอย
โรงเรียน

ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ

แผนงาน

ผลผลิต

รวม
งบประมาณ

นโยบายยํอยที่ 4.1 นโยบายการศึกษา





ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร๎างรากฐาน
การพัฒนาที่
สมดุลสูํสังคม

ยุทธศสาตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันใน
สังคม


สนับสนุนเครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพาเพื่อ
การศึกษา



สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน


โครงการ
สนับสนุน
โครงการจัดการ
คําใช๎จํายการจัด
เรียนการสอนโดย
การศึกษาตั้งแตํ
ใช๎คอมพิวเตอร์
แรกเกิดจนจบ
แท็บเล็ต
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน


11,090,100.-

นโยบายยํอย
ที่ 4.4
นโยบาย
ศาสนา
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่
6 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
การวิจัยและ
นวัตกรรม


อนุรักษ์ สํงเสริม
สํงเสริมและ
และพัฒนา
สนับสนุนการ
ศาสนาศิลปะ
วิจัย
และวัฒนธรรม



ขยายโอกาสและพัฒนการศึกษา

ผู๎สาเร็จ
การศึกษาด๎าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผู๎สาเร็จ
การศึกษา
ด๎าน
สังคมศาสตร์

ผลงานการ
ให๎บริการทาง
วิชาการ

ผลงานทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ผลงานวิจัย
เพื่อสร๎างองค์
ความรู๎











3,398,570.- 74,131,410.-

620,000.-

200,000.-

ง
ตัวชี้วัดความสาเร็จจาแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎
1. จานวนนักเรียนในระดับชั้น
คอมพิวเตอร์พกพา
ประถม
ศึกษาปีที่ 1 ที่ได๎รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา 1. จานวนนักเรียนทีไ่ ด๎รับการ
ตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนับสนุนตามโครงการ
ผลผลิต/งบประมาณ

ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์

ผลงานการให๎บริการวิชาการ

เปูาหมาย
74 คน

1,340 คน

1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา

72 คน

4. จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ

585 คน

6. จานวนนักศึกษาคงอยูํ
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา

1,017 คน
605 คน

4. จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ

1,320 คน

6. จานวนนักศึกษาคงอยูํ
1. จานวนผู๎เข๎ารับบริการ

3,322 คน
2,500 คน

เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด

เปูาหมาย

2. ผู๎ปกครองสามารถลด
คําใช๎จํายตามรายการทีไ่ ด๎รับ
การสนับสนุน
2. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทา
หรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา
12 เดือนหลังจากจบ
5. ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร

ร๎อยละ
100

2. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทา
หรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา
12 เดือนหลังจากจบ
5. ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร

ร๎อยละ
80

2. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการ
ในกระบวนการให๎บริการ

ร๎อยละ
85

ร๎อยละ
80

เชิงเวลา
ตัวชี้วัด

เปูาหมาย

3. ผู๎สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กาหนด

ร๎อยละ
80

3. ผู๎สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กาหนด

ร๎อยละ
87

3. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด

ร๎อยละ
85

ร๎อยละ
80

ร๎อยละ
87

จ
ผลผลิต/งบประมาณ

ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลงานวิจัยเพื่อถํายทอดองค์ความรู๎

เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
4. จานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ
แกํสังคม
7. จานวนครู/ผู๎บริหารที่เข๎ารับ
การพัฒนา
1. จานวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
4. จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/
กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
1. จานวนโครงการวิจยั
4. จานวนโครงการ
วิจัยที่แล๎วเสร็จ

เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด
5. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการ
พัฒนาและหนํวยงานครูผู๎ใช๎
และบุคลากรทางการศึกษา

เชิงเวลา
เปูาหมาย
ตัวชี้วัด
ร๎อยละ 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
85
เข๎ารับการพัฒนาภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

เปูาหมาย
ร๎อยละ
95

22
โครงการ/
กิจกรรม
3,300 คน

2. โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

ร๎อยละ 85 3. โครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จ
ตามระยะเวลา

ร๎อยละ
85

12
โครงการ
10
โครงการ

2. จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด

12 ผลงาน 3. โครงการวิจัยที่แล๎วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ร๎อยละ
83

เปูาหมาย
40
โครงการ/
กิจกรรม
60 คน

ฉ
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจํายเงินคําบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
งบประมาณรายจํายที่ได๎รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น

89,440,080 บาท

สรุปงบประมาณรายจํายเงินคําบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาแนกตามยุทธศาสตร์แผนงาน

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย
ยุทธศสาตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนการศึกษา
แผนงาน : อนุรักษ์ สํงเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศสาตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน : สํงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

89,240,080
11,090,100
77,529,980
620,000
200,000
200,000
89,440,080

99.78
12.40
86.68
0.69
0.22
0.22
100

ช
สรุปงบประมาณรายจํายเงินคําบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาแนกตามยุทธศาสตร์แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย
งบรายได้
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ
หมวดรายจ่าย

งบบุคลากร

งบลงทุน
งบเงิน
งบ
อุดหนุน รายจ่ายอื่น

ร้อย
ละ

ต่า
ตอบแทน

ค่าใช้สอย
วัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

23,735,700

ค่าตอบ
พนักงาน
ราชการ
-

5,885,430

17,817,745

8,935,310

18,899,985

8,876,000

-

-

8,942,270

-

-

1,699,830

30,000

418,000

-

-

-

11,090,100 12.40

-

-

8,942,270

-

-

1,699,830

30,000

418,000

-

-

-

11,090,100 12.40

-

-

14,793,430

-

5,853,630

15,602,065

8,890,310

18,424,635

8,876,000

-

-

-

-

-

408,600

1,303,895

18,000

1,668,075

-

-

-

-

14,793,430

-

5,445,030

14,298,170

8,872,310

16,756,560

8,876,000

-

-

-

-

-

31,800

515,850

15,000

57,350

-

-

-

620,000

0.69

-

-

-

-

31,800

515,850

15,000

57,350

-

-

-

620,000

0.69

-

-

-

-

143,800

43,200

13,000

-

-

-

-

200,000

0.22

-

-

-

-

143,800

43,200

13,000

-

-

-

-

200,000

0.22

-

-

23,735,700

-

6,029,230

17,860,945

8,948,310

18,899,985

8,876,000

-

เงินเดือน

ค่าจ้าง
ประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ยุทธศสาตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม
คุณภาพชีวติ และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา
ตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

-

-

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนการศึกษา
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศสาตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
รวมทั้งสิ้น

ประเภทงบรายจ่าย
งบดาเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

5,089,910 89,240,080 99.78

5,089,910 77,529,980 86.68
-

3,398,570

3.80

5,089,910 74,131,410 82.88

5,089,910 89,440,080

100

ซ
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จาแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย
งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
เงินเดือน
คําจ๎างประจา
คําตอบพนักงานราชการ
คําจ๎างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
คําตอบแทน
คําใช๎สอยวัสดุ
คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คําครุภณ
ั ฑ์
คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

งบประมาณ (บาท)
23,735,700

ร้อยละ
26.10

23735700
6,029,230
17,860,945
8,948,310
27,775,985
18,899,985
8,876,000

26.10
36.11
6.63
19.64
9.84
30.54
20.78
9.76

6,589,910
90,940,080

7.25
100.00

32,838,485

ฌ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบ
เงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวมทั้งสิ้น

ร้อย
ละ

8,935,310

18,899,985

8,876,000

-

5,089,910

89,240,080

99.78

เงินเดือน

ค่าจ้าง
ประจา

ค่า
จ้างชั่วคราว

ยุทธศสาตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม
จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียม
กันในสังคม
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
1224221001 งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับปฐมวัย
1224221002 โครงการฟื้นฟูโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัย

-

-

23,735,700

ค่า
ตอบ
พนักงาน
ราชการ
-

-

-

8,942,270

-

-

1,699,830

30,000

418,000

-

-

-

11,090,100

12.40

-

-

8,942,270

-

-

1,699,830

30,000

418,000

-

-

-

11,090,100

12.40

-

-

1,319,220

-

-

54,180

-

70,000

-

-

-

1,443,400

1.61

1,373,400

1.54

70,000

0.08

1020108 โรงเรียนสาธิตประถม
1224221003 งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา

-

3,322,550

3.71

3,322,550

3.71

1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม
1224221004 งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา
1224221005 โครงการฟื้นฟูโรงเรียนสาธิต
มัธยมฯ

-

6,324,150

7.07

6,127,150

6.85

197,000

0.22

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ
หมวดรายจ่าย

ต่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอยวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

5,885,430

17,817,745

1,319,220

54,180
70,000

-

2,921,360

-

-

2,921,360
-

4,701,690
4,701,690

250,190

-

250,190
-

-

151,000

-

-

-

151,000

1,395,460

30,000

1,395,460

30,000

197,000

197,000

-

-

-

ญ
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบ
เงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวมทั้งสิ้น

ร้อย
ละ

8,890,310

18,424,635

8,876,000

-

5,089,910

77,529,980

86.68

เงินเดือน

ค่าจ้าง
ประจา

ค่า
จ้างชั่วคราว

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนการศึกษา
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

14,793,430

ค่า
ตอบ
พนักงาน
ราชการ
-

-

-

-

-

408,600

1,303,895

18,000

1,668,075

-

-

-

3,398,570

3.80

1050000 คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
1224331006 งานบริหารจัดการคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1224331007 งานจัดการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการผลิตบัณฑิต
1224331008 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1224331009 โครงการพัฒนาบุคลาการสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
1224331010 โครงการซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
สนับสนุนการเรียนการสอน
1224331011 โครงการบูรณาการการเรียน
การสอนและงานวิจยั ด๎านสาธารณสุขเพือ่
สํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุในท๎องถิ่น
1224331012 โครงการจ๎างเขียนแบบเพื่อใช๎
ประกอบการปรับปรุงอาคาร 12 (สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
1224331013 โครงการสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์

-

-

-

-

408,600

1,303,895

18,000

1,668,075

-

-

-

3,398,570

3.80

60,000

202,000

18,000

280,000

0.31

244,000

658,715

902,715

1.01

98,600

177,680

276,280

0.31

60,000

60,000

0.07

1,668,075

1.87

8,400

12,000

0.01

99,500

99,500

0.11

2,400

97,600

100,000

0.11

-

-

14,793,430

-

5,445,030

14,298,170

8,872,310

16,756,560

8,876,000

-

5,089,910

74,131,410

82.88

1020000 คณะครุศาสตร์

-

-

66,720

-

241,450

1,717,130

26,000

555,100

-

-

-

2,606,400

2.91

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ
หมวดรายจ่าย

ต่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอยวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

5,853,630

15,602,065

1,668,075
3,600

ฎ
งบบุคลากร
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ
หมวดรายจ่าย
1224341014 งานบริหารจัดการคณะครุ
ศาสตร์
1224341015 งานจัดการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการผลิตบัณฑิต
1224341016 งานพัฒนาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
1224341017 โครงการดาเนินงานพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร๎าง
ประสบการณ์วิชาขีพ
12243410018 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ
ครุศาสตร์
1224341019 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน
1030000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
1224341020 โครงการเสริมสร๎างคุณลักษณะ
นักศึกษาที่พึงประสงค์
1224341021 งานจัดการศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1224341022 งานสนับสนุนการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์
1224341023 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์
1224341024 งานจัดซื้อครุภัณฑ์คณะ
มนุษยศาสตร์

เงินเดือน

ค่าจ้าง
ประจา

ค่า
จ้างชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่า
ตอบ
พนักงาน
ราชการ

66,720

งบลงทุน
งบ
เงิน
อุดหนุน

รวมทั้งสิ้น

ร้อย
ละ

540,340

0.60

899,680

899,680

1.01

76,450

74,830

151,280

0.17

64,800

135,200

200,000

0.22

7,200

252,800

260,000

0.29

555,100

0.62

3,742,290

4.18

ต่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอยวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

93,000

354,620

26,000

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบ
รายจ่ายอื่น

555,100
-

-

-

-

158,200

1,113,490

107,200

338,330

445,530

0.50

51,000

292,650

343,650

0.38

181,310

0.20

100,000

0.11

270,000

0.30

160,710

20,600

2,124,000

20,600

100,000
270,000

326,000

-

-

ฏ
งบบุคลากร
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ
หมวดรายจ่าย

เงินเดือน

ค่าจ้าง
ประจา

ค่า
จ้างชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่า
ตอบ
พนักงาน
ราชการ

ต่า
ตอบแทน

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบ
เงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

50,000

1224341025 งานบริหารจัดการศูนย์ภาษา
1224341026 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ประกอบอาคารใหมํ
1224341027 โครงการฟื้นฟูคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1040000 คณะวิทยาการจัดการ
1224341028 งานจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
1224341029 การจัดการศึกษาตามโครงการ
ความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการทํองเที่ยวเว๎
ประเทศเวียดนาม
1224341030 โครงการพัฒนาและเตรียมการ
งานสหกิจศึกษา
1224341031 โครงการพัฒนาระบบการให๎
คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา
1224341032 งานพัฒนาบุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ
1224341033 โครงการจัดการศึกษาเพือ่
พัฒนาไปสูํการแลกเปลีย่ นบุคลากรกับ
สถาบันการศึกษาคูํสัญญา (MOU) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด๎านวิชาการและเรียนรู๎วัฒนธรรม
ระหวํางกัน

ค่า
ใช้สอยวัสดุ

งบลงทุน

1,674,000
171,800
-

-

-

-

326,000

180,000
2,033,900

-

-

-

ร้อย
ละ

50,000

0.06

2,000,000

2.24

351,800

0.39

4,185,990

4.68

504,300

1,630,790

125,600

263,200

388,800

0.43

140,000

140,000

0.16

44,000

50,000

0.06

15,000

15,000

0.02

76,500

123,500

200,000

0.22

46,800

243,200

290,000

0.32

6,000

17,000

รวมทั้งสิ้น

ฐ
งบบุคลากร
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ
หมวดรายจ่าย

เงินเดือน

ค่าจ้าง
ประจา

ค่า
จ้างชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่า
ตอบ
พนักงาน
ราชการ

1224341034 โครงการพัฒนาการองค์ความรู๎
ด๎านการวิจัยและรูปแบบของทุนวิจยั ที่
สอดคล๎องกับกับกลยุทธ์ของหนํวยงานและ
แหลํงทุน
1224341035 โครงการประเมินความต๎องการ
จาเป็นของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียสาหรับการเปิด
หลักสูตรสาขาวิชาใหมํ
1224341036 งานการจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ
และโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
1224341037 งานสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน
1224341038 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ประกอบอาคารใหมํ
1224342039 งานพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรหนํวยตรวจสอบภายใน
1224342040 งานสนับสนุนการดาเนินงาน
ของหนํวยตรวจสอบภายใน
1224342041 โครงการฟื้นฟูหนํวยตรวจสอบ
ภายใน
10101000 สานักงานอธิการบดี(กองกลาง)
1224342042 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
(ด๎านสังคม)
1224342043 โครงการฟื้นฟูสานักงาน
อธิการบดี

งบลงทุน
งบ
เงิน
อุดหนุน

รวมทั้งสิ้น

ร้อย
ละ

76,600

200,000

0.22

14,400

25,600

40,000

0.04

2,400

325,695

328,095

0.37

99,200

297,895

414,095

0.46

2,000,000

2.24

25,000

25,000

0.03

50,000

60,000

0.07

35,000

0.04

5,049,910

54,571,510

61.01

5,049,910

33,153,750

37.07

1,495,160

1.67

ต่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอยวัสดุ

123,400

ค่า
สาธารณูปโภค

งบ
รายจ่ายอื่น

17,000

1,100

10,000

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

1,998,900

35,000
-

-

14,726,710
14,726,710

-

3,443,780

3,638,340

8,795,010

2,035,780

2,546,340

8,795,010

10,367,760

1,245,160

8,550,000

250,000

-

ฑ
งบบุคลากร
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ
หมวดรายจ่าย

เงินเดือน

ค่าจ้าง
ประจา

ค่า
จ้างชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่า
ตอบ
พนักงาน
ราชการ

ต่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอยวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

1224342044 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ประกอบอาคารใหมํ

1010200 กองนโยบายและแผน
1224342049 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
1224342050 งานบริหารจัดการกองนโยบาย
และแผน

1,000,000

-

-

-

-

92,000

201,900

1,625,500

84,400

23,000
200,000

1224342051 โครงการสูํสากล
1224342052 งานพัฒนางานด๎านวิเทศ
สัมพันธ์
1224342053 โครงการฟื้นฟูกองนโยบายและ
แผน
1010300 กองบริการการศึกษา
1224342054 งานบริหารจัดการเรียนการ
สอนภาคปกติ
1224342055 งานจัดซื้อครุภัณฑ์กองบริการ
การศึกษา

1,408,000

13,700

งบ
รายจ่ายอื่น

-

-

-

ร้อย
ละ

ค่าครุภัณฑ์
1,700,000

3,300,000

5,000,000

5.59

5,000,000

5,000,000

5.59

6,922,600

6,922,600

7.74

500,000

1,500,000

1.68

1,500,000

1.68

2,000,000

2.24

107,400

0.12

213,700

0.24

158,900

-

-

-

13,700

27,200

1,272,800

1,300,000

1.45

90,300

129,700

220,000

0.25

158,900

0.18

823,930

0.92

71,000

0.08

99,000

0.11

158,900
-

รวมทั้งสิ้น

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

1224342045 โครงการกํอสร๎างที่พักอาศัย
1224342046 โครงการจัดซื้อรถ
1224342047 โครงการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย
1224342048 โครงการพัฒนาและสนับสนุน
การจัดทาผลงานทางวิชาการ

งบ
เงิน
อุดหนุน

88,500

636,430

9,000

62,000

-

99,000

99,000

-

-

-

ฒ
งบบุคลากร
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ
หมวดรายจ่าย

เงินเดือน

ค่าจ้าง
ประจา

ค่า
จ้างชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่า
ตอบ
พนักงาน
ราชการ

1224342056 โครงการศึกษาดูงนของ
บุคลากรกองบริการการศึกษา
1224342057 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษา
ทั่วไปภาคปกติ
1224342058 โครงการสํงเสริมการบริหาร
ระบบการให๎คาปรึกษาทางวิชาการระดับ
ปริญญาตรี
1010400 กองพัฒนานักศึกษา

-

-

-

-

1224342059 งานสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

งบลงทุน
งบ
เงิน
อุดหนุน

รวมทั้งสิ้น

ร้อย
ละ

23,700

30,000

0.03

54,000

519,930

573,930

0.64

19,200

30,800

50,000

0.06

758,300

1,497,800

40,000

2,346,500

2.62

293,820

1,031,550

40,000

1,365,370

1.53

50,400

0.06

ต่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอยวัสดุ

6,300

ค่า
สาธารณูปโภค

-

ค่าครุภัณฑ์

50,400

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

-

-

งบ
รายจ่ายอื่น

50,400

1224342060 งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอพัก
1224342061 งานบริการหอพักนักศึกษา
1224342062 งานให๎คาปรึกษาและบริการ
ด๎านข๎อมูลขําวสาร
1224342063 งานสํงเสริมสุขภาพอนามัยและ
การรักษาพยาบาล

184,480

3,000

187,480

0.21

93,600

78,000

171,600

0.19

40,000

38,500

78,500

0.09

1224342064 งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
1224342065 งานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจาปี พ.ศ. 2555
1080000 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1224342066 งานสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1224342067 งานบริหารจัดการสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

73,800

89,850

163,650

0.18

72,600

256,900

329,500

0.37

48,600

2,438,690

3,854,790

4.31

710,000

0.79

1,163,290

1.30

-

-

-

-

-

1,367,500
710,000

31,800

1,131,490

-

-

-

ณ
งบบุคลากร
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ
หมวดรายจ่าย

เงินเดือน

ค่าจ้าง
ประจา

ค่า
จ้างชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่า
ตอบ
พนักงาน
ราชการ

1224342068 งานพัฒนาบุคลากร
1224342069 งานสนับสนุนการพัฒนาวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1224342070 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
1224342071 งานบริการวิชาการและสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
1224342072 โครงการสัมมนานานาชาติ 500
ปี ความสัมพันธ์สยามไทยกับโปรตุเกสและ
ชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2053-2553
1224342073 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
1224342074 โครงการคําสาธารณูปโภค
1224342075 โครงการฟื้นฟูสถาบันอยุธยา
ศึกษาผลกระทบจากอุทกภัย ระยะที่ 1
ยุทธศสาตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
รวมทั้งสิ้น

งบลงทุน
งบ
เงิน
อุดหนุน

รวมทั้งสิ้น

ร้อย
ละ

205,600

220,000

0.25

950,000

950,000

1.06

657,500

0.74

154,000

0.17

ต่า
ตอบแทน

ค่า
ใช้สอยวัสดุ

14,400

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบ
รายจ่ายอื่น

657,500
2,400

151,600

-

-

-

-

31,800

515,850

15,000

57,350

-

-

-

620,000

0.69

-

-

-

-

31,800

515,850

15,000

57,350

-

-

-

620,000

0.69

-

-

-

-

31,800

515,850

15,000

57,350

-

-

-

620,000

0.69

26,400

393,600

420,000

0.47

5,400

14,600

20,000

0.02

15,000

0.02

165,000

0.18

15,000
107,650

57,350

-

-

-

-

143,800

43,200

13,000

-

-

-

-

200,000

0.22

-

-

-

-

143,800

43,200

13,000

-

-

-

-

200,000

0.22

-

-

23,735,700

-

6,029,230

17,860,945

8,948,310

18,899,985

8,876,000

-

5,089,910

89,440,080

100

1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงาน: สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. งานจัดการศึกษา
1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
1224221001 งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
ประชาชนได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว๎
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว๎
ผลผลิต:
โครงการการสนับสนุนคําใช๎จํายการจัดการศึกษาตั้งแตํแรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ
2. ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการทีไ่ ด๎รับการสนับสนุน
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
1,373,400
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะครุศาสตร์ : โรงเรียนสาธิต(ปฐมวัย)
: ดร.สุภัทรา คงเรือง

หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหนํวยงานที่สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนระดับปฐมวัย ที่มุํงเน๎นคุณภาพ มีมาตรฐาน โดยการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นแหลํงค๎นคว๎าวิจัยและพัฒนาเด็กที่สอดคล๎องกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎เต็มตามศักยภาพและสอดคล๎องกับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด๎าน
เพื่อให๎การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เกิดประสิทธิภาพจึงต๎องมีการดาเนินการหลาย ๆ ด๎านด๎วยกัน ได๎แกํ การดาเนินการ
จ๎างอาจารย์อัตราจ๎าง พี่เลี้ยง แมํบ๎าน และการจัดซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน รํวมทั้งการสนับสนุนการสอนและ
การเพิ่มพูนความรู๎ให๎กับบุคลากร โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จึงจาเป็นต๎องดาเนินการตามภารกิจดังกลําว ข๎าวต๎น

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

พัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู๎สาหรับเด็กปฐมวัย
จัดจ๎างครูโรงเรียนสาธิต พี่เลี้ยง แมํบ๎าน ที่มีความรู๎ความสามารถ
เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
เป็นแหลํงค๎นคว๎าวิจัยและพัฒนาข๎อมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย

เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

รายการเปูาหมาย
จัดจ๎างครูโรงเรียนสาธิต พี่เลี้ยง คนงาน
จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ์
นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปฐมวัย) ภาคเรียน 2/2554
นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปฐมวัย) ภาคเรียน 1/2555
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ใช๎เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จานวนนักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด

ปริมาณ
10
5
188
200
160
1

หน่วยนับ
คน
ครั้ง
คน
คน
คน
ระดับ

2
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

นักเรียนปฐมวัยได๎รับพัฒนาการครบทั้ง 4 ด๎าน และสอดคล๎องกับหลักการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ/อุปกรณ์ มีใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ของนักเรียน
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยใช๎เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด

3. เปูาหมายเชิงเวลา

3.1 โรงเรียนมีบุคลาการที่มคี วามรู๎ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา
3.2 โรงเรียนมีสื่อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดปีการศึกษา
3.3 นักเรียนสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ
1
2
3
4

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม
เตรียมการนาเสนอโครงการ
จัดจ๎างบุคลากรประจาโรงเรียน
ดาเนินการ
ประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 กิจกรรมหลักที่ 1 ค่าจ้างชั่วคราว
คําจ๎างชั่วคราวบุคลากร
2 กิจกรรมหลักที่ 2 จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ์
จัดซื้อสื่อวัสดุ/อุปกรณ์ /เพื่อใช๎ในกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู๎ ในการจัดการเรียน-สอน

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12

เดือน

5

ครั้ง

3

3

3

3

2

2

1

3
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1. กิจกรรมหลักที่ 1 ค่าจ้างชั่วคราว
1.1 ค่าจ้างครูโรงเรียนสาธิต
-จานวน 1 คน ๆละ 14,600 *12 เดือน
-จานวน 2 คน ๆ ละ11,620*12 เดือน
-จานวน 1 คน ๆ ละ11,200*12 เดือน
-จานวน 2 คน ๆ ละ10,950*12 เดือน
-จานวน 1 คน ๆ ละ10,700*12 เดือน
-จานวน 1 คน ๆ ละ 9,700*12 เดือน
1.2 ค่าจ้างพีเ่ ลี้ยง
-จานวน 1 คน ๆ ละ 7,170*12 เดือน
1.3 ค่าจ้างคนงาน
-จานวน 1 คน ๆ ละ 6,190*12 เดือน
1.4 เงินสมทบประกันสังคม 5%

ปริมาณ
หน่วยต่อ
รายการ

รวมเป็น
ปริมาณรายการ
อัตราต่อหน่วย
เงิน
หมาย
งบประมา เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา
หน่วย ณ(บาท)
1,319,220
1
2
1
2
1
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน

12
12
12
12
12
12

1

คน

1
10

คน
คน

2. กิจกรรมหลักที่ 2 จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ์ 5
ครั้ง
- คําวัสดุ/อุปกรณ์การจัดการเรียน-สอน
- คําวัสดุ/อุปกรณ์สานักงาน
- คําวัสดุงานบ๎าน-งานครัว
(ถั่วเฉลี่ยจํายทุกรายการ)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน

14,600
11,620
11,200
10,950
10,700
9,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

175,200
278,880
134,400
262,800
128,400
116,400

12 เดือน

7,170 บาท

86,040

12 เดือน
12 เดือน

6,190 บาท
5,235 บาท

74,280
62,820
54,180.-

1,373,400

4
แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม

1. กิจกรรมหลักที่ 1 คําจ๎างชั่วคราว

เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา

1,319,220.-

งบลงทุน

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่า
ที่ดินและ
พนักงาน ค่าตอบแทน
ครุภัณฑ์
และวัสดุ สาธารณูปโภค
สิ่งก่อสร้าง
ราชการ

1,319,220.-

2. กิจกรรมหลักที่ 2 จัดหาสื่อวัสดุ/
อุปกรณ์

รวม

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน

งบเงิน
อุดหนุน

งบรายจ่าย
อื่น

รวม

1,319,220.54,180.-

54,180.-

54,180.-

1,373,400.-

5
แผนการใช้จ่ายเงิน(จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP)
ลา
ดับ

ประเภทรายจ่าย

1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...........................................)
รวม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
329,805

329,805

329,805

329,805

329,805

20,000

20,000

14,180

349,805

349,805

343,985

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6

ได๎พัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีพฒ
ั นาการครบทั้ง 4 ด๎าน และให๎สอดคล๎องกับหลักการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนมีบุคลากรที่มคี วามรู๎ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ได๎เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
ได๎เป็นแหลํงค๎นคว๎าวิจยั และพัฒนาข๎อมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ/อุปกรณ์ ที่สามารถพัฒนาการจัดการการเรียนการสอนให๎มีคณ
ุ ภาพ
นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปฐมวัย)

การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มคี วามรู๎ความสามารถ
1.2. จานวนนักเรียนเข๎าใหมํและคงอยูํตามเปูาหมาย
1.3. โรงเรียนมีสื่อในการจัดการเรียนการสอนอยํางมีคณ
ุ ภาพ
1.4. ร๎อยละของผู๎ปกครองได๎รับความพึงพอใจตามโครงการ
1.5. อาจารย์ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ใช๎เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
1.6. โรงเรียนมีนักเรียนสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
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3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. ใช๎แบบสรุปและแบบสอบถามผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
3.2. ใช๎แบบรายงานสรุปนักเรียนสาเร็จการศึกษา
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2555–2558)
2.1.1 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555
2.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา(สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานด๎านการจัดการเรียนรู๎
2.3.2 มาตรฐานด๎านการบริหารและการจีดการศึกษา
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
2.4.1 มิติที่ 1 : งานสนับสนุนการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 1 : โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถและมีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 2 : โรงเรยนจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพและทั่วถึงทุกระดับ
ตัวชี้วัดที่ 3 : โรงเรียนให๎การสํงเสริมนักเรียนในด๎านจริยธรรม คุณธรรม คํานิยมที่ดี จิตสานึก
และการแสดงออกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบตํอสังคม
2.4.2 มิติที่ 2 : กองทุนเพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 : โรงเรียนมีศักยภาพทางวิชาการที่นักเรียนและผู๎ปกครองพึงพอใจ
ตัวชี้วัดที่ 2 : โรงเรียนมีนักเรียนจบหลักสูตรและสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
2.5. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่น ๆ
2.5.1 ความสอดคล๎องตัวชี้วัดความสาเร็จจาแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ได๎รับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : นักเรียนจบหลักสูตรและสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
3. ความพร๎อมของโครงการ : ดาเนินการได๎ทันที
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1224221002 โครงการฟื้นฟูโรงเรียนสาธิตปฐมวัย ผลกระทบจากอุทกภัย ระยะที่ 1
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
ประชาชนได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว๎
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รบั โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว๎
ผลผลิต:
โครงการการสนับสนุนคําใช๎จํายการจัดการศึกษาตั้งแตํแรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ
2. ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการทีไ่ ด๎รับการสนับสนุน
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบประมาณบารุงการศึกษา
วงเงินงบประมาณ:
70,000
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะครุศาสตร์ : โรงเรียนสาธิต(ปฐมวัย)
: ดร.สุภัทรา คงเรือง
หลักการและเหตุผล
ตามที่โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได๎ประสบอุทกภัยน้าทํวมในระดับสูงเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือน โรงเรียนสาธิต
ปฐมวัยเป็นหนํวยงานที่สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ได๎รับความเสียหายอยํางหนัก ดังนั้นเพื่อ
แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนในการปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จึงได๎จัดทาโครงการฟื้นฟูหลัง
อุทกภัย โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎เต็มตามศักยภาพและ
สอดคล๎องกับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด๎าน
วัตถุประสงค์
เพื่อให๎คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย สามารถจัดการศึกษาได๎ตามปกติ
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับชั้นเตรียมปฐมวัย–อนุบาล 3 ภาคเรียน
2/54
1.2 จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎กับเด็ก
นักเรียนปฐมวัย
1.3 จัดหาครุภณ
ั ฑ์และสื่อวัสดุ/อุปกรณ์
2.

3.

ปริมาณ
184

หนํวยนับ
คน

4

ระดับชั้น

5

ครั้ง

เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ห๎องปฏิบัติการเรียนการสอน มีความพร๎อมในการจัดการศึกษา
2.2 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องหรือผู๎ใช๎บริการของโรงเรียนสาธิตปฐมวัย มีความพึงพอใจในการดาเนินงานและการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมากขึ้น
เปูาหมายเชิงเวลา
งานโครงการ/กิจกรรม ที่แล๎วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา 12 เดือน วันเริ่มต๎น : 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด : 30 กันยายน 2555
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 สารวจตรวจสอบรายการวัสดุที่ใช๎ในการฟื้นฟูโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัย
2 จัดซื้อครุภัณฑ์และสื่อวัสดุ/อุปกรณ์ฟื้นฟูโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
แผนการดาเนินงาน
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
หนํวยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สารวจตรวจสอบรายการวัสดุที่ใช๎ในการ
1
ครั้ง
1
ฟื้นฟู โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
2 จัดซื้อครุภัณฑ์และสื่อวัสดุ/อุปกรณ์ฟื้นฟู
4
ครั้ง
4
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

ลา
ดับ

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลา
ดับ

พ.ศ.2555
งบประมาณ พ.ศ.2554
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดซื้อครุภัณฑ์และสื่อวัสดุ/อุปกรณ์ฟื้นฟูโรงเรียน
สาธิตปฐมวัย

รวมทั้งสิ้น

70,000

70,000

70,000

70,000

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนํวยตํอ
รวมเป็นเงิน
อัตราตํอหนํวย
รายการ
งบประมาณ
(บาท)
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย
ปริมาณรายการ

1 จัดซื้อครุภัณฑ์และสื่อวัสดุ/อุปกรณ์ฟื้นฟู
1.1
1.2
1.3
1.4

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
โดยใช้เงินงบประมาณบารุงการศึกษา
เครื่องพิมพ์สี
โต๏ะสานักงาน
กล๎องดิจิตอล
โต๏ะประชุม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
*ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ

1
6
2
1

เครื่อง
ชุด
ตัว
ชุด

70,000.15,000
30,000
10,000
15,000

70,000

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม

1. จัดซื้อครุภัณฑ์และสื่อวัสดุ/

อุปกรณ์ฟื้นฟูโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัย

รวม

เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
สิ่งก่อสร้าง

รวม

70,000

70,000

70,000

70,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน(จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP)
ลา
ดับ

ประเภทรายจําย

1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...........................................)

รวม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

70,000

70,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย สามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียน ผู๎ปกครองและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจในการดาเนินงานและจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น
การประเมินผลการดาเนินงาน
1.ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได๎รับการฟื้นฟู ร๎อยละ 100
2.เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจานวนทรัพยากรในการจัดการศึกษามีความพร๎อมในการดาเนินงาน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
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2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2555–2558)
2.1.1 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานด๎านการจัดการเรียนรู๎
2.3.2 มาตรฐานด๎านการบริหารและการจัดการศึกษา
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คารับรองการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
2.4.1 มิติที่ 1 : งานสนับสนุนการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 1 : โรงเรียนมีบคุ ลากรที่มีความรู๎ความสามารถและมีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 2 : โรงเรยนจัดการศึกษาอยํางมีคณ
ุ ภาพและทั่วถึงทุกระดับ
ตัวชี้วัดที่ 3 : โรงเรียนให๎การสํงเสริมนักเรียนในด๎านจริยธรรม คุณธรรม คํานิยมทีด่ ี จิตสานึก
และการแสดงออกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบตํอสังคม
2.4.2 มิติที่ 2 : กองทุนเพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 : โรงเรียนมีศกั ยภาพทางวิชาการที่นักเรียนและผู๎ปกครองพึงพอใจ
ตัวชี้วัดที่ 2 : โรงเรียนมีนกั เรียนจบหลักสูตรและสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
2.5. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่น ๆ
2.5.1 ความสอดคล๎องตัวชี้วัดความสาเร็จจาแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ได๎รับการสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : นักเรียนจบหลักสูตรและสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
3. ความพร๎อมของโครงการ : ดาเนินการได๎ทันที
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1020108 โรงเรียนประถมสาธิต
1224221003 งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4:การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รบั โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลผลิต:
นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยสาเร็จการศึกษาตามระดับชั้นอยํางมีมาตรฐานและคุณภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1.จานวนนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ
2. ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการทีไ่ ด๎รับการสนับสนุน
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบ บ.กศ./งบบุคลากร/งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
3,322,550 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะครุศาสตร์: โรงเรียนประถมสาธิต
: ผศ.ศิรพร เหลําเมือง
หลักการและเหตุผล
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ใน
ระดับประถมศึกษา(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) เป็นการศึกษาที่มุํงเน๎นทักษะ พื้นฐานด๎านการอํานการเขียน การคิดคานวณ การคิด
พื้นฐาน การติดตํอสื่อสาร กระบวนการเรียนรู๎ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยํ างสมบูรณ์และ
สมดุลทั้ง ด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน๎นจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
กาลังของชาติให๎เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด๎านรํางกาย ความรู๎ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู๎และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็นตํอ
การศึกษาตํอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อวํา ทุกคนสามารถ
เรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ
โรงเรียนประถมสาธิตเป็นโรงเรียนที่สังกัดคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปิดการเรียนการสอนใน
ระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.6 ตั้งแตํปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบันปีการศึกษา 2555 มีจานวนนักเรียน 445 คน จานวน 12
ห๎องเรียน ครู 22 คน ฝุายบริหาร 5 คน และฝุายสนับสนุน 8 คน แตํโรงเรียนมีอาคารเรียน 2 ชั้น 16 ห๎องเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึง
มุํงหวังในการจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพโดยเน๎นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยํางสมบูรณ์และสมดุลทั้งด๎านรํางกาย สติปัญญา
อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน๎นจัดการเรียนรู๎ แบบบูรณาการ มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให๎เป็นมนุษย์ ที่มี
ความสมดุลทั้งด๎านรํางกาย ความรู๎ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งในการพัฒนาตามที่มุํงหวั งต๎องให๎การสนับสนุนด๎านการพัฒนาบุคลากร สื่อ
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนในการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพ เพื่อสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ต๎องเติบโตเป็น
กาลังของชาติไทย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสํงเสริมพัฒนาการรอบด๎านของนักเรียนประถมศึกษา
2. เพื่อสํงเสริมพัฒนาการบุคลากรให๎เต็มตามศักภาพเปูาหมาย
3.เพื่อเป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์และยังเป็นโรงเรียนต๎นแบบในการศึกษาหาความรู๎
ของโรงเรียนตํางๆ
4.เพื่อให๎โอกาสในการศึกษาขั้นพืน้ ฐานระดับประถมศึกษากับประชาชนในท๎องถิ่น
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เปูาหมาย

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
เปูาหมาย / กิจกรรมหลัก

หนํวยนับ

เปูาหมาย/ปริมาณ/
จานวน

1. ปริมาณนักเรียนที่คงอยูํ
คน
1.1 จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1,2,3,4,5,6 ภาคเรียนที่ 2/2554
436
คน
1.2 ในภาคเรียนที่ 1/2555 รับนักเรียนชั้นป.1 จานวน 74 คนและชั้นอื่น
76
2. กิจกรรมการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์และวัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎
2.1 ครุภัณฑ์ 4 รายการ
รายการ
4
2.2 วัสดุการศึกษา
ครั้ง
4
3. สํงเสริมพัฒนาบุคลากร
คน
30
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1.นักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตมีพัฒนาทางด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อยํ างตํอเนื่องทาให๎เติบโต
เป็นคนดีของสังคม
2.2.บุคลากรโรงเรียนประถมสาธิตมีความรู๎ ความสามารถ สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ และแสดง
เป็นตัวอยํางได๎
2.3 นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ผํานเกณฑ์ตามหลักสูตรอยํางมีมาตรฐานและ
คุณภาพขั้นต่าของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 นักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตมีพัฒนาทางด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อยํางตํอเนื่องทาให๎เติบโต
เป็นคนดีของสังคม ตลอดการศึกษาในโรงเรียนประถมสาธิต
3.2 บุคลากรโรงเรียนประถมสาธิตมีความรู๎ ความสามารถ สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ และแสดง
เป็นตัวอยํางได๎ตลอดปีการศึกษา
3.3 นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาเร็จการศึกษาปี 2554 มีผลสัมฤทธิ์ผํานเกณฑ์ตามหลักสูตรอยํางมีมาตรฐาน
และคุณภาพ ในระดับประเทศและสากล
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม

2554

วันสิ้นสุด:

30

กันยายน

2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 งบบุคลากรการบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนประถม
สาธิต เดือน/ครั้ง
2 2.1 กิจกรรมการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎
- tablet pc 4 รายการ
-computer pc 2 ชุด
-projector 2 ชุด
-visualization 1 ชุด
2.2 วัสดุการศึกษา
3 สํงเสริมพัฒนาบุคลากร

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1

งบบุคลากรบริหารและจัด
การศึกษา โรงเรียนประถมสาธิต
(เดือน/ครั้ง)
2.1 กิจกรรมการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เพือ่
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎
- tablet pc 4 รายการ
-computer pc 2 ชุด
-projector 2 ชุด
-visualization 1 ชุด
2.2 วัสดุการศึกษา
สํงเสริมพัฒนาบุคลากร

2

3

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เดือน/
12
3
3
3
3
ครั้ง
ครั้ง

4

4

ครั้ง
ครั้ง

4
10

2
4

2

2
4

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ
1
1.1

1.2
2

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
หน่วยๆ
หน่วยๆ
ปริมาณ
ปริมาณ
ละ
ละ
ปริมาณรายการ

รายการ
งบบุคลากรบริหารและจัด
การศึกษาระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1,2,3,4,5,6
คําจ๎างชั่วคราว 29 อัตรา
อาจารย์อัตราจ๎าง
อาจารย์อัตราจ๎าง
อาจารย์อัตราจ๎าง
อาจารย์อัตราจ๎าง
อาจารย์อัตราจ๎าง
อาจารย์อัตราจ๎าง
อาจารย์อัตราจ๎าง
อาจารย์อัตราจ๎าง
อาจารย์อัตราจ๎าง
ลูกจ๎างชั่วคราว
ลูกจ๎างชั่วคราว
คําจ๎างคนงาน
คําจ๎างคนงาน
คําจ๎างคนงาน
คําจ๎างคนงาน
คําใช๎สอย
- เงินสมทบประกันสังคม
5%
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

หน่วย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
3,067,420

3
1
3
4
2
5
2
1
1
1
1
1
1
3

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

12
12
12
12
12
12
12
10
12
10
12
12
12
12

เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน

29

อัตรา

12

เดือน

10,440
10,190
9,960
9,700
9,140
8,740
8,340
8,340
7,760
7,460
6,060
5,990
5,600
5,340

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,921,360
375,840
122,280
358,560
465,600
219,360
524,400
200,160
83,400
93,120
74,600
72,720
71,880
67,200
192,240
146,060
255,130

หมาย
เหตุ
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ลาดับ

2.1

2.2
3

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
หน่วยๆ
หน่วยๆ
ปริมาณ
ปริมาณ
ละ
ละ
ปริมาณรายการ

รายการ
คุณภาพการศึกษา
กิจกรรมการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎
- tablet pc
-computer pc
-projector
-visualization
วัสดุการศึกษา
สํงเสริมพัฒนาบุคลากร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

หน่วย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
151,000

4
2
2
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

64,000
42,000
24,000
21,000
52,130
52,000
3,322,550

หมาย
เหตุ

11
แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
ลาดับ
ที่
1
2

3

กิจกรรม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าจ้าง
ค่าใช้สอย
ค่า
ที่ดินและ
และค่าจ้าง
พนักงาน ค่าตอบแทน
ครุภัณฑ์
ชั่วคราว
และวัสดุ สาธารณูปโภค
สิ่งก่อสร้าง
ประจา
ราชการ

งบบุคลากรบริหารและจัดการศึกษา
โรงเรียนประถมสาธิต เดือน/ครั้ง
2,921,360
เงินสมทบ 5 %
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2.1 กิจกรรมการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เพือ่
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎
- tablet pc 4 รายการ
-computer pc 2 ชุด
-projector 2 ชุด
-visualization 1 ชุด
2.2 วัสดุการศึกษา
สํงเสริมพัฒนาบุคลากร
รวม
2,921,360

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่า
ยอื่น

รวม
2,921,360

146,060

146,060
151,000
151,000

52,130
52,000
250,190

151,000

52,130
52,000
3,322,550

12
แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
ลา
ดับ

ประเภทรายจ่าย

1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
730,340

730,340

730,340

730,340

46,915

83,380

83,380

36,515

66,000

85,000

879,720

898,720

777,255

766,855

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตมีพัฒนาทางด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อยํางตํอเนื่องทาให๎เติบโตเป็น
คนดีของสังคม
2.บุคลากรโรงเรียนประถมสาธิตมีความรู๎ ความสามารถ สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ และแสงเป็น
ตัวอยํางได๎
3. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ผํานเกณฑ์ตามหลักสูตรอยํางมีมาตรฐานและคุณภาพ
ขั้นต่าของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.ขยายโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษากับประชาชนในท๎องถิ่น
5.เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์และยังเป็นโรงเรียนต๎นแบบในการศึกษาหาความรู๎
ของโรงเรียนตํางๆ
6.เป็นแหลํงการศึกษาวิจยั ทางด๎านการศึกษาของคณะครุศาสตร์
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การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1. จานวนนักเรียนที่เข๎าใหมํโรงเรียนประถมสาธิตตามเปูาหมาย ร๎อยละ 100
1.2. จานวนนักเรียนที่คงอยูํของโรงเรียนประถมสาธิต ตามเปูาหมาย ร๎อยละ 100
1.3. กิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการของนักเรียนเต็มตามศักยภาพ
1.4. ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง
1.5 บุคลากร นักเรียนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจในการให๎บริการ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. ใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจานวนนักเรียนที่เข๎าใหมํ คงอยูํ และสาเร็จการศึกษา
3.2. ใช๎แบบบันทึกข๎อมูล และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎ปกครอง
3.3. แบบบันทึกข๎อมูลและแบบสอบถามความพอใจในการรํวมกิจกรรมการพัฒนาตามศักยภาพและการ
พัฒนาการเรียนการสอน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
1.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558
1.1.1 นโยบายที่ 4: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 4.1 นโยบายการศึกษา
1.2 ความสอดคล๎ อ งกั บ แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
1.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 1: คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมือง และพลเมืองโลก
ตัวบํงชี้ที่ 1.1 : กาลังใจ กาลังกายที่สมบูรณ์
ตัวบํงชี้ที่ 1.2 : ความรู๎และทักษะที่จาเป็นและเพียงพอในการดารงชีวิต และพัฒนาสังคม
2.3.2 มาตรฐานที่ 2: แนวการจัดการศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 2.1 : ผลการเรียนรู๎และสภาพแวดล๎อมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ
ตัวบํงชี้ที่ 2.2 : มีการพัฒนาผู๎บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอยํางเป็นระบบและมี
คุณภาพ
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม
1224221004 งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
ประชาชนได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว๎
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รบั โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กาหนดไว๎
ผลผลิต:
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการจัดการศึกษาตั้งแตํแรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ
2. ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการทีไ่ ด๎รับการสนับสนุน
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบ บ.กศ./บุคลากร, งบดาเนินงาน, งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
6,127,150 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หนํวยงาน : โรงเรียนสาธิต (มัธยม)
ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.สุวัฒน์ ทับทิมเจือ
หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิต (มัธยม) มุํงเน๎นให๎การสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพื้นฐานชํวงชั้นที่ 3
และ 4 ให๎สอดคล๎องกับพันธกิจของโรงเรียน 4 พันธกิจ คือ จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาให๎มี
คุณภาพสูง เป็นสถานที่ค๎นคว๎าวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎เป็นแบบอยํางแกํ
นักศึกษา และเป็นสวัสดิการแกํ บุตร-ธิดา ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยให๎ความสาคัญกับการสร๎าง
สวัสดิการพื้นฐานที่เทําเทียมกัน เชํน การสร๎างความมั่นคงด๎านรายได๎และจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกให๎แกํเยาวชน สร๎างความเชื่อ
มันและการกระตุ๎นเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งให๎ความสาคัญกับการสร๎างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต การขยาย
โอกาสทางการศึกษาให๎โอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอยํางมีคุณภาพและทั่วถึง สนับสนุนให๎เยาวชนได๎รับการพัฒนา
ความเข๎มแข็งทางวิชาการ โดยจัดจ๎างอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูค๎ วามสามารถและมีมาตรฐาน สํงเสริมให๎นักเรียน
มีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎และเลือกรับสื่อในเชิงสร๎างสรรค์ ควบคูํกับการสํงเสริมจริยธรรม คุณธรรม คํานิยมที่ดี จิตสานึกและ
การแสดงออกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบตํอสังคม เสริ มสร๎างสุขภาพ การปูองกันโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด๎านสุขภาพ
การปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด และสร๎างโอกาสให๎เยาวชนได๎พัฒนาทักษะด๎านกีฬาสูํความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
เปูาหมาย
1.
2.
3.

เพื่อให๎มีบุคลากรทางการศึกษาที่มคี วามรู๎ความสามารถและมีมาตรฐาน
เพื่อให๎โอกาสทางการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบอยํางมีคณ
ุ ภาพและทั่วถึง
เพื่อสํงเสริมจริยธรรม คุณธรรม คํานิยมที่ดี จิตสานึกและการแสดงออกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบตํอสังคม
เพื่อเสริมสร๎างสุขภาพ การปูองกันโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด๎านสุขภาพ การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อนักเรียนและผู๎ปกครองพึงพอใจการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถและมีมาตรฐาน
โรงเรียนจัดการศึกษาอยํางมีคณ
ุ ภาพและทั่วถึงทุกระดับและทุกระบบ
โรงเรียนสามารถสํงเสริมด๎านจริยธรรม คุณธรรม คํานิยมที่ดี จิตสานึกและการแสดงออกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ
ตํอสังคม
4. โรงเรียนสามารถให๎การเสริมสร๎างสุขภาพ การปูองกันโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด๎านสุขภาพ และการปูองกัน
แก๎ไขปัญหายาเสพติด
5. โรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการที่นักเรียนและผู๎ปกครองพึงพอใจ
6. โรงเรียนมีนักเรียนที่จบหลักสูตรและสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนf
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1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 จัดจ๎างอาจารย์และบุคลากร
38
คน
1.2 จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์
1000
ชิ้น
1.3 นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางมีคุณภาพและทั่วถึง
698
คน
1.4 จัดกิจกรรมเสริมสร๎างสุขภาพ กีฬา ทัศนศึกษา และดูงาน
2
ครั้ง
1.5 นักเรียนจบหลักสูตรและสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
2
ระดับชั้น
1.6 จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตรและสาเร็จการศึกษา 2 ระดับชั้น
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คน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
2.1 โรงเรียนมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎
2.2 นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางมีคุณภาพและทั่วถึง
2.3 นักเรียนได๎รํวมกิจกรรมเสริมสร๎างสุขภาพ กีฬา ทัศนศึกษาและดูงานที่มุํงเน๎นคุณภาพและ
สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตลอดปี
การศึกษา
3.2 โรงเรียนมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎
ตลอดปีการศึกษา
3.3 นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางมีคุณภาพและทั่วถึงตลอดปีการศึกษา
3.4 นักเรียนมีกิจกรรมเสริมสร๎างสุขภาพ กีฬา ทัศนศึกษาและดูงานตามระยะเวลาที่กาหนด
3.5 นักเรียนจบหลักสูตรและสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนดคิดเป็นร๎อยละ
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตค.

54

วันสิ้นสุด:

30

กย.

55

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดจ๎างบุคลากรประจาโรงเรียนสาธิต
2 จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดจ๎างบุคลากรประจาโรงเรียนสาธิต
2 จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
38/1 อัตรา/
38/1
38/1
38/1
38/1
เดือน
600 ชิ้น
60
250
250
40
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
4,701,690
ปริมาณรายการ

1 กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างบุคลากร
ประจาโรงเรียนสาธิต
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว
1) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์อัตรา
(31)
จ้าง
- อาจารย์
1
- อาจารย์
1
- อาจารย์
2
- อาจารย์
1
- อาจารย์
1
- อาจารย์
2
- อาจารย์
4
- อาจารย์
3
- อาจารย์
3
- อาจารย์
6
- อาจารย์
5
- อาจารย์
2
2) ค่าจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ประจา (7)
ตามสัญญา
- เจ๎าหน๎าที่งานบุคคลและพัสดุ
1
ครุภณ
ั ฑ์
- เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานธุรการและ
1
พัสดุครุภัณฑ์
- นักการภารโรง
1
- นักการภารโรง
1
- นักการภารโรง
1
- นักการภารโรง
1
- นักการภารโรง
1
1.2 คําใช๎สอย
- ประกันสังคม 5%
38
2 กิจกรรมที่ 2 จัดหาสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าวัสดุ
- เอกสารตารา วารสาร นวนิยาย
และหนังสือพิมพ์
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุงานบ๎านงานครัว
- วัสดุเวชภัณฑ์ห๎องพยาบาลและยา
- วัสดุวิทยาศาสตร์

4,477,800
3,893,640
คน ๆละ
คน ๆละ
คน ๆละ
คน ๆละ
คน ๆละ
คน ๆละ
คน ๆละ
คน ๆละ
คน ๆละ
คน ๆละ
คน ๆละ
คน ๆละ

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

เดือน ๆละ
เดือน ๆละ
เดือน ๆละ
เดือน ๆละ
เดือน ๆละ
เดือน ๆละ
เดือน ๆละ
เดือน ๆละ
เดือน ๆละ
เดือน ๆละ
เดือน ๆละ
เดือน ๆละ

คน ๆละ

12

คน ๆละ

14,290
13,770
13,160
12,840
12,240
11,920
10,950
10,440
9,960
9,140
8,930
8,340

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

171,480
165,240
315,840
154,080
146,880
286,080
525,600
375,840
358,560
658,080
535,800
200,160
584,160

เดือน

9,290 บาท

111,480

12

เดือน

7,390 บาท

88,680

คน ๆละ
คน ๆละ
คน ๆละ
คน ๆละ
คน ๆละ

12
12
12
12
12

เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน

6,910
6,910
6,710
6,130
5,340

82,920
82,920
80,520
73,560
64,080

คน ๆละ

12

เดือน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

223,890
1,425,460
1,425,460
1,095,460
100,000
695,460
200,000
50,000
50,000
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ลา
ดับ

รายการ

2.2 ค่าใช้สอย
-วัสดุน้ามันเชื้อเพลง เบี้ยเลี้ยงไป
ราชการและรถสํวนตัวไปราชการ
-คําวัสดุซํอมแซมครุภัณฑ์
-คําวัสดุซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง อาคาร
สถานที่
-คําจ๎างเหมาบริการตําง ๆ
2.3 ค่าสาธารณูปโภค
-คําโทรศัพท์และไปรษณียภัณฑ์

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
300,000
100,000
ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ
2. คําครองชีพโรงเรียนใช๎งบชมรมฯ บริหารจัดการ

100,000
50,000
50,000
30,000
30,000
6,127,150
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม

เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา

กิจกรรมที่ 1
คําจ๎างชั่วคราวบุคลากร
กิจกรรมที่ 2 งบดาเนินงาน

-

รวม

-

ค่าจ้าง
ชั่วคราว
4,701,690

4,701,690

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ
-

-

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

ค่าตอบ
แทน
-

-

ค่า
สาธารณูปโภค

งบลงทุน
ครุภัณฑ์
ที่ดินและ
โครงการ
สิ่งก่อสร้า
ฟื้นฟู
ง

-

-

-

-

1,395,460

30,000

-

-

1,395,460

30,000

-

-

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น
-

- 4,701,690
-

-

รวม

- 1,425,460
- 6,127,150
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
ลา
ดับ

ประเภทรายจ่าย

1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสีย
คําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,175,422.50

1,175,422.50

1,175,422.50

1,175,422.50

100,000
7,500

500,000
7,500

500,000
7,500

295,460
7,500

1,282,922.50 1,682,922.50 1,682,922.50 1,478,382.50
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนที่เข๎าใหมํและนักเรียนที่คงอยูํมีความพร๎อมที่จะเรี ยน และได๎รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา
2. มีความมั่นคงด๎านรายได๎และสิ่งอานวยความสะดวกสื่อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
3. นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางมีคุณภาพและทั่วถึงทุกระดับและทุกระบบ
4. นักเรียนได๎รับการสํงเสริมด๎านจริยธรรม คุณธรรม คํานิยมที่ดี จิตสานึกและการแสดงออกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ
ตํอสังคม
5. นักเรียนได๎รับการเสริมสร๎างสุขภาพ การปูองกันโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด๎านสุขภาพ การปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด
6. นักเรียนและผู๎ปกครองพึงพอใจการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถและมีมาตรฐาน
1.2 โรงเรียนจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพและทั่วถึงทุกระดับและทุกระบบ
1.3 โรงเรียนให๎การสํงเสริมนักเรียนในด๎านจริยธรรม คุณธรรม คํานิยมที่ดี จิตสานึกและการแสดงออก
ที่ดีงาม มีความรับผิดชอบตํอสังคม
1.4 โรงเรียนให๎ความรู๎กับนักเรียนในการเสริมสร๎างสุขภาพ การปูองกันโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด๎านสุขภาพการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
1.5 โรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการที่นักเรียนและผู๎ปกครองพึงพอใจ
1.6 โรงเรียนมีนักเรียนที่จบหลักสูตรและสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
1.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
1.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
1.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. สารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจานวนนักเรียนที่เข๎าใหมํ คงอยูํ และสาเร็จการศึกษา
3.2. การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
3.3. การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการสาเร็จการศึกษาของนักเรียน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 .: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
2.1.1 นโยบายที่ 4 .: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและเทศชาติ
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2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ตัวบํงชี้ที่ 1 : โรงเรียนมีความพร๎อมในการขยายโอกาสและพัฒนาการจัดการศึกษา
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2.4.1 มิติที่ 1 .: งานสนับสนุนการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 1.: โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถและมีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 2 : โรงเรียนจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพและทั่วถึงทุกระดับและทุกระบบ
ตัวชี้วัดที่ 3 : โรงเรียนให๎การสํงเสริมนักเรียนในด๎านจริยธรร คุณธรรม คํานิยมที่ดี จิตสานึก
และการแสดงออกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบตํอสังคม
2.4.2 มิติที่ 2 : กองทุนเพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 : โรงเรียนมีศักยภาพทางวิชาการที่นักเรียนและผู๎ปกครองพึงพอใจ
ตัวชี้วัดที่ 2 : โรงเรียนมีนักเรียนที่จบหลักสูตรและสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
2.5 ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ)
2.5.1 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดสานักงบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จานวนนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนตามโนยบายของรัฐบาล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โรงเรียนจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพและทั่วถึงทุกระดับและทุกระบบ
ตัวชี้วัดเชิงเวลา นักเรียนจบหลักสูตรและสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
4. ความพร๎อมของโครงการ
สามารถดาเนินการได๎ทันที
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1224221005 โครงการฟื้นฟูโรงเรียนสาธิต(มัธยม)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาผลกระทบจากอุทกภัย ระยะที่ 1
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันใน
สังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง:
ประชาชนได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว๎
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน:
นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รบั โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กาหนดไว๎
ผลผลิต:
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการจัดการศึกษาตั้งแตํแรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ
2. ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการทีไ่ ด๎รับการสนับสนุน
งบประมาณหมวดรายจําย:
งบ บ.กศ./บุคลากร, งบดาเนินงาน, งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
197,000 บาท
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ:
หนํวยงาน : โรงเรียนสาธิต(มัธยม)
ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.สุวฒ
ั น์ ทับทิมเจือ
หลักการและเหตุผล
ตามที่ โ รงเรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต (มั ธ ยม) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได๎ ป ระสบอุ ท กภั ย ตั้ ง แตํ วั น ที่
8 ตุลาคม 2554 ทาให๎พื้นที่ของโรงเรียนสาธิต (มัธยม) ทั้งสองอาคาร ได๎รับความเสียหายเป็นจานวนมาก ดังนั้นเพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนในการปฏิบัติราชการการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิต (มัธยม) จึงได๎จัดทาโครงการฟื้นฟูโรงเรียน โดยการ
จัดซื้อวัสดุ เชํน โต๏ะทางานอาจารย์ โต๏ะอาจารย์ในห๎องเรียน เก๎าอี้ และ ฯลฯ เพื่อให๎โรงเรียนสาธิต (มัธยม) สามารถดาเนินการได๎
ตามพันธกิจ รวมทั้งการบริหารและการจัดการของโรงเรียนให๎บรรลุจุดประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อฟื้นฟูโรงเรียนสาธิต (มัธยม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลังจากที่ได๎รับอุทกภัยให๎สามารถ
จัดการศึกษาได๎ตามปกติ
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 เครื่องถํายเอกสาร
1.2 โต๏ะทางานอาจารย์ (ทาด๎วยไม๎สัก) ขนาด 1.20 เมตร

ปริมาณ
1
15

หน่วยนับ
เครื่อง
ตัว

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ห๎องปฏิบัติการเรียนการสอน มีความพร๎อมในการจัดการศึกษา
2.2 ผู๎มสี ํวนเกี่ยวข๎องหรือผู๎ใช๎บริการของโรงเรียนมีความพึงพอใจในการดาเนินงานและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 งานโครงการ/กิจกรรม ที่แล๎วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:
12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 สารวจตรวจสอบรายการวัสดุที่ใช๎ในการฟื้นฟูโรงเรียนสาธิต
(มัธยม)
2 จัดซื้อวัสดุฟื้นฟูโรงเรียนสาธิต(มัธยม)
แผนการดาเนินงาน
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สารวจตรวจสอบรายการวัสดุที่ใช๎ในการ
1
ครั้ง
1
ฟื้นฟูโรงเรียนสาธิต(มัธยม)
2 จัดซื้อครุภัณฑ์ฟื้นฟูโรงเรียนสาธิต
2
ครั้ง
2
(มัธยม)

ลา
ดับ

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลา
ดับ

พ.ศ.2555
งบประมาณ พ.ศ.2554
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 สารวจตรวจสอบรายการวัสดุที่ใช๎ในการฟื้นฟู
โรงเรียนสาธิต(มัธยม)
2 เครื่องถํายเอกสารระบบดิจติ อล
3 โต๏ะทางานอาจารย์ (ทาด๎วยไม๎สัก)
ขนาด 1.20 เมตร
รวมทั้งสิ้น

99,500

99,500

97,500

97,500

197,000

197,000

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 จัดซื้อครุภัณฑ์/วัสดุฟื้นฟูโรงเรียน
สาธิต(มัธยม)
1.1 คําครุภณ
ั ฑ์
-เครืองถํายเอกสาร
-จัดซื้อโต๏ะทางานอาจารย์ (ทาด๎วย
ไม๎สัก)
ขนาด 1.20 เมตร

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
ปริมาณรายการ

197,000
1
15

เครื่อง
ตัว

99,500 บาท
6,500 บาท

99,500
97,500
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
จัดซื้อครุภัณฑ์
1. เครื่องถําย
เอกสาร
2. โต๏ะทางาน
รวม

เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

งบลงทุน
ครุภัณฑ์
โครงการ
ที่ดินและ
ฟื้นฟู
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

99,500

99,500

97,500

97,500

197,000

197,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
ลา
ดับ

ประเภทรายจ่าย

1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

197,000

197,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนสาธิต(มัธยม)สามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนและผู๎มสี ํวนเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจในการดาเนินงานและจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น
การประเมินผลการดาเนินงาน
1.ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 โรงเรียนมีเครื่องถํายเอกสารไว๎จัดทาเอกสารการเรียนการสอนได๎ทันกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน
1.2 โรงเรียนพัสดุครุภณ
ั ฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และแข็งแรงทนทาน
1.3 โรงเรียนมีโต๏ะปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ และแข็งแรงทนทานใช๎งานได๎ตลอดปีการศึกษา
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2.เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจานวนทรัพยากรในการจัดการศึกษามีความพร๎อมในการดาเนินงาน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 .: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.5. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
2.1.1 นโยบายที่ 4 .: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.6. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและเทศชาติ
2.7. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ตัวบํงชี้ที่ 1 : โรงเรียนมีความพร๎อมในการขยายโอกาสและพัฒนาการจัดการศึกษา
2.8. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2.4.1 มิติที่ 1 .: งานสนับสนุนการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 1.: โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถและมีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 2 : โรงเรียนจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพและทั่วถึงทุกระดับและทุกระบบ
ตัวชี้วัดที่ 3 : โรงเรียนให๎การสํงเสริมนักเรียนในด๎านจริยธรร คุณธรรม คํานิยมที่ดี จิตสานึก
และการแสดงออกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบตํอสังคม
2.4.2 มิติที่ 2 : กองทุนเพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 : โรงเรียนมีศักยภาพทางวิชาการที่นักเรียนและผู๎ปกครองพึงพอใจ
ตัวชี้วัดที่ 2 : โรงเรียนมีนักเรียนที่จบหลักสูตรและสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
2.5 ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ)
2.5.1 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดสานักงบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จานวนนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนตามโนยบายของรัฐบาล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โรงเรียนจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพและทั่วถึงทุกระดับและทุกระบบ
ตัวชี้วัดเชิงเวลา นักเรียนจบหลักสูตรและสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
3. ความพร๎อมของโครงการ
สามารถดาเนินการได๎ทันที

27
1224221005 โครงการฟื้นฟูโรงเรียนสาธิต(มัธยม)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาผลกระทบจากอุทกภัย ระยะที่ 1
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันใน
สังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง: ประชาชนได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว๎
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รบั โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กาหนดไว๎
ผลผลิต:
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการจัดการศึกษาตั้งแตํแรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ
2. ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการทีไ่ ด๎รับการสนับสนุน
งบประมาณหมวดรายจําย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
197,000 บาท
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ:
หนํวยงาน : โรงเรียนสาธิต(มัธยม)
ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.สุวฒ
ั น์ ทับทิมเจือ
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ราคาต่อ
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
ลาดับ
จานวน/
รวมเงิน
รายการ
หน่วย
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
ที่
หน่วยนับ
(บาท)
(บาท)
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตราฐานฯ
1
เครื่องถํายเอกสาร 1 เครื่อง
99,500
99,500 - ความเร็วในการถํายและพิมพ์เอกสาร
ขาวดาและสี 20 หน๎าตํอนาที
- มีชุดปูอนต๎นฉบับอัตโนมัติ
- หนํวยความจา 768 MB
- ถาดกระดาษบรรจุ Paper Tray 2x500
Bypass Tray 1x100
- พร๎อมตู๎รองเครื่อง
- รับประกัน 1 ปี
- ใช๎เวลาอุํนเครื่องไมํเกิน 25 วินาที
- สามารถรองรับต๎นฉบับได๎สูงสุดขนาด A3
คาชี้แจงฯ
จัดซื้อตามโครงการฟื้นฟูเนื่องจากโรงเรียนประสบ
อุทกภัยน้าทํวมสูง
มาตราฐานฯ
2
โต๏ะทางานอาจารย์ 15 ตัว
6,500
97,500 โต๏ะทางานไม๎จริง ขนาด 120x60x80 ซม.
คาชี้แจงฯ
สาเหตุจากอุทกภัย โรงเรียนได๎ยกขึ้นที่สูงแล๎วแตํ
โต๏ะไมํสามารถทนน้าที่ทํวมสูงได๎เนื่องจากเป็นโต๏ะ
ไม๎ธรรมดา
รวม
197,000
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ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. งานจัดการศึกษา
1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1224331006 งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วดั ความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
4. ร๎อยละของผูส๎ าเร็จการศึกษาด๎านทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ร๎อยละผูส๎ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ร๎อยละของผูส๎ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบ บ.กศ./งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
280,000
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หนํวยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู๎รับผิดชอบ : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์
เจริญ
หลักการและเหตุผล
ตามวัตถุประสงค์และภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิต
บัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และ
ความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด๎านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชา
ตําง ๆ ที่สอดคล๎องกับการจัดการศึกษา
การบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ตามวัตถุประสงค์และภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีภ ารกิจในการผลิต บัณ ฑิตด๎ านวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีให๎ สอดคล๎ องกับ แผนพัฒ นาประเทศ แผนการพั ฒนา
อุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาตําง ๆ ที่สอดคล๎องกับการจัดการศึกษา
ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์มีภารกิจในการจัดการศึกษาให๎แกํนักศึกษาใน 13 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัย สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การ
จัดการ) สาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จากภารกิจดังกลําวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจาเป็นต๎องใช๎งบประมาณในการจัดการศึกษา เพื่อดาเนินงาน
ให๎บรรลุวัตถุประสงค์ในด๎านตําง ๆ ในการผลิตบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งสนับสนุนด๎านวิชาการแกํนักศึกษา และคณาจารย์ ให๎บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให๎มีวัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นและเหมาะสมในการดาเนินงานและสนับสนุนการเรียนการสอน
2. เพือ่ ให๎การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปตามเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ ให๎คณะกรรมการประจาคณะได๎รํวมประชุมพิจารณาและเสนอแนะการบริหารงานของคณะ
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เปูาหมาย

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 วัสดุสาหรับการบริหารจัดการ
3 รายการ
1.2 ซํอมแซมครุภณ
ั ฑ์และจ๎างเหมาบริการ
6 รายการ
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
10 ครั้ง
1.4 ดาเนินการชาระคําสาธารณูปโภค
12 ครั้ง
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. มีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะตามกาหนด
2.2. มีวัสดุ และครุภณั ฑ์ในสภาพดี พร๎อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนไมํต่ากวําร๎อยละ 80
2.3. นักศึกษา คณาจารย์และผูเ๎ กี่ยวข๎องมีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. สามารถดาเนินการด๎านการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให๎แล๎วเสร็จใน 2ภาคเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554 กุม

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ
1
2
3
4

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ดาเนินการซื้อวัสดุ
ดาเนินการจัดจ๎างและจ๎างเหมาบริการ
จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ดาเนินการซื้อจ๎างและเบิกจํายคําสาธารณูปโภค

แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ
1
2
3
4

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดาเนินการซื้อวัสดุ
3
รายการ
2
1
ดาเนินการจัดจ๎างซํอมแซมครุภัณฑ์และ
8
รายการ
3
3
2
จ๎างเหมาบริการ
จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
10
ครั้ง
1
3
3
3
ดาเนินการซื้อจ๎างและเบิกจํายคํา
12
ครั้ง
1
4
4
3
สาธารณูปโภค
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุ
คําวัสดุ
- คําวัสดุสานักงาน, วัสดุเกษตร,
วัสดุงานบ๎านงานครัว และวัสดุ
คอมพิวเตอร์
2 กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างเหมาบริการ
และซ่อมแซมครุภัณฑ์
คําใช๎สอย
- คําจ๎างเหมาบริการ
- คําซํอมแซมครุภัณฑ์
3 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
คําตอบแทน
- คําเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ
- คําพาหนะ
4 กิจกรรมที่ 4 ชาระค่า
สาธารณูปโภค
คําสาธารณูปโภค
- คําโทรศัพท์
- คําแสตมป์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
รายการ
งบประมาณ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
52,000
ปริมาณรายการ

3

รายการ

52,000
150,000

3
5

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

1
1

รายการ
รายการ

50,000
100,000
60,000

10

ครั้ง ๆ ละ

3 ราย ๆ ละ

1,000 บาท

30,000

10

ครั้ง ๆ ละ

3 ราย ๆ ละ

1,000 บาท

30,000
18,000

12
1

ครั้ง ๆ ละ
ครั้ง ๆ ละ

1 ราย ๆ ละ
400 ดวง ๆ ละ

1,500 บาท
5 บาท

16,000
2,000
280,000

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุ
จัดจ๎างซํอมแซมครุภณ
ั ฑ์
และจ๎างเหมาบริการ
จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ
ดาเนินการซื้อจ๎างและ
เบิกจํายคําสาธารณูปโภค
รวม

เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน ค่าตอบแทน
ราชการ

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

52,000
150,000

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม
52,000
150,000

60,000

60,000

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

60,000

202,000

18,000

18,000

18,000

280,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
ลา
ดับ

ประเภทรายจ่าย

1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

39,600
6,000
32,000
1,600

103,800
18,000
81,000
4,800

82,800
18,000
60,000
4,800

53,800
18,000
29,000
6,800

39,600

103,800

82,800

53,800

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมีความพึงพอใจในการให๎บริการของคณะเพิ่มมากขึ้น
2. การบริหารและการจัดการของคณะวิทยาศาสตร์เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
3. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในงานบริหารงานคณะ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1. ซื้อวัสดุได๎ครบทุกรายการ
1.2. ครุภณ
ั ฑ์ที่ชารุดได๎รับการซํอมแซมทุกรายการ
1.3. มีการจํายคําสาธารณูปโภคตรงตามเวลา
1.4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎รับข๎อเสนอแนะและข๎อคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยขน์จากกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ
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2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการของคณะ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
2.1.1 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคมท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2.4.1 มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.4.2 มิติที่2 มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 ข๎อ 6.2 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
2.5. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.5.1 สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
5. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224331007 งานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง
ตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
4. ร๎อยละของผูส๎ าเร็จการศึกษาด๎านทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ร๎อยละผูส๎ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ร๎อยละของผูส๎ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบ บ.กศ./งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
902,715
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หนํวยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู๎รับผิดชอบ : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กาหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่ อการพัฒนา
ท๎องถิ่น ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
ประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลน
บัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาตําง ๆ ที่สอดคล๎องกับการจัดการศึกษา
จากภารกิจดังกลําวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต๎องใช๎งบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อดาเนินงานให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ในด๎านตําง ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนงานด๎านวิชาการแกํคณาจารย์ ให๎บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
การสอนในรายวิชาตําง ๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลักษณะจะเป็นวิชาที่เป็นเนื้อหาการเรียนรู๎
นอกจากจะได๎จากการสอนทฤษฎีแล๎ว จาเป็นต๎องฝึกปฏิบัติจากเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุตําง ๆ เพื่อให๎นักศึกษาเกิดความคิด
วิเคราะห์อยํางเป็นระบบ และเกิดทักษะในการเรียนรู๎ จนสามารถนาไปใช๎ประยุกต์ในชีวิตประจาวันและในการทางานได๎ นอกจากนี้
นักศึกษาต๎องฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการทางานกํอนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎สามารถจัดการศึกษาและมีระบบการดาเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
2. เพื่อให๎การจัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปตามเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกํอนออกไปปฏิบัติงาน
4. เพื่อให๎มีอาจารย์ประจาหลักสูตรครบตามจานวน และสามารถดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให๎สามารถ
เปิดรับนักศึกษาได๎
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เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 คําวัสดุสาหรับฝึกปฏิบัติ
90 รายวิชา
1.2 คําวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 รายวิชา
1.3 คําวัสดุการเรียนการสอน
5 รายการ
1.4 คําตอบแทนอาจารย์ประจาหลักสูตร
5 หลักสูตร
1.5 คําตอบแทนอาจารย์พเิ ศษ
2 วิชา
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ผู๎สาเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก
2.2. นักศึกษามีความพึงพอใจกับกระบวนการเรียนการสอนและปัจจัยสนับสนุนนการจัดการสอน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. การดาเนินการสาเร็จได๎ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554

กุม

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 คําวัสดุสาหรับฝึกปฏิบัติ
2 คําวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3 คําวัสดุการเรียนการสอน
4 คําตอบแทนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คําตอบแทนอาจารย์พเิ ศษ
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 คําวัสดุสาหรับฝึกปฏิบัติ
2 คําวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 คําวัสดุการเรียนการสอน
4 คําตอบแทนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คําตอบแทนอาจารย์พเิ ศษ

90
7

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายวิชา
50
40
รายวิชา
4
3

5
5
2

รายการ
หลักสูตร
รายวิชา

ปริมาณ
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น

3
5

2
2
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุปฏิบัติ
คําวัสดุ
- คําวัสดุ
2 กิจกรรมที่ 2 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
คําวัสดุ
- คําวัสดุ
3 กิจกรรมที่ 3 วัสดุการเรียนการ
สอน
คําวัสดุ
- คําวัสดุ
4 กิจกรรมที่ 4 ค่าตอบแทนอาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ
คําตอบแทน
- คําตอบแทนอาจารย์ประจา
หลักสูตร
- คําตอบแทนอาจารย์พิเศษ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
528,745
ปริมาณรายการ

90

รายวิชา

528,745
84,600

7

รายวิชา

84,600
45,370

5

รายการ

45,370
244,000

5

หลักสูตร

200,000

2

วิชา

44,000
902,715

37
แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
คําวัสดุสาหรับฝึกปฏิบัติ
คําวัสดุฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
คําวัสดุการเรียนการสอน
คําตอบแทนอาจารย์ประจา
หลักสูตร
คําตอบแทนอาจารย์พเิ ศษ
รวม

เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน ค่าตอบแทน
ราชการ

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

528,745
84,600

528,745
84,600

45,370
200,000

45,370
200,000

44,000
244,000

44,000
902,715

658,715
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
ลา
ดับ

ประเภทรายจ่าย

1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

200,000
337,475

44,000
321,240

537,475

365,240

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรครบถ๎วนทุกหลักสูตรและผํานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยไมํน๎อยกวํา 3หลักสูตร
2. นักศึกษาและอาจารย์มีวสั ดุสาหรับฝึกปฏิบัตคิ รบทุกรายวิชา
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1. นักศึกษาและคณาจารย์มีวสั ดุสาหรับฝึกปฏิบัติทุกรายวิชา
1.2. ผู๎สาเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก
1.3. มีอาจารย์ประจาหลักสูตรครบถ๎วนและหลักสูตรผํานการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยไมํน๎อยกวํา 3
หลักสูตร
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2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการของคณะ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
2.1.1 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคมท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ 1: ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2.4.1 มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.4.2 มิติที่2 มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 ข๎อ 6.2 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
2.5. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.5.1 สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.5.2 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
6. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224331008 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
4. ร๎อยละของผูส๎ าเร็จการศึกษาด๎านทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ร๎อยละผูส๎ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ร๎อยละของผูส๎ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบ บ.กศ./งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
276,280
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หนํวยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู๎รับผิดชอบ :รศ.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกาหนดนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา คือ “พัฒนาคนไทยให๎
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ คุณธรรม วัฒนธรรม ในการดารงชีวิต และสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎
อยํางมีความสุข” นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ต๎องคาถึงในการจัดการศึกษาคือพัฒนาบัณฑิตให๎มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ได๎แกํ
คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ทักษะทางด๎านการสื่อสารและเทคโนโลยี
สาหรับคณะวิทยาศาสตร์นอกจากการจัดการศึกษาเพื่อสนองตอบตํอนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติแล๎ว
ยังมีปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะที่ต๎องการการแก๎ไขอยํางเรํงดํวนคือ ความนิยมในการเลือกเรียนมีน๎อยการตก
ออกของนักศึกษาคํอนข๎างสูง การสอบผํานภาษาตํางประเทศคํอนข๎างต่า และงานการให๎คาปรึกษาด๎านอื่นๆ นอกเหนือจากด๎าน
วิชาการยังไมํเป็นระบบ
เพื่ อเป็น การสนองตอบตํ อภาระกิจ ในการจั ด การศึ กษาและเพื่อ แก๎ ปัญ หาตํ างๆ ที่เ กิด ขึ้ นกั บนั กศึ กษาของคณะ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเสนอโครงการพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่สํงเสริมการจัดกิจกรรมตํางๆ ที่นอกเหนือไปจาก
การเรียนการสอนในห๎องเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุํงแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาของคณะ ชํวยพัฒนานักศึกษาให๎มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ลดปัญหาการตกออก เพิ่ มจานวนนักศึกษาเข๎าใหมํของคณะ พัฒนานักศึกษาให๎เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางด๎าน
รํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ คุณธรรม วัฒนธรรมในการดารงชีวิต และสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เพื่อลดร๎อยละของการตกออกของนักศึกษา
เพื่อเพิ่มร๎อยละของการสอบผํานภาษาตํางประเทศ
เพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษาใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์
เพื่อจัดกิจกรรมนักศึกษาพบผูป๎ กครอง
เพื่อพัฒนาฐานข๎อมูลนักศึกษาและศิษย์เกํา
เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพคณะกรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเสริมสร๎างประสบการณ์ทางด๎านวิชาการและวิชาชีพแกํนักศึกษา
เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษารูจ๎ ักการทางานเพื่อสังคม
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เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปีที่ 1 เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
300
คน
นักศึกษาใหมํและกิจกรรมบายศรีสูํขวัญ อบรมความรู๎พื้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์
1.2 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
200
คน
1.3 นักศึกษา คณาจารย์และเจ๎าหน๎าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข๎ารํวมกิจกรรมดนตรี กีฬา 100
คน
ต๎านยาเสพติด
1.4 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข๎ารํวมกิจกรรมอบรมความรู๎พื้นฐานสาหรับ
200
คน
วิทยาศาสตร์
1.5 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด๎านภาษา
100
คน
1.6 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู๎ปกครอง เข๎ารํวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
150
คน
นักศึกษาใหมํและคณะวิทย์พบผู๎ปกครอง
1.7 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข๎ารํวมกิจกรรมโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู๎
80
คน
ประสบการณ์จากพี่สูํน๎อง
1.8 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข๎ารํวมกิจกรรมสัมมนาวิชาการคอมพิวเตอร์
40
คน
1.9 จัดกิจกรมทั้งหมด
14 กิจกรรม
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. นักศึกษา คณาจารย์และเจ๎าหน๎าที่มีความพึงพอใจในกิจกรรมที่เข๎ารํวมในระดับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
2.2. นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให๎ความ
รํวมมือในการทากิจกรรมตํางๆ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. จัดกิจกรรมได๎ครบทุกกิจกรรมในระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

11 เดือน วันเริ่มต๎น:

1

ต.ค. 54

วันสิ้นสุด:

31

ส.ค. 55
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหมํ
บายศรีสูํขวัญ
สํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ดนตรี กีฬา ต๎านยาเสพติด
อบรมความรู๎พื้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์
พัฒนาศักยภาพด๎านภาษา
พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดตั้งห๎องแนะแนว
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํและคณะวิทย์พบผู๎ปกครอง
พัฒนาฐานข๎อมูลนักศึกษาและศิษย์เกํา
โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎นานักศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์จากพี่สูํน๎อง
ออกคํายอาสาของนักศึกษา
ไหว๎ครูชํางของสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สัมมนาวิชาการคอมพิวเตอร์

แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1

พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหมํ

2

บายศรีสูํขวัญ

3

สํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

4

ดนตรี กีฬา ต๎านยาเสพติด

5

อบรมความรู๎พื้นฐานสาหรับ
วิทยาศาสตร์
พัฒนาศักยภาพด๎านภาษา

6
7

พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและ
จัดตั้งห๎องแนะแนว
8 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํและคณะวิทย์
พบผู๎ปกครอง
9 พัฒนาฐานข๎อมูลนักศึกษาและศิษย์เกํา
10 โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎นานักศึกษา

พ.ศ.2554
ไตรมาส 1

พ.ศ.2555
ปริมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น
ม.ค
เม.ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ก.พ. มี.ค.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
.
1/300 ครั้ง/
1
คน
1/300 ครั้ง/
1
คน
1/200 ครั้ง/
1
คน
1/100 ครั้ง/
1
คน
1/200 ครั้ง/
1
คน
1/100 ครั้ง/
1
คน
1
ครั้ง
1
1/150
1
1/30

ครั้ง/
คน
ครั้ง
ครั้ง/
คน

1
1
1
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ลาดับ

พ.ศ.2554
ไตรมาส 1

พ.ศ.2555
ปริมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น
ม.ค
เม.ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ก.พ. มี.ค.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
.

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

11 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ประสบการณ์จากพี่สูํน๎อง
12 ออกคํายอาสาของนักศึกษา
13 ไหว๎ครูชํางของสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
14 สัมมนาวิชาการคอมพิวเตอร์

1
1
1
1

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

ปริมาณหน่วยต่อ
อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
รายการ
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
ปริมา
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ
หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
ณ
10,000
ปริมาณรายการ

รายการ

1 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่
งบดาเนินงาน
1) คําตอบแทนวิทยากร
2) คําวัสดุ
2 บายศรีสู่ขวัญ
งบดาเนินงาน
1) คําตอบแทนวิทยากร
2) คําวัสดุ
3) คําใช๎สอย
3 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
งบดาเนินงาน
1) คําตอบแทนวิทยากร
2) คําวัสดุ
4 ดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด
งบดาเนินงาน
1) คําตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา
และ/หรือการประกวดร๎องเพลง
2) คําวัสดุ
3) คําเงินรางวัล
4) คําใช๎สอย
5 อบรมความรู้พื้นฐานสาหรับ
วิทยาศาสตร์
งบดาเนินงาน
1) คําตอบแทนวิทยากร
2) คําเอกสารประกอบการอบรม
3) คําวัสดุ
6 พัฒนาศักยภาพด้านภาษา
งบดาเนินงาน

2

คน คนละ

6

ชม. ชม.ละ

600

บาท

7,200
2,800
31,000

2

คน คนละ

5

ชม. ชม.ละ

600

บาท

6,000
12,000
13,000
10,000

2

คน คนละ

6

ชม. ชม.ละ

600

บาท

7,200
2,800
20,000

2

คน คนละ

10

วัน วันละ

400

บาท

8,000
2,000
8,000
2,000
30,000

5

คน คนละ

6

ชม. ชม.ละ

500

บาท

15,000
13,000
2,000
30,000
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ลา
ดับ

7

8

9

10

11

12

13

14

ปริมาณหน่วยต่อ
อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
รายการ
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
ปริมา
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ
หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
ณ
2
คน คนละ 18 ชม. ชม.ละ 600 บาท
21,600
4,000
4,400
ปริมาณรายการ

รายการ
1) คําตอบแทนวิทยากร
2) คําวัสดุ
3) คําใช๎สอย
พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและ
จัดตั้งห้องแนะแนว
งบดาเนินงาน
1) คําตอบแทนวิทยากร
2) คําวัสดุ
3) คําใช๎สอย
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และคณะ
วิทย์พบผู้ปกครอง
งบดาเนินงาน
1) คําวัสดุ
2) คําใช๎สอย
3) คําตอบแทนวิทยากร
พัฒนาฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์
เก่า
งบดาเนินงาน
1) คําใช๎สอย
2) คําวัสดุ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นา
นักศึกษา
งบดาเนินงาน
1) คําตอบแทนวิทยากร
2) คําใช๎สอย
1) คําวัสดุ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากพี่สนู่ ้อง
งบดาเนินงาน
3) คําตอบแทนวิทยากร
2) คําวัสดุ
ออกค่ายอาสาของนักศึกษา
งบดาเนินงาน
1) คําใช๎สอย
2) คําวัสดุ
ไหว้ครูช่างของสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
งบดาเนินงาน
1) คําวัสดุ
สัมมนาวิชาการคอมพิวเตอร์

10,000
1

คน คนละ

6

ชม. ชม.ละ

600

บาท

3,600
3,400
3,000
30,000

3

คน คนละ

6

ชม. ชม.ละ

600

บาท

7,000
12,200
10,800
10,000
7,000
3,000
30,000

1

คน คนละ

6

ชม. ชม.ละ

600

บาท

3,600
23,400
3,000
10,780

2

คน คนละ

6

ชม. ชม.ละ

600

บาท

7,200
3,580
25,000
3,000
22,000
3,000
3,000
26,500
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ลา
ดับ

ปริมาณหน่วยต่อ
อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
รายการ
งบประมาณ
ปริมา
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ
หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
ณ
ปริมาณรายการ

รายการ
งบดาเนินงาน
1) คําตอบแทนวิทยากร
2) คําใช๎สอย
3) คําวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

คน คนละ

14 ชม. ชม.ละ

600

บาท

8,400
8,100
10,000
276,280

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหมํ
บายศรีสูํขวัญ
สํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ดนตรี กีฬา ต๎านยาเสพติด
อบรมความรู๎พื้นฐานสาหรับ
วิทยาศาสตร์
พัฒนาศักยภาพด๎านภาษา
พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
และจัดตั้งห๎องแนะแนว
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํและ
คณะวิทย์พบผู๎ปกครอง
พัฒนาฐานข๎อมูลนักศึกษาและ
ศิษย์เกํา
โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎นา
นักศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ประสบการณ์จากพี่สูํน๎อง
ออกคํายอาสาของนักศึกษา
ไหว๎ครูชํางของสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
สัมมนาวิชาการคอมพิวเตอร์

รวม

เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน ค่าตอบแทน
ราชการ
7,200
6,000
7,200
8,000
15,000

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

2,800
25,000
2,800
12,000
15,000

10,000
31,000
10,000
20,000
30,000

21,600
3,600

8,400
6,400

10,000
30,000

10,800

19,200

30,000

10,000

10,000

3,600

26,400

30,000

7,200

3,580

10,780

25,000
3,000

25,000
3,000

18,100
177,680

26,500
276,280

8,400
98,600

47
1224331009 โครงการพัฒนาบุคลาการสายวิชาการและสายสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
4. ร๎อยละของผูส๎ าเร็จการศึกษาด๎านทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ร๎อยละผูส๎ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ร๎อยละของผูส๎ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบ บ.กศ./งบดาเนินงาน
60,000
บาท
หนํวยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู๎รับผิดชอบ : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนํวยงานหลักในการผลิตบัณฑิตทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งการที่จะ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได๎นั้น การพัฒนาบุคลากรมีความจาเป็นอยํางยิ่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรให๎ได๎รับการพัฒนาองค์
ความรู๎ด๎านตําง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว เพื่อให๎บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎รับการ
ฝึกอบรม สั ม มนา ศึกษาดูงาน และเป็น การเพิ่มพูน ความรู๎ ทัศ นคติแ ละมีทั กษะ สามารถใช๎ ศักยภาพในด๎านตํ าง ๆ เพื่ อเป็ น
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน๎าที่ตามนโนบายของมหาวิทยาลัยตํอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎มีความรู๎และประสบการณ์จากการเข๎ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
2. เพือ่ ให๎บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจัดการเรียนรู๎เพิ่มขึ้นจากการเข๎ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
3. เพือ่ ให๎บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎เข๎ารํวมการประชุมกับหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎อง
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 บุคลากรได๎เข๎ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและไปราชการ
1.2 จานวนผู๎เข๎ารับการอบรม สัมนนา ดูงานและไปราชการ

ปริมาณ หนํวยนับ
20 ครั้ง/ปี
15 คน/ปี

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎รับการเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์จากการเข๎าอบรมสัมมนา
2.2. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎นาความรู๎ที่ได๎รับจากการเข๎าอบรมสัมมนามาใช๎ในการทางาน
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. การดาเนินการสาเร็จได๎ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

9

เดือน วันเริ่มต๎น:

1 มกราคม 2555

กุม

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 ขออนุญาตไปราชการ
2 ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
3 รายงานการเดินทาง
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 ขออนุญาตไปราชการ
2 ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
3 รายงานการเดินทาง

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20
ครั้ง
8
8
4
20
ครั้ง
8
8
4
20
ครั้ง
8
8
4

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุม/สัมมนา/
อบรม/ศึกษาดูงาน และไปราชการ
คําใช๎สอย
- คําเบี้ยเลีย้ ง
- คําที่พัก
- คําพาหนะ/คําน้ามันรถ
- คําบารุงรถมหาวิทยาลัย
- คําลงทะเบียน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

15
15

คน ๆ ละ
คน ๆ ละ

3 วัน ๆ ละ
2 วัน ๆ ละ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
อัตรา หนํวย
60,000

อัตราตํอหนํวย

240 บาท
800 บาท

10,800
24,000
10,000
5,000
10,200
60,000

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม

เงินเดือน
และคําจ๎าง
ประจา

คําจ๎าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน
พนักงาน คําตอบแทน
ราชการ

คําใช๎สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
คํา
สาธารณูปโภค

ครุภณ
ั ฑ์

ที่ดินและ งบเงินอุดหนุน
สิ่งกํอสร๎าง

งบ
รายจํายอื่น

รวม

ประชุม/สัมมนา/อบรม/
ศึกษาดูงาน และไปราชการ

60,000

60,000

รวม

60,000

60,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
ลา
ดับ

ประเภทรายจําย

1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25,000

30,000

5,000

25,000

30,000

5,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎มีความรู๎และประสบการณ์จากการเข๎ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
2. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจัดการเรียนรู๎เพิ่มขึ้นจากการเข๎ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
3. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎เข๎ารํวมการประชุมกับหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎อง
4. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถนาความรู๎ทไี่ ด๎รับไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานและใน
ชีวิตประจาวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข๎ารํวมการประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน และไปราชการ
เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน และไปราชการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
2.1.1 นโยบายที่ 4: นโนบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 นโบยายที่ 9 : สํงเสริม สนับสนุน และแสวงหาความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูํความเป็น
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์
เพื่อมุํงสูํความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให๎บริการด๎วยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 9 : การนานโยบายไปสูํการปฏิบัติและสอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพชีวิต
ตัวบํงชี้ที่ 1: ร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2.4.1 มิติที่ 1 : มิติด๎านผลิตผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ข๎อ 4.1 : มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.4.2 มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 ข๎อ 6.1 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต
ข๎อ 6.2 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
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2.5. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ)
2.5.1 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษา (สกอ.)
2.5.1.1 องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224331010 โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
4. ร๎อยละของผูส๎ าเร็จการศึกษาด๎านทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ร๎อยละผูส๎ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ร๎อยละของผูส๎ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบ บ.กศ./งบลงทุน , งบดาเนินงาน
1,668,075 บาท
หนํวยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู๎รับผิดชอบ : รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

หลักการและเหตุผล
คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมี ภารกิ จในการผลิ ต บัณ ฑิต ด๎า นวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใ ห๎ส อดคล๎ องกั บ
แผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต๎องการของสังคมและท๎ องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมยัง
ขาดแคลนบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาตําง ๆ ที่สอดคล๎องกับการจัดการศึกษา ซึ่งคณะ
วิทยาศาสตร์จัดการศึกษาใน 14 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา และ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งในการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรี ยนมีศักยภาพตรงตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิตนั้น ผู๎สอนจะต๎องจัดให๎
นักศึกษาได๎มีความรู๎ ทักษะและพฤติกรรมที่ถูก ต๎องเหมาะสมตามบริบทของแตํ ละหลักสูตร การที่จะทาให๎เ กิดสิ่งแวดล๎อมที่
เหมาะสมตํอการเรียนการสอนดังกลําว คณะจาเป็นต๎องสนับสนุนให๎ทุกสาขามีทั้งวัสดุ อุป กณ์ และจัดสิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียน
การสอนดังกลําว นอกจากนั้นคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายเน๎นให๎นักศึกษาได๎พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช๎เทคโนโลยี การพัฒนา
ตนเองโดยการสืบค๎นข๎อมูลวิชาการทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ ซึ่งจะทาให๎นักศึกษาเข๎าถึงวิทยาการใหมํๆ และรู๎เทําทันกระแสโลกาภิวัตน์
รวมทั้งคณะได๎สนับสนุนคณาจารย์ได๎ใช๎สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อให๎การถํายทอดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากข๎อมูลการมีคอมพิวเตอร์เพื่อกิจกรรมดังกลําว พบวํา คณะมีคอมพิวเตอร์ไว๎ให๎บริการแกํนักศึกษาใช๎เพียง 2 เครื่อง/
นักศึกษา 945 คน และเป็นเครื่องที่จัดซื้อมาตั้งแตํปีพ.ศ. 2550 ซึ่งยังไมํเพียงพอตํอความต๎องการใช๎งานของนักศึกษาและคณาจารย์ และ
คณะตั้งเปูาหมายวําทุกห๎องที่มีการเรียนการสอนจะต๎องติดตั้งโปรเจคเตอร์ให๎ครบในระยะ 3 ปี (ขาดอีกประมาณ 12 เครื่อง)
สาหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ นั้นเนื่องจากห๎อง ศว.308 และห๎อง 515 เป็นห๎องเรียนจุนักศึกษา 40 คน เป็น
ห๎องที่มีการจัดการเรียนการสอนทุกวัน และสภาพอากาศปัจจุบันในชํวงบํายมีอุณหภูมิประมาณ 28-35 องศาเซลเซียส ซึ่งร๎อนอบ
อ๎าวมากและบั่นทอนสภาพแวดล๎อมในการเรียนการสอนอยํางยิ่งโดยที่อุณหภูมิที่เหมาะสมเฉลี่ย 24-25 องศาเซลเซียส (นพวรรณ ธี
ระพั น ธ์ เ จริ ญ ,2549:422) ดั ง นั้ น คณะจึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต๎ อ งจั ด ให๎ มี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โปรเจคแตอร์ และติ ด ตั้ ง
เครื่องปรับอากาศเพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะด๎านการใช๎คอมพิวเตอร์ ได๎มีการเรียนการสอนโดยผู๎สอนที่สามารถใช๎สื่อที่ทันสมัย
รวมทั้งมีสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนตามองค์ประกอบของกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดไว๎
และสอดคล๎องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่ต๎องการพัฒนาคณะให๎ไปสูํความเป็นเลิศด๎านเทคโนโลยี และมีศักยภาพตรงตาม
ความต๎องการขององค์กรภาครัฐและเอกชนตํอไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักศึกษาศักยภาพตรงตามความต๎องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน จากการที่นักศึกษามีทักษะในการใช๎
คอมพิวเตอร์และได๎รับการเรียนรู๎ผํานสื่อที่ทันสมัย
2. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎สอนได๎ใช๎สื่อที่มีศักยภาพและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีศักยภาพสอดคล๎ องกับความต๎องการขององค์กร
ภาครัฐและเอกชน
3. เพื่อให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎ในห๎องที่มีสภาพอากาศที่สํงเสริมศักยภาพในการเรียนรู๎เพื่อให๎มีวัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นและ
เหมาะสมในการดาเนินงานและสนับสนุนการเรียนการสอน
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 มีครุภณ
ั ฑ์สาหรับการเรียนการสอน
1.2 มีวัสดุในการเรียนการสอน
1.3 มีการจ๎างเหมาบริการ และซํอมแซมครุภัณฑ์
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยและใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2.2. มีห๎องเรียนที่มีบรรยากาศเหมาะสมตํอการเรียน
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามเวลา
3.2. นักศึกษาได๎รบั ความรู๎และสาเร็จการศึกษาตามเวลาที่กาหนด

ปริมาณ
27
30
2

หนํวยนับ
รายการ
รายการ
รายการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554

กุม

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 ขออนุมัติซื้อจ๎างครุภณ
ั ฑ์
2 ชออนุญาตซื้อจ๎างคําวัสดุและคําจ๎างเหมาบริการและ
ซํอมแซมครุภณ
ั ฑ์
3 ดาเนินการสอบราคา
4 สํงมอบงาน/วัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์
5 ติดตั้งและตรวจรับ
5 ดาเนินการเบิกจําย
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดซื้อครุภัณฑ์
2 จัดซื้อวัสดุ
3 คําจ๎างเหมาบริการ

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
27
รายการ
30
30
รายการ
15
11
4
2
รายการ
2
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ
ปริมา
ปริมาณ หนํวยๆละ
หนํวยๆละ
ณ
ปริมาณรายการ

รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อครุภัณฑ์
1 เครือ่ งไมโครเซนตริฟิวก์
(Microcentrifuge)
2 ตู๎เย็น
3 เตาอบระบบแก๏สอัตโนมัติ
4 คอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค

1

อัตรา

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
หนํวย

7,000

1,269,200
7,000

บาท

3

เครื่องๆละ
เตาๆละ
เครื่องๆละ

9,600
48,300
20,000

บาท
บาท
บาท

5 เครื่องโปรเจคเตอร์

9

เครื่องๆละ

20,000

บาท

6 จอคอมพิวเตอร์

1

7 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล
8 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี
9 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
สานักงาน
10 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน
เพดาน
11 เครื่องถํายเอกสารระบบดิจติ อล

1

ชุดๆละ

30,000

บาท

1
8

เครื่องๆละ
ชุดๆละ

25,000
17,000

บาท
บาท

12 เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา

1

13 เครื่องวัดเสียง

1

14 เครื่องวัดเสียงสะสม

1

15 เพาเวอร์ซับพลาย
16 เครื่องเซาะรํองไม๎ (Router) 1/2
นิ้ว
17 เครื่องรีดไม๎ 12 นิ้ว

1
1

เครื่องๆละ

อัตราตํอหนํวย

6
1

2

เครื่องๆละ

เครื่องๆละ
เครื่องๆละ
เครื่องๆละ
เครื่องๆละ
เครื่องๆละ
เครื่องๆละ

1
1

เครื่องๆละ
เครื่องๆละ

6,000

40,500
99,500
13,000
35,000
25,000
21,500
17,900
26,400

บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ

สาขาชีววิทยา

9,600 สาขาชีววิทยา
48,300 สาขาคหกรรม
60,000 สาขาเกษตร,
วิศวกรรมไฟฟูา,
สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
180,000 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ,
วิทย์คอม,
วิศวกรรมไฟฟูา,
สานักงานคณะ,
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
6,000 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
30,000 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
25,000 สาขาวิทย์คอม
136,000 สาขาวิทย์คอม
6, สนง.คณะ2
243,000 สานักงาน
คณบดี
99,500 สานักงาน
คณบดี
13,000 สานักงาน
คณบดี
35,000 สาขาอาชีวอนา
มัย
25,000 สาขาอาชีวอนา
มัย
43,000 สาขา
วิศวกรรมไฟฟูา
17,900 สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
26,400 สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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ปริมาณหนํวย
อัตราตํอหนํวย รวมเป็นเงิน
ตํอรายการ
งบประมาณ หมายเหตุ
ปริมา
(บาท)
ปริมาณ หนํวยๆละ
หนํวยๆละ อัตรา หนํวย
ณ
1
44,600
44,600 สาขาเทคโนโลยี
เครื่องๆละ
บาท
อุตสาหกรรม
1
30,000
30,000 สาขาชีววิทยา
เครื่องๆละ
บาท
(พื้นฐาน)
1
6,000
6,000 สาขาเคมี
เครื่องๆละ
บาท
(พื้นฐาน)
1
13,000
13,000 สาขาฟิสิกส์
ชุดๆละ
บาท
(พื้นฐาน)
1
29,000
29,000 สาขาฟิสิกส์
ชุดๆละ
บาท
(พื้นฐาน)
1
35,000
35,000 สาขาฟิสิกส์
ชุดๆละ
บาท
(พื้นฐาน)
1
12,600
12,600 สาขาฟิสิกส์
ชุดๆละ
บาท
(พื้นฐาน)
1
20,000
20,000 สานักงาน
เครื่องๆละ
บาท
คณบดี
1
42,800
42,800 สาขาเทคโนโลยี
เครื่องๆละ
บาท
อุตสาหกรรม
1
31,500
31,500 สานักงาน
เครื่องๆละ
บาท
คณบดี
ปริมาณรายการ

ลา
ดับ

รายการ

18 เครื่องปั๊มลม
19 เครื่องแยกดีเอ็นเอด๎วย
กระแสไฟฟูา
20 บารอมิเตอร์
21 ชุดสมดุลย์ของแรง
22 เลเซอร์ชุดสาธิต 64 การทดลอง
23 ชุดแอร์แทรค
24 ชุดทดลองไฟฟูากระแสสลับ
25 สแกนเนอร์
26 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มลั ติฟังก์ชั่น
27 กล๎องวิดีโอ
2 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุการ
เรียนการสอน
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุ
(วัสดุสานักงาน, วัสดุการเกษตร,
วัสดุงานบ๎านงานครัว, วัสดุ
กํอสร๎าง, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุ
การศึกษา, วัสดุไฟฟูา ฯลฯ)
3 กิจกรรมที่ 3 จ้างเหมาบริการ
และซ่อมแซมครุภัณฑ์
คําใช๎สอย
- คําจ๎างเหมาบริการและซํอมแซม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

320,875
320,875

78,000
78,000
1,668,075
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
จัดซื้อครุภัณฑ์
จัดซื้อวัสดุ
คําจ๎างเหมาบริการและ
ซํอมแซม
รวม

เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน ค่าตอบแทน
ราชการ

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

1,269,200

1,277,700
312,375
78,000

1,269,200

1,668,075

320,875
78,000
410,375

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
ลา
ดับ

ประเภทรายจําย

1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

188,500

170,000

40,375

170,000

40,375

1,269,200

1,457,700
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึ กษามี ศัก ยภาพตรงตามความต๎อ งการขององค์ก รภาครัฐ และเอกชน จากการที่ นัก ศึก ษามีทัก ษะในการใช๎
คอมพิวเตอร์และได๎รับการเรียนรู๎ผํานสื่อที่ทันสมัย
2. ผู๎สอนได๎ใช๎สื่อที่มีศักยภาพและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีศักยภาพสอดคล๎องกับความต๎องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน
3. นักศึกษาได๎เรียนรู๎ในห๎องที่มีสภาพอากาศที่สงํ เสริมศักยภาพในการเรียนรูเ๎ พื่อให๎มีวัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นและเหมาะสม
ในการดาเนินงานและสนับสนุนการเรียนการสอน
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
เปูาหมายเชิงปริมาณ
1.1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมคี รุภณ
ั ฑ์เพื่อใช๎ในการเรียนการสอน และการบริหารงานเพิ่มขึ้น 18 รายการ
1.2. มีห๎องเรียนที่พร๎อมสาหรับจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 2 ห๎อง
เปูาหมายเชิงคุณภาพ
1.3. มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและใช๎ในการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ
1.4. มีห๎องเรียนที่มีบรรยากาศเหมาะสมตํอการเรียน
เปูาหมายเชิงเวลา
1.5. จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามเวลา
1.6. นักศึกษาได๎รบั ความรู๎และสาเร็จการศึกษาตามเวลาที่กาหนด
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ผู๎ปกครอง และผูม๎ ีสํวนได๎สํวนเสีย
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
2.1.1 นโยบายที่ 3: นโนบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 3.1 : นโยบายการศึกษา
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 นโบยายที่ 9 : สํงเสริม สนับสนุน และแสวงหาความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูํความเป็น
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์
เพื่อมุํงสูํความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให๎บริการด๎วยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 9 : การนานโยบายไปสูํการปฏิบัติและสอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพชีวิต
ตัวบํงชี้ที่ 1: ร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
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2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2.4.1 มิติที่ 1 : มิติด๎านผลิตผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ข๎อ 4.1 : มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.4.2 มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 ข๎อ 6.1 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต
ข๎อ 6.2 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
2.5. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ)
2.5.1 สกอ. 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
2.5.2 สงป. 3 จานวนนักศึกษาคงอยูํ (ด๎านวิทย์)
2.5.3 สงป. 4 จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
2.5.4 สงป. 5 จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2.5.6 สงป. 6 ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน/ ราคาต่อ
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
ลาดับ
รวมเงิน
รายการ
หน่วย
หน่วย
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
ที่
(บาท)
นับ
(บาท)
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
1
เครื่องไมโครเซนตริฟิวก์ 1 เครื่อง 7,000
7,000
มาตรฐานฯ
(Microcentrifuge)
สามารถเปลียนโลเตอร์ได๎
ใช๎กับหลอดพีซีอาร์ได๎
รับประกันสินค๎าไมํต่ากวํา 1 ปี
(สาขาชีววิทยา)
2
ตู๎เย็น
1 เครื่อง 9,600
9,600 มาตรฐาน
a. ขนาดความจุไมํต่ากวํา 150 ลิตร
b. มีหลอดไฟสาหรับสํองสวํางในตู๎
c. เป็นแบบ 2 ประตู โนฟรอสต์
(สาขาชีววิทยา)
3
เตาอบระบบแก๏ส
1 เครื่อง 48,300
48,300 มาตรฐาน
อัตโนมัติ
1. ระบบแก๏สอัตโนมัติ
2. ขนาด 2 ถาด
(สาขาคหกรรมศาสตร์)
4
คอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค
3 เครื่อง 20,000
60,000 มาตรฐาน
a. CPU ไมํน๎อยกวํา Intel
b. RAM ไมํน๎อยกวํา 2 GB DDR3
c. HDD ไมํน๎อยกวํา 500 GB 5400 RPM
d. SIZE : ไมํน๎อยกวํา 14 inch WXGA(1366x768)LED
หรือมาตรฐานสูงกวํานี้
(สาขาเกษตรศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟูา, เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
5
เครื่องโปรเจคเตอร์
9 เครื่อง 20,000
180,000 มาตรฐาน
1. ความสวํางไมํน๎อยกวํา 2,500 ANSI Lumens
2. ความละเอียดไมํน๎อยกวําระดับ SVGA
(800x600) พิกเซล
หรือ มาตรฐานฯ สูงกวํานี้
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2, ,สานักงานคณะ 3,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1, วิศวกรรมไฟฟูา 1, เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 2)
6
จอคอมพิวเตอร์
1 จอ
6,000
6,000 มาตรฐาน
1. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมํน๎อยกวํา 21.5 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมํน๎อยกวํา 1,920 X
1,080 Pixel
- มี Refresh Rate ไมํน๎อยกวํา 60 Hz
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
7
เครื่องคอมพิวเตอร์
1 ชุด
30,000
30,000 มาตรฐาน
สาหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก
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ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน/
หน่วย
นับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

8

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี

1 เครื่อง

25,000

25,000

9

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับสานักงาน

8 ชุด

17,000

136,000

6 เครื่อง

40,500

243,000

10

เครื่องปรับอากาศแบบ
แขวนเพดาน

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
(4 core) และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมํน๎อยกวํา 2.6 GHz และมีความเร็วของหนํวย
ความความจา หรือมี HTT ขนาดไมํน๎อยกวํา 1,066 MHz
จานวน 1 หนํวย
- มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหนํวยความจาขนาดไมํน๎อยกวํา 1 GB
- มีหนํวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํา มี
ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวํา
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB จานวน
1 หนํวย
- มี DVD-RW หรือดีกวํา จานวน 1 หนํวย
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย แบบ 10/100/1,000
Mbps จานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมํน๎อยกวํา
600:1 และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 18 นิ้ว จานวน 1 หนํวย
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มาตรฐานฯ
- ความเร็วในการพิมพ์ไมํต่ากวํา 8 แผํน/นาที
- ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 600 x 600 dpi
- เชื่อมตํอแบบ USB
(สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมํน๎อยกวํา 2.4 GHz หรือดีกวํา จานวน 1
หนํวย
- มีสํวนควบคุมการแสดงผลที่มหี นํวยความจาไมํน๎อยกวํา
128 MB
- มีหนํวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํา มี
ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวํา
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 250 GB หรือมี Solid State Disk
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา ๓๐ GB จานวน 1 หนํวย
- มี DVD-RW หรือดีกวํา จานวน 1 หนํวย
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย แบบ 10/100/1,000
Mbps จานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมํน๎อยกวํา
600:1 และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 18 นิ้ว จานวน 1 หนํวย
(สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2, สนง.คณะ 6)
มาตรฐาน
- ขนาดไมํต่ากวํา 3000 BTU
- ได๎รับมาตรฐาน มอก.
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จานวน/
หน่วย
นับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

11

เครื่องถํายเอกสารระบบ 1 เครื่อง
ดิจิตอล

99,500

99,500

12

เครื่องโทรสารกระดาษ
ธรรมดา

1 เครื่อง

13,000

13,000

13

เครื่องวัดเสียง

1 เครื่อง

35,000

35,000

ลาดับ
ที่

รายการ

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
- ประหยัดไฟเบอร์ 5
- ชุดควบคุมแบบมีสายชนิดดิจิตอล
- ชุดข๎อตํอเป็นแบบแพร์นัททั้งชุดคอนแดนซิ่งและแฟน
คอยล์
- รับประกันอุปกรณ์ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
- ราคารวมคําติดตั้ง
คุณลักษณะ
- พริ้นเตอร์ระบบ Network, สแกน Twin
- ชุดปูอนต๎นฉบับหน๎า-หลัง
- ชุดกลับสาเนาหน๎า-หลัง (Duplex) สาหรับการถําย
เอกสาร 2 หน๎า
- ระบบจัดเรียงสามารถจัดเรียงสาเนาเป็นชุดอัตโนมัติ
ในตัว (Electronic Sorting) จัดชุดแบบไขว๎
- ความเร็วในการถํายเกสารขาว-ดา ไมํน๎อยกวํา 30
หน๎า/นาที
- รหัสควบคุมการใช๎งาน User Code 500 รหัส
- รับประกันไมํน๎อยกวํา 1 ปี พร๎อมรับบริการตลอดอายุ
การใช๎งาน
(สานักงานคณะ)
คุณลักษณะ
- ใช๎กระดาษธรรมดา
- สํงเอกสารได๎ตํอเนื่องไมํน๎อยกวํา 30 แผํน (A4)
- ความเร็วในการสํงไมํต่ากวํา 3 แผํน/วินาที
- ความละเอียดในการพิมพ์ 600x600 dpi
(สานักงานคณะ)
คุณลักษณะ
เครื่องวัดเสียงสาหรับตรวจวัดตามมาตรฐานสิ่งแวดล๎อมใน
โรงงานอุตสาหกรรม ชํวงการตรวจวัดกว๎าง ตามมาตรฐาน
IEC 61672 ปี 2002 Class 1 ความเที่ยงตรงสูง ราคาถูก
เมื่อเทียบราคาที่คุณลักษณะเฉพาะที่เทียบเทํากัน
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือวัด
•มาตรฐาน IEC 61672-2002 Class 1
•ตรวจวัด
Lxyi,Lxyp,Lxeq,Lxmax,Lxmin,LAE,Lcpeck,Lzpeak
•ชํวงการตรวจวัด 30-130 dB (A)
•คําการตรวจวัด Peak C 70-133 dB
•ชํวงการตรวจวัดกว๎าง 110 dB
•ชํวงความถี่ในการตรวจวัด 10 – 16000 Hz
•ไมโครโฟนชนิด ½ นิ้ว แบบอิเลคโทรคอนเดนเซอร์
•คํา Frequency Weighting: A,C,Z
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ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน/
หน่วย
นับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

14

เครื่องวัดเสียงสะสม

1 เครื่อง

25,000

25,000

15

เพาเวอร์ซับพลาย

2 เครื่อง

21,500

43,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
•คํา Response Time: Fast, Slow, Impulse,Peak
•แสดงผลด๎วยระบบตัวเลข Digital LCD พร๎อมแสงในที่มืด
ขนาด 240 x 160 จุด
•เลือกชํวงเวลาการตรวจวัดที่ 10 วินาที 1,5,10,20,30 นาที
1,2,4,8,16,24 ชั่วโมง
•แสดงสัญลักษณ์เมื่อคําตรวจวัดเกินหรือต่ากวําชํวงการ
ตรวจวัด
•แสดงวันที่ เดือน ปี และเวลา ชั่วโมง นาที วินาที
•แบตเตอรีแห๎ง 1.5 โวลต์ ขนาด AA size 64 ก๎อน ถํานอัล
คาไลน์ใช๎ได๎นาน 8 ชม.
•สามารถใช๎กับระบบไฟฟูา 220 โวลต์
•ขนาดเครื่องมีความยาว 285 มม. กว๎าง 90 มม. หนา 39
มม. น้าหนักประมาณ 500 กรัม
•อุปกรณ์มาตรฐาน : กาบังลม,คูํมือการใช๎งาน,กระเป๋าใสํ
เครื่อง
(สาขาอาชีวอนามัย)
คุณลักษณะ
• สาหรับงานตรวจวัดเสียงสะสมในสถานประกอบการ
• เคลื่อนย๎ายสะดวก กะทัดรัด แบตเตอรี่ AAA 4 ก๎อน
• จอแสดงผลขนาดใหญํ ระบบตัวเลขดิจิตอล LCD
• ระบบบันทึกข๎อมูล (TES-1355)
• โปรแกรมโอนถํายข๎อมูล (TES-1355)
• แสดงเวลาที่ตัวเครื่อง (TES-1355)
• RS–232 Interface (TES-1355)
• มาตรฐาน ANSI S1.25 1978,ISO – 1999,BS
6402:1983
• ตรวจวัด % noise dose, Exposure Time, ระดับเสียง
ดัง
• ชํวงการตรวจวัด 70 – 140 dBA
• ความเที่ยงตรง +/- 1.5 dB ที่ 94 dB @ 1 KHz
• คําความละเอียด 0.1 dB
• Frequency weighting A
• Time weightings Fast and Slow
• ไมโครโฟน ชนิด electret condensers ขนาด ½ นิ้ว
• สภาวะปกติการทางาน อุณหภูมิ 0 – 50 C ความชื่น
สัมพัทธ์ 10 – 90 % RH
คุณลักษณะ
Main supply :100V/120V/220V/240V ±10%
Altitude up to 2000m
Ambient temperature 0ºC to 40ºC
Relative humidity 80% (maximum)
-10ºC to 70ºC 70%(maximum)
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ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน/
หน่วย
นับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

16

เครื่องเซาะรํองไม๎
(Router) 1/2 นิ้ว

1 เครื่อง

17,900

17,900

17

เครื่องรีดไม๎ 12 นิ้ว

1 เครื่อง

26,400

26,400

18

เครื่องปั๊มลม

1 เครื่อง

44,600

44,600

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
หรือ มาตรฐานฯ สูงกวํานี้
(สาขาวิศวกรรมไฟฟูา)
คุณลักษณะ
คุณสมบัติ : เครื่องเซาะรํองไม๎(Router) 1/2 นิ้ว
- บอลแบริ่งสาหรับการกํอสร๎างขนาดใหญํอายุการใช๎งาน
อีกตํอไป
- สร๎างขึ้นในปีแฝดไฟ LED ให๎แสงสวํางบริเวณที่จะทางาน
เพื่อการแสดงผลเพิ่มขึ้น
- ด๎ามจับยางสร๎างขึ้นในขนาดใหญํสลับลายนิ้วมือสอง
สาหรับการควบคุมและการใช๎งานเพิ่ม
- ก๎านล็อคเพื่อให๎การเปลีย่ นแปลงบิตงําย
- ล็อคสวิทช์สาหรับการดาเนินงานอยํางตํอเนื่องเรียก
- Linear ตลับลูกสาหรับการดาเนินการกระโดดเรียบเนียน
และประสิทธิภาพที่เหนือกวํา
- เครื่องที่มีประสิทธิภาพ 15 แอมป์ด๎วยปุุมหมุนปรับ
ความเร็วให๎ 9,000 -- 22,000 RPM สาหรับเส๎นทางเรียบ
- การควบคุมความเร็วอิเล็กทรอนิกส์และเบรคไฟฟูา
- ในตัวมีไฟ LED คูํที่ให๎แสงสวํางบริเวณที่จะทางานเพื่อการ
แสดงผลเพิ่มขึ้น
- ล็อคสวิทช์สาหรับการดาเนินงานอยํางตํอเนื่องเรียก
ข๎อมูลทางเทคนิคเครื่องเซาะรํองไม๎ (Router) 1/2 นิ้ว
- กาลังไฟฟูา 2100 วัตต์
- ความสามารถ Collet
1/4" และ 1/2"
- ความสามารถในการกระโดด
0" , 2-3/4"
- ความเร็มรอบ 9000 - 22000 รอบตํอนาที
- AMPS 15.0
- แรงม๎า 3-1/4"
- แรงม๎า 12-1/4"
(สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
คุณลักษณะ
-กาลังไฟฟูาที่ใช๎ 1,650 วัตต์
-ความกว๎างใบตัด 0-150 มม. : 3 มม.
- ความเร็วในการปูอน 8.5 ม. ตํอนาที
-ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปลํา
-ขนาด(ย*ก*ส )483*771*401 มม.
คาชี้แจง
ใช๎ในการฝึกปฏิบัติการสาหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมในรายวิชา งานไม๎และงานกํอสร๎างจานวน
นักศึกษา 5 หมูํเรียน
(สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
คุณลักษณะ
-ขนาด 5 แรงม๎า
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จานวน/
หน่วย
นับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)
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เครื่องแยกดีเอ็นเอด๎วย 1 เครื่อง
กระแสไฟฟูา
(Gel Electrophoresis)

30,000

30,000

20

บารอมิเตอร์

1 ตัว

6,000

6,000

21

ชุดสมดุลย์ของแรง

1 ชุด

13,000

13,000

ลาดับ
ที่

รายการ

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
-แรงอัด 10 บาร์
-ความจุถัง 165 ลิตร
-มอเตอร์ญี่ปุน 220 โวลล์
คาชี้แจง
ใช๎ในการฝึกปฏิบัติการสาหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมในรายวิชา นิวแมติกส์และไฮโดรลิกส์จานวน
นักศึกษา 4 หมูํเรียนและเครื่องเกําชุดรุด
(สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
คุณลักษณะ
- เป็นเครื่องแยกดีเอ็นเอด๎วยกระแสไฟฟูาในแนวนอน
สามารถใช๎ในงานแยกวิเคราะห์สาร DNA, RNA หรือ
โปรตีนได๎
- มีแทํนวางสามรถวางแผํนเจลขนาด (กว๎างxยาว) 20x10
และ 20x20 เซนติเมตร โดยใช๎บัฟเฟอร์ปริมาตร 1,200
มิลลิเมตร
- สามารถ run sample ได๎สูงสุดครัง้ ละ 550 ตัวอยําง
ขึ้นอยูํกับชนิดของ comb และขนาดของเจล
- Electrode ทาจาก Platinum บริสุทธิ์ 99.99%
- ตัวเครื่องมีขนาด 39.5x23x9 เซนติเมตร
- มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
- UV Tray ขนาด 20x20 เซนติเมตร จานวน 1 อัน
- UV Tray ขนาด 20x10 เซนติเมตร จานวน 1 อัน
- Comb 20 ตัวอยําง จานวน 2 อัน
- Casting dams สาหรับเตรียมเจล จานวน 1 คูํ
- เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศแถบยุโรป
- รับประกันคุณภาพไมํน๎อยกวํา 1 ปี
(สาขาฟิสิกส์)
คุณลักษณะ
- เครื่องวัดอุณหภูมิ / ความชื้น / ความดันบรรยากาศ
- หนํวยของความดันบรรยากาศ hPa, mmHg, inHg
- มีฟังก์ชั่นเรียกดูคําที่บันทึก สูงสุด และ ต่าสุด
(สาขาเคมี)
คุณลักษณะ
ศึกษาองค์ประกอบของการรวมแรง การแตกแรง
ประกอบด๎วยถาดอลูมเิ นียม ฦ40 cm. มีสเกลบอกมุม
โดยรอบ 360ฐ โดยมีขาตั้งโลหะฐานสามเหลี่ยมปรับระดับ
ได๎ทั้ง 3 จุด ขอบของถาดมีชุดแรง 4 ชุดยึดปรับมุมได๎ ตรง
กลางมีแกนโลหะสาหรับปรับสมดุลแรง ชุดทดลอง
ประกอบด๎วย ที่แขวนมวล เชือก ตุ๎มน้าหนัก 10 กรัม 2
ลูก, 20 กรัม 2 ลูก, 50 กรัม 4 ลูก และ 100 กรัม 4 ลูก
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ลาดับ
ที่

รายการ

22

เลเซอร์ชุดสาธิต 64
การทดลอง

23

ชุดแอร์แทรค

จานวน/
หน่วย
นับ
1 ชุด

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
29,000

1 ชุด

35,000

รวมเงิน
(บาท)
29,000

35,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
คุณลักษณะ
ใช๎ศึกษาปรากฏการณ์ของแสงเชิงเรขาคณิตโดยมี He-Ne
Laser เป็นแหลํงกาเนิดแสงประกอบด๎วย 2 สํวน คือ
ตัวเครื่องเป็นฐานยึดเลนส์กระจกและฉากขนาด 14x41x39
cm. ภายในเครื่องเป็นแหลํงกาเนิดแสงเลเซอร์ (สีแดง) ใช๎
ไฟ 220V.AC อุปกรณ์ทดลองได๎แกํ กระจกเลนส์, ปริซึม,
แผํนโพลารอยด์, นิวตันริง เป็นต๎น
สามารถทดลองคุณสมบัติพื้นฐานของแสง การสะท๎อน, การ
หักเห, การแทรกสอด, การเลีย้ วเบน, การโพลาไรเซชั่น
และการทดลองอื่นๆ รวม 64 การทดลอง
คุณลักษณะ
1. รางทดลอง
- สํวนรางที่มีลักษณะคล๎ายสามเหลีย่ มมุมฉาก ยาว
200 cm
- ที่ผิวเจาะขนาดรู 0.6 หรือ 0.8 mm คําความ
ผิดพลาด <0.10 mm. ที่ชํวงความยาวรวม
- ชํวงการยกตัวของรถทดลองกับราง > 0.10 mm.
- น้าหนักรวม 9 kg.
- ขนาดโดยรวม 205.5x22.4x18.0 cm.
- อุณหภูมิชํวงการทางานปกติ 0-40 ๐c ความชื้น
สัมพัทธ์ < 85%
2. เครื่องปั๊มลม (Air pump)
- ใช๎กับแรงเคลื่อนไฟฟูา 220 V.AC. 50Hz
- ใช๎กาลังไฟ 250 วัตต์
- ให๎ความดันอากาศ 5 Kpa
- ทํอลมยาว 1.6 เมตร
- ขนาด Ø 210x290 mm
3. เครื่องตรวจจับเวลา
- หน๎าจอแสดงผลแบบตัวเลขได๎ 4 อักษร
- ตรวจจับสัญญาณการเคลื่อนที่โดยเซนเซอร์แสง 2
ตัว
- ไฟ LED แสดงหนํวยของเวลาในการวัดอัตโนมัติ
- ยํานการจับเวลา 0~999.9 วินาที
- วัดได๎ละเอียด 10 ไมโครวินาที
- ฟังก์ชั่นการทางาน 7 ฟังก์ชั่น
- บันทึกข๎อมูลได๎ 24 คํา
- ใช๎แรงเคลื่อนไฟฟูา 220 V AC+10% 50Hz
- ขนาดโดยรวม 210x165x75 mm.
4. อุปกรณ์ประกอบการทดลอง
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ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน/
หน่วย
นับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1 ชุด

12,600

12,600

24

ชุดทดลองไฟฟูา
กระแสสลับ
(RLC Parallel and
Series in AC Circuit)

25

สแกนเนอร์

1 เครื่อง

20,000

20,000

26

เครื่องพิมพ์เลเซอร์มลั ติ
ฟังก์ชั่น

1 เครื่อง

42,800

42,800

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
1. รถที่ใช๎เคลื่อนที่บนราง
2. แผํนเหล็กสปริง
3. สปริงสาหรับทดลอง
4. แทํงมวลสาหรับถํวงน้าหนัก
5. ชํองแสงผําน
6. แถบติดรถ
7. รอก
8. แทํนติดแสง
9. ตัวตํอฐาน
10. ฐานยึดเลเซอร์
11. ตะขอผูกด๎าย
12. ที่คล๎องยางยึดราง
13. ตัวรองฐาน
คุณลักษณะ
- ตัวต๎านทาน (Resistors) ปรับเลือก 4 ยําน 56, 100,
200, 300 Ω
- ขดลวดตัวนา (Inductors) ปรับเลือก 4 ยําน 1, 15, 22,
33 mH.
- ตัวเก็บประจุ (Capacitors) ปรับเลือก 4 ยําน 6, 8, 10,
10, 16, 22 µF
- แหลํงกาเนิดไฟฟูากระแสสลับแรงดันต่า 1 ชุด
- แผงสาธิตหลอดวาล์วแสง 1 ชุด
- สายไฟพร๎อมแจ็คเสียบ 6 คูํ
- คูํมือการใช๎งาน 1 เลํม
คุณลักษณะ
- Imaging Technology Charge Couple Device(CCD)
- ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 2400 x 2400 dpi
- 48-bit colour (Bit Depth)
- สแกนเอกสารขนาดสูงสุด 21.6 x 27.9 cm
- ความเร็วสแกนในระบบ ADF 8 ppm (Letter Size)
- ระบบปูอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) สูงสุด 50 แผํน
- สแกนงาน 2 หน๎า สูงสุด 4 ipm (Letter Size)
- สแกนสไลด์ได๎ (Feeder) 35mm ชํองสแกนฟิลม์ 3 สไลด์
- สามารถสแกนและบันทึกเอกสารให๎อยูํในรูปของ
Microsoft Word, Adobe PDF หรือไฟล์ JPEG ได๎
(สานักงานคณะ)
คุณลักษณะ
- พิมพ์ได๎ทั้งสีและขาวดา 20 แผํนตํอนาที
- ถํายเอกสารได๎ทั้งสีและขาวดา 20 แผํนตํอนาที
- ความละเอียด 9,600x9,600 dpi
- สามารถรับสํงเอกสารผํานคอมพิวเตอร์ได๎
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ลาดับ
ที่

27

รายการ

กล๎องวิดีโอ

จานวน/
หน่วย
นับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1

ตัว

31,500

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
- เชื่อมตํอคอมพิวเตอร์ระบบเน็ตเวิร์คได๎
- รับสํงแฟ็กส์ได๎
(สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
คุณลักษณะ
1.
2.
3.
4.

ฮาร์ดดิสก์ในตัวขนาดใหญํ 120 GB
เซ็นเซอร์รับภาพแบบ "Exmor R" CMOS Sensor
เลนส์ Carl Zeiss ซูมออฟติคอล 25 เทํา
โหมดปูองกันภาพสั่นไหว (SteadyShot) ในโหมด
Active
5. หน๎าจอ LCD ขนาด 2.7 นิ้ว ดีไซน์กรอบเฟรมสลิม
บาง มุมมองกว๎างขึ้น
6. โหมดการปรับคําอัตโนมัติ (iAuto) และปรับโฟกัส
อยํางเร็ว (Quick Auto Focus)
(สานักงานคณบดี)
รวม

1,269,200
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1224331011 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัยด้านสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
1. ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่มมี าตรฐานคุณภาพ
2. กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
1. พัฒนาการบริการด๎านสุขภาพและการบริการวิชาการด๎านอื่นๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให๎
ครอบคลุมทุกกลุํมประชากรและภาคสํวนตํางๆ
2. วิจัยและพัฒนารวมทั้งถํายทอดองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่นาไปสูกํ ารพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท๎องถิ่นและประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ด๎านวิทย์)
2. ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
3. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให๎กับนักศึกษา
4. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
5. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบ บ.กศ./งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
12,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หนํวยงาน :สาขาสาธารณสุขชุมชน
ผู๎รับผิดชอบ :รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโครงสร๎างประชากรวัยสูงอายุในทศวรรษที่ผํานมาพบวํา ทั้งจานวนและสัดสํวนประชากรอายุมากกวํา 60 ปีของ
ประเทศไทยมีแนวโน๎มเพิ่มมากขึ้น โดยสัดสํวนผู๎สูงอายุจะเพิ่มจาก ร๎อยละ 7.2 ในปี 2533 เป็นร๎อยละ 15.3 ในปี 2563(
สถาบันเวชศาสตร์ผู๎สู งอายุ กรมการแพทย์ :http//:www.moph.org.th ) สาหรับจังหวั ดพระนครศรีอยุธยาพบวํา กลุํ ม
ประชากรวัยนี้มีมากขึ้นเชํนกันและประสบปัญหาจากความเสื่อมของรํางกายและโรคไร๎เชื้อตํางๆ เชํน โรคเนื้องอกและมะเร็ง
เป็นโรคที่มีอัตราตายสูงเป็นอันดับที่ 2 และมีแนวโน๎มสู งขึ้น คือในปี พ.ศ. 2545 เทํากับ ร๎อยละ 47.4 และเพิ่มเป็นร๎อยละ
87.7 ในปีพ.ศ. 2550 โรคหัว ใจขาดเลือดปี พ.ศ. 2545 เทํากับ ร๎อ ยละ24 และเพิ่มเป็น ร๎อยละ43.9 ในปีพ.ศ. 2550
โรคหลอดเลือดสมองปี พ.ศ. 2545 เทํากับร๎อยละ 28.9 และเพิ่มเป็น ร๎อยละ 31.3 ในปี พ.ศ. 2550 (สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,2551:http//:www. ayo.moph.go.th ) หนํวยงานด๎านสาธารณสุขและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตํางให๎
ความสนใจและจัดบริการสุขภาพหลายหลายรูปแบบเพื่อให๎ผู๎สูงอายุได๎รบั การรักษาพยาบาลและการสํงเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ
จากการส ารวจข๎ อ มู ล ความรู๎ พฤติ ก รรมในการปู อ งกั น ปั ญ หาสุ ข ภาพของผู๎ ที่ ม ารั บ บริ ก ารใน โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2551 พบวํา ระดับความรู๎และพฤติกรรมในการปูองกันโรคของผู๎สูงอาายุมีระดับต่า(สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2551:30) และในปี 2554-2555 ได๎มีการศึกษาเรื่อง การวิจัย
เชิงปฏิบัติการอยํางมีสํวนรํวมของผู๎สูงอายุที่มีจิตอาสา ในชมรมผู๎สูงอายุ เพื่อสํงเสริมสุขภาพและปูองกันปัญหาสุขภาพของ
ผู๎สูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวํา มีชมรมผู๎สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบคลุมทุก 16 อาเภอ และทุก
ชมรมมีกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพโดยการดาเนินงานของหนํวยงานด๎านสาธารณสุข และเมื่อชมรมผู๎สูงอายุที่มีศักยภาพและมีจิต
อาสาได๎เข๎ารํวมกระบวนการศึกษาในงานวิจัย ทาให๎ผู๎สูงอายุบางสํวนสามารถนาความรู๎ไปใช๎ในการสํงเสริมสุขภาพตนเองและ
ผู๎สูงอายุอื่นในชมรมได๎ เป็นอยํางดี นอกจากนั้นผู๎สูงอายุหลายทํานมีความรู๎ความสามารถถํายทอดผู๎อื่นในการสํงเสริมสุขภาพ
(นพวรรณ ธีระพันธ์เจริ,2554:บทคัดยํอ) และจากการให๎บริการวิชาการในปีงบประมาณ 2554 สาขาสาธารณสุขชุมชนได๎นา
ความรู๎จากงานวิจัยไปปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู๎และทาให๎ผลการประเมินการอบรมอยูํระดับดี(สาขาสาธารณสุขชุมชน
,2554:3)
ในการเรียนการสอนวิชาการสํงเสริมสุขภาพเชิงบูรณาการและการพยาบาลเบื้องต๎น ของสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ซึ่ง
จะได๎ดาเนินการในปีการศึกษา 2555/1 เห็นวําหากมีการนาผลการบริการวิชาการ และการวิจัยมาบูรณาการกับ การเรียนการ
สอนจะทาให๎นักศึกษาได๎รับการถํายทอดความรู๎ด๎านการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุและจากได๎ความรู๎จากผู๎สูงอายุที่มีศักยภาพ ซี่ง
จะเป็นการสนับสนุนการเรียนรู๎ของนักศึกษาจากข๎อมูลในท๎องถิ่นจริง ทั้งยังเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการจัดการหลักสูตร ข๎อ 2 คือ
การบูรณาการ ด๎านการสร๎างเสริมสุขภาพในรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด๎านสาธารณสุข ในประเด็น ใช๎ท๎องถิ่นและ
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ชุมชนเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติและการจัดการหลักสูตรข๎อ 3 คือการจัดการเรียนการสอนที่เน๎น
ท๎องถิ่นและชุมชนเป็นหลัก ในประเด็น สํงเสริมการเรียนรู๎ผํานโครงงานงานวิจัยหรือกิจกรรมการสร๎างเสริมสุขภาพ นอกจากนั้น
ยังสอดคล๎องกับตัวชี้วัดที่เน๎นให๎นาการวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนอีกด๎วย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนอกจากจะทาให๎ผู๎สูงอายุ
อื่นๆ ได๎รับความรู๎และมีทักษะในการสํงเสริมสุขภาพยังสํงผลให๎นักศึกษาในสาขาสาธารณสุขชุมชนจะได๎รับประสบการณ์ตรง
ด๎านการสํงเสริมสุขภาพซึ่งสนับสนุนการจัดการศึกษาตามแนวทางที่หลักสูตรกาหนดอีกด๎วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัยด๎านสาธารณสุขเพื่อสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุในท๎องถิ่น
2. เพือ่ ให๎ผู๎สูงอายุมีความรู๎และทักษะในการสํงเสริมสุขภาพ
3. เพือ่ ให๎นักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชนมีความรู๎ มีทัศนคติและมีทักษะที่ดีตํอการสํงเสริมสุขภาพผูส๎ ูงอายุ
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 จัดอบรมผู๎สูงอายุด๎านการสํงเสริมสุขภาพโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
วิชาการสํงเสริมสุขภาพเชิงบูรณาการ และวิชาการพยาบาลเบื้องต๎น
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผู๎สูงอายุมีความรู๎และความพึงพอใจไมํตากวํ
่ าร๎อยละ 80
2.2 นักศึกษามีความรู๎ในการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุไมํต่ากวําร๎อยละ 80
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. ดาเนินการเสร็จสิ้นตามแผน

ปริมาณ หนํวยนับ
50 คน

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

2 เดือน เริ่มต๎น:

1 เมษายน 55

สิ้นสุด:

31 พฤษภาคม 55

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 ประสานงาน เก็บและรวบรวมข๎อมูลที่ผสู๎ ูงอายุ
ต๎องการในการสํงเสริมสุขภาพ โดยให๎นักศึกษา
ดาเนินการ จัดทาเอกสาร เชิญกลุํมเปูาหมาย
2 จัดแบํงหน๎าที่ให๎นักศึกษาในการจัดอบรม
3 จัดอบรม ทา Pre-post test และแบบวัดตํางๆ
4 สรุป จัดทาเอกสาร
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 บูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัย
ด๎านสาธารณสุขเพื่อสํงเสริมสุขภาพ
ผู๎สูงอายุในท๎องถิ่น

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50/1

คน/
ครั้ง

1

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ

อัตราตํอหนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ

หมาย
เหตุ
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ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมผู้สูงอายุด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ
คําตอบแทน
1 วิทยากร
คําใช๎สอย
2 อาหารวําง 2 มื้อ
คําวัสดุ
3 คําจัดทาเอกสาร/คูํมือการสํงเสริม
สุขภาพ
4 ถํายเอกสารแบบทดสอบ/แบบ
ประเมิน
5 ปูายการอบรม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

อัตรา หนํวย

(บาท)

6

600

600 บาท

3,600

50

25

25 มื้อ

2,500

50

100

100 เลํม

5,000

1000

0.40

0.40 บาท

400

1

500

500 บาท

500
12,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
บูรณาการการเรียนการ
สอนและงานวิจัยด๎าน
สาธารณสุขเพื่อสํงเสริม
สุขภาพผูส๎ ูงอายุในท๎องถิ่น
รวม

เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน ค่าตอบแทน
ราชการ

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

3,600

8,400

12,000

3,600

8,400

12,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
ลา
ดับ

ประเภทรายจ่าย

1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3,600
8,400

12,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษามีความรู๎ ทัศนคติและทักษะที่ดีในการสํงเสริมสุขภาพผูส๎ ูงอายุ
2. บัณฑิตมีงานทาไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.2. ร๎อยละของระดับความรู๎ ความพึงพอใจและทักษะของผู๎สูงอายุในการสํงเสริมสุขภาพ
1.3. ร๎อยละของระดับความรู๎ ทัศนคติและทักษะนักศึกษาด๎านการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. ระดับความรู๎ ทัศนคติและทักษะนักศึกษาด๎านการสํงเสริมสุขภาพผูส๎ งู อายุไมํน๎อย กวําร๎อยละ 80
2.2. ระดับความรู๎ ความพึงพอใจและทักษะของผู๎สูงอายุในการสํงเสริมสุขภาพไมํน๎อย กวําร๎อยละ 80
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. แบบบวัดความรู๎และแบบประเมินทัศนคติ ทักษะ ของนักศึกษา
3.2. แบบวัดความรู๎ แบบประเมินทักษะและความพึงพอใจของผู๎สูงอายุ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
2.1.1 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 นโยบาย สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับ
สูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคมท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมสร๎างสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะกับบรรยากาศการเรียนรู๎
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2.4.1 มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.4.2 มิติที่2 มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 ข๎อ 6.2 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
2.5. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.5.1 สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให๎คาปรึกษาและบริการด๎านข๎อมูลขําวสาร
2.5.2 สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม
2.5.3 สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224331012 โครงการจ้างเขียนแบบเพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงอาคาร 12(สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการแขํงขัน
ของประเทศ
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักศึกษาคงอยูํ (ด๎านวิทย์)
2. จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ (ด๎านวิทย์)
3. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา (ด๎านวิทย์)
4. ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ด๎านวิทย์)
5. ผู๎สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด(ด๎านวิทย์)
6. ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
7. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให๎กับนักศึกษา
8. ระบบและกลไกการให๎คาปรึกษาและบริการด๎านข๎อมูลขําวสาร
9. ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
10. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
11. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบ บ.กศ./งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
99,500 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หนํวยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.ดร.บุญล้า สุนทร
หลักการและเหตุผล
จากอุทกภัยปี 2554 สํงผลกระทบกับอาคารเรียน 12 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเป็นอยํางมากไมํสามารถที่จะใช๎อาคารได๎ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรมยังจาเป็นต๎องใช๎อาคารในการ
จัดการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติการตําง ๆ ให๎กับนักศึกษา จาเป็นต๎องซํอมแซม ปรับปรุงอาคารเรียนให๎พร๎อมใช๎งานและเตรียม
รับมือกับสถานการณ์ในอนาคตเรื่องน้าทํวมอีก และเพื่อให๎มีห๎องที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนใช๎ในการเรียนการสอนทั้ง วิชา
ทฤษฎีและปฏิบัติของนักศึกษาที่มีจานวนมาก จึงจาเป็นต๎องจัดจ๎างให๎เขียนแบบเพื่อใช๎ประกอบการเสนอโครงการจัดจ๎างเพื่อ
ซํอมแซม ตํอเติมอาคารใหมํให๎ดีและมีความพร๎อมใช๎งานมากขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให๎มีความพร๎อมของแบบใช๎ในการปรับปรุงอาคาร 12
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1.1 แบบปรับปรุงอาคาร 12

รายการเปูาหมาย

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
มีห๎องเรียนที่มมี าตรฐานและมีความพร๎อมในการจัดการเรียนการสอน
3. เปูาหมายเชิงเวลา
ได๎แบบอาคาร 12 ภายใน 11 เดือน

ปริมาณ หน่วยนับ
1 งาน
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

11 เดือน วันเริ่มต๎น:

1

ต.ค. 54

วันสิ้นสุด:

31

ส.ค. 55

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
พ.ศ.2555
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1. วางแผนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ตรวจรับงาน
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
ไตรมาส 1

พ.ศ.2555
ปริมาณ
ไตรมาส 4
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น
ส.ค
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ย.
.
1
ครั้ง
1
1
ครั้ง
1
1
ครั้ง
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1. วางแผนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ตรวจรับงาน

พ.ศ.2555
ไตรมาส 2

พ.ศ.2555
ไตรมาส 3

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลา
ดับ

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น(บาท)

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1. จ๎างเขียนแบบอาคาร 12

99,500

รวม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
พ.ศ.2555 พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
99,500
99,500

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1. กิจกรรมที่ 1 จ้างเหมาเขียน
ปรับปรุงแบบอาคาร 12
คําใช๎สอย
. คําจ๎างเหมาเขียนแบบปรับปรุง
อาคาร 12
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
รายการ
งบประมาณ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
ปริมาณรายการ

99,500
1

งาน

99500 บาท

99,500

99,500

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
จ้างเหมาเขียนปรับปรุง
แบบอาคาร 12
รวม

เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน ค่าตอบแทน
ราชการ

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

99,500

99,500

99,500

99,500
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
ลา
ดับ

ประเภทรายจ่าย

1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

99,500

99,500

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ได๎แบบสาหรับใช๎ในการแนบสัญญาการจ๎างปรับปรุงซํอมแซมอาคาร 12
2.ได๎แบบที่ปูองกันอุทกภัยได๎
3.ได๎แบบที่มีการจัดห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการที่เหมาะสม
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
แบบอาคาร 12 ใหมํ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
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2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
แบบประเมินผลของโครงการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555)
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคมความสอดคล๎องเชิง
ยุทธศาสตร์
2. .ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2555-2558
2.1.1 นโยบายที่ 4: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224331013 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2555
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม
2. จานวนผู๎เข๎ารับบริการ
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบ บ.กศ./งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
100,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หนํวยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู๎รับผิดชอบ:รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎ทรงคานวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ณ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411
เวลา 10.16 น. กับอีก 20 วินาที ซึ่งกินเวลาจับเต็มดวงทั้งสิ้น 6 นาที 45 วินาที ที่ตาบลหว๎ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได๎อยําง
แมํนยาโดยไมํคลาดเคลื่อนแม๎แตํวินาทีเดียว ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผลการศึกษา ค๎นคว๎าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญํและครั้งแรกของ
ชาติไทย จนเป็นที่เลื่องลือในวงการดาราศาสตร์ทั่วโลก ซึ่งเป็นประวัติที่นําภูมิใจอยํางยิ่งของประเทศชาติ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.
2525 คณะรัฐมนตรีได๎มมี ติอนุมัติให๎เทิดพระเกียรติแดํพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว “พระบิดาแหํงวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อ
น๎อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว สถาบันการศึกษาและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องกับกิจการด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได๎จัดงานวันวิทยาศาสตร์แหํงชาติขึ้น ตั้งแ ตํปี พ.ศ.
2527 เป็นต๎นมา และรัฐบาลได๎กาหนดให๎ วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แหํงชาติ เพื่อเป็นการขยายกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ให๎เป็นที่แพรํหลายและสํงผลให๎เยาวชนที่อยูํในวัยศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปได๎ตระหนักและเห็นความสาคัญด๎าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได๎ประสานกับ หนํวยงานตํา งๆ ทั้งภาครั ฐและภาคเอกชนในจังหวั ดและจังหวั ด
ใกล๎เคียง กาหนดให๎มีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหํงชาติขึ้นเป็นประจาทุกปี ตั้งแตํปี พ.ศ. 2530 เป็นต๎นมาและในปี พ.ศ. 2555
ได๎กาหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหํงชาติ ในระหวํางวันที่ 16-19 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยใช๎ชื่องาน “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด๎วยวิทยาศาสตร์”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อน๎อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ แดํพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว “พระบิดาแหํง
วิทยาศาสตร์ไทย”
2. เพื่อสํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เพื่อสํงเสริม สนับสนุนให๎เยาวชนสนใจศึกษา ค๎นคว๎าด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร๎อมทั้งเปิดโอกาสให๎เยาวชน
ได๎แสดงออกถึงความรู๎ ความสามารถและทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
พัฒนาประเทศ
5. เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานวิชาการ นิทรรศการ ทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 พิธีถวายพานพุํม
1.2 การประกวด แขํงขัน การบรรยายพิเศษ
1.3 ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา

ปริมาณ หน่วยนับ
1 กิจกรรม
4 กิจกรรม
300 คน
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ความพึงพอใจในการได๎เข๎ารํวมกิจกรรมไมํตากวํ
่ าร๎อยละ 80
2.2. ผู๎รํวมงานได๎รับความรูเ๎ พิ่มมากขึ้นจากการชมนิทรรศการและเข๎ากิจกรรมในงาน
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 มีการจัดกิจกรรมตามเวลาที่กาหนด
3.2 กิจกรรมที่จดั มีกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและจัดได๎ตรงกับเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 ขออนุมัติดาเนินงาน
2 แตํงตั้งคณะกรรมการ
3 ประชุมจัดเตรียมงาน/เตรียมบทความ
4 ดาเนินการจัดกิจกรรม
5 ประเมินผลและสรุปผล
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดพิธีถวายพานพุํมสักการะฯ
2 การประกวด แขํงขัน
3 การบรรยายทางวิชาการ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 กิจกรรม
1
3 กิจกรรม
3
1 กิจกรรม
1

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1. กิจกรรมหลักที่ 1 จัดพิธีถวาย
พานพุ่มสักการะพระบรมรูปฯ
รัชกาลที่ 4 และพิธีมอบรางวัล
คําใช๎สอย
- คําจ๎างเหมาจัดดอกไม๎ บายศรี
พานพุํม และจัดตกแตํงสถานที่
- คําจ๎างดนตรีไทย
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
สาหรับผู๎รํวมงาน
2 กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการ
ประกวด แข่งขัน ทางวิทยาศาสตร์
คําใช๎สอย

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
36,000
ปริมาณรายการ

36,000
30,000
200

คนๆละ

1

มื้อๆละ

20 บาท

2,000
4,000
61,600
25,600
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ลา
ดับ

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
- เงินรางวัลการประกวด แขํงขัน
23,600
- คําจ๎างเดินสายสัญญาณการ
1 ครั้ง ๆละ
1 รายการ
2,000
แขํงขันตอบปัญหา
คําวัสดุ
36,000
- คําวัสดุ
14,000
- ปูายประชาสัมพันธ์
22,000
ปริมาณรายการ

3 กิจกรรมหลักที่ 3 การบรรยายทาง
วิชาการ
คําตอบแทน
- วิทยากรบรรยาย
1
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

2,400
คน ๆละ

4

ชมๆละ

600

บาท

2,400
2,400
100,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
พิธีถวายพานพุํมสักการะฯ
การประกวด แขํงขัน
การบรรยายทางวิชาการ
รวม

เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน ค่าตอบแทน
ราชการ

ค่าใช้สอย
และวัสดุ
36,000
61,600

2,400
2,400 97,600

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม
36,000
61,600
2,400
100,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
ลา
ดับ

ประเภทรายจ่าย

1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอืน่ (คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2,400
97,600

100,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ความรํวมมือระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน
2. มีนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ การประกวด แขํงขัน ทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู๎เข๎ารํวมงานได๎รับประโยชน์และความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคมตามเปูาหมาย
1.2. จานวนผู๎รํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเปูาหมาย
1.3. ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมไมํต่ากวํา 80
1.4. การจัดงานเสร็จภายในกาหนดเวลา
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎รํวมงาน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
2.1.1 นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 3.1 : นโยบายการศึกษา
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 นโบยายที่ 3 : สนับสนุน รํวมมือและขยายการให๎บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ
ท๎องถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง เป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพชีวิต
ตัวบํงชี้ที่ 1: ร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบํงชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2.4.1 มิติที่ 1 : มิติด๎านผลิตผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ข๎อ 4.1 : มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.4.2 มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 ข๎อ 6.1 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต
ข๎อ 6.2 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
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2.5. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ)
ความสอดคล๎องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.5.1 องค์ประกอบที่ 3 : ตัวบํงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให๎คาปรึกษาแลฃะบริการด๎านข๎อมูลขําวสาร
ตัวบํงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
2.5.2 องค์ประกอบที่ 5: ตัวบํงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม
2.5.3 องค์ประกอบที่ 2: ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
ตัวบํงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลกไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. งานจัดการศึกษา
1020000 คณะครุศาสตร์
1224341014 งานบริหารคณะครุศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน:
เพือ่ ผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
2. จานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
3. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
4. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษา
6. ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจําย:
งบ บ.กศ./งบดาเนินการ
วงเงินงบประมาณ:
540,340 บาท
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ:
คณะครุศาสตร์ : ดร.อมรรัตน์ สนัน่ เสียง
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได๎กาหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานศึกษา
ระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อทาหน๎าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน๎าที่ใน
ก า ร สํ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ป็ น ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษา ที่ มุํ ง สูํ ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ทา ง วิ ช า ก า ร บ นพื้ น ฐา น ขอ งภู มิ ปั ญ ญ า ท๎ อง ถิ่ น
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพื่อสร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ สร๎างบัณฑิตที่มีความรู๎คูํความดี สร๎างสานึกในคุณคําของ
วัฒนธรรมท๎องถิ่นและของชาติ เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความรํว มมือระหวํางมหาวิทยาลัย ชุมชน และ
องค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ๎าน และเทคโนโลยีสมัยใหมํให๎เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท๎องถิ่น รํวมทั้งศึกษา สํงเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ทั้งนี้โดย
คานึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนในท๎องถิ่นและสังคมสอดคล๎องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
คณะครุศาสตร์มีภารกิจในการผลิตและสํงเสริมวิทยฐานะครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให๎การศึกษาและทาการ
สอนวิชาชีพครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สํงเสริมวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา วิจัยทางการศึกษา ให๎บริการทาง
วิชาการด๎านการศึกษาแกํสังคม ปรับปรุง ถํายทอด และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา บริหารและจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดังนั้นจึงจาเป็นต๎อง จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ตําง ทาการซํอมแซมอุปกรณ์ จํายคําสาธารณูปโภค คําใช๎สอย รวมทั้งคําใช๎จําย
ด๎านการบริหารจัดการตํางๆ และจ๎างอาจารย์พิเศษ เพื่อให๎การดาเนินงานบรรลุผลตามภารกิจของคณะได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทาให๎
สานักงานคณบดีมีศักยภาพในการให๎บริการได๎อยํางเต็มที่และตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีการบริการจัดการและการดาเนินงานของคณะครุศาสตร์อยํางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่จะนาความรูค๎ วามสามารถมาใช๎ในการปฏิบัติงานในหน๎าที่
3. เพื่อให๎การประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อได๎มีอาจารย์พิเศษ ในการจัดการเรียนการสอนของคณะอยํางมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อจัดหาบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถสาหรับพัฒนางานด๎านการศึกษาพิเศษ
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เปูาหมาย
1.เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

รายการเปูาหมาย

มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
จ๎างเหมาบริการและซํอมแซมครุภณ
ั ฑ์
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
บารุงสภาคณบดี
จํายคําสาธารณูปโภค
บารุงรักษาสิ่งแวดล๎อมคณะครุศาสตร์
มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
จ๎างอาจารย์พิเศษ
จ๎างบุคลากรประจาศูนย์การศึกษาพิเศษ

ปริมา
ณ
20
5
6
1
12
4
10
2
1

หน่วยนับ
รายการ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
คน
คน

2.เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
2.2 สนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหน๎าที่ให๎สอดคล๎องเปูาประสงค์และตัวชี้วัดของเกณฑ์การ
ประเมินตํางๆ
3.เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:
12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ขั้นตอน / กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
-มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
-จ๎างเหมาบริการและซํอมแซมครุภัณฑ์
-ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
-คําบารุงสภาคณบดี
-จํายคําสาธารณูปโภค
-บารุงรักษาสิ่งแวดล๎อมคณะครุศาสตร์
-มีการสํงเสริมบุคลากรเข๎ารับการพัฒนาศักยภาพ
-จ๎างอาจารย์พิเศษ
-จ๎างบุคลากรประจาศูนย์การศึกษาพิเศษ
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แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
-มีวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
-จ๎างเหมาบริการและซํอมแซมครุภัณฑ์
-ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
-คําบารุงสภาคณบดี
-จํายคําสาธารณูปโภค
-บารุงรักษาสิ่งแวดล๎อมคณะครุศาสตร์
-บุคลากรเข๎ารับการพัฒนาศักยภาพและ
ปฏิบัตริ าชการตามหน๎าที่
-จ๎างอาจารย์พิเศษ
-จ๎างบุคลากรประจาศูนย์การศึกษาพิเศษ

20
5
6
1
12
4
10

รายการ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2
9

คน
เดือน

5
1
1
3
1
1

5
2
2

5
2
2

5
1
1

3
1
3

3
1
3

3
1
3

3

3

2
3

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
-จัดซื้อวัสดุ
-จ๎างเหมาบริการและซํอมแซมครุภัณฑ์
-ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
-คําบารุงสภาคณบดี
-คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
-จํายคําสาธารณูปโภค
-บารุงรักษาสิ่งแวดล๎อมคณะครุศาสตร์
-มีการสํงเสริมบุคลากรเข๎ารับการพัฒนาศักยภาพ
-จ๎างอาจารย์พิเศษ
-จ๎างบุคลากรประจาศูนย์การศึกษาพิเศษ
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.2555
งบประมาณ พ.ศ.2554
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
147,527
70,000
36,000
10,000
20,000
20,000
20,000
75,000
63,000
78,813
540,340

6,000
10,000
1,000
5,000
7,500
30,000
58,500

70,000
50,000
12,000

50,000
10,000
12,000

27,527
10,000
6,000

8,000
5,000
5,000
20,000
35,000
27,000
244,000

8,000
5,000
5,000
15,000

3,000
5,000
2,500
10,000
28,000
24,813
113,840

27,000
124,000
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
1.1 ค่าตอบแทน
-คําตอบแทนกรรมการประจาคณะ
-คําตอบแทนยานพาหนะ
-คําตอบแทนอาจารย์พิเศษ
1.2 ค่าใช้สอย
-บารุงสภาคณบดี
-อาหารวํางและเครื่องดื่ม
-เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ/ลงทะเบียน
คําสึกหรอรถยนต์/ฯลฯ (ในประเทศ)
-เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ/ลงทะเบียน
(ตํางประเทศ)
-ซํอมแซมครุภัณฑ์และจ๎างเหมา
บริการ
-คําประกันสังคม
1.3 ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
-ผงหมึก กาวแทํง คลิปดา กระดาษ/
คําถํายเอกสาร/หนังสือพิมพ์/
น้ามัน/ ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
-ต๎นไม๎ ปุ๋ย ดิน ดอกไม๎ ฯลฯ
1.4 ค่าสาธารณูปโภค
-คําโทรศัพท์/แสตมป์
1.5 ค่าจ้างชั่วคราว
-คําจ๎างชั่วคราวเจ๎าหน๎าที่ประจา
ตามสัญญา
-นักวิชาการศึกษา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
ปริมาณรายการ

3
3
2

คนๆละ
คนๆละ
คน

6
6

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

1,000 บาท
1,000 บาท

18,000
18,000
63,000

1

ครั้งๆละ 10,000 บาท
มื้อๆละ
25 บาท

10,000
20,000
49,000
26,000
70,000

9

เดือนๆละ

417

บาท

3,753
147,527

20,000
20,000

1

คน

9

เดือนๆละ 8,340 บาท

75,060
540,340
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
1.งานบริหารจัดการคณะ
ครุศาสตร์
รวม

เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
ครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่าย
อื่นๆ

รวม

75,060

99,000

346,280

20,000

540,340

75,060

99,000

346,280

20,000

540,340
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แผนการใช้จ่าย(จาแนกตามรายไตรมาส)สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
-เงินเดือนและคําจ๎างประจา
-คําจ๎างชั่วคราว
25,020
25,020
25,020
-คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
-คําตอบแทน
6,000
47,000
12,000
34,000
-คําใช๎สอยและวัสดุ
48,500
154,251
89,251
54,278
-คําสาธารณูปโภค
5,000
5,000
5,000
5,000
3 งบลงทุน
-คําครุภณ
ั ฑ์
-คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
-เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสีย
คําใช๎จําย
-เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการวิชาการ
-เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
-เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
-เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
-เงินอุดหนุน(..............................)
5 งบรายจํายอื่นๆ
-เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
-เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
-เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพ)
-เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
-เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
-เงินรายจํายอื่น(.......................................)
รวม
59,500
231,271
131,271
118,298
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2.บุคลากรได๎พัฒนาศักยภาพและสามารถนาความรู๎มาใช๎ในการปฏิบัติงานเพื่อกํอให๎เกิดประสิทธิภพ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1.ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกในการดาเนินงานอยํางน๎อย 20 รายการ
1.2 บุคลากรได๎เข๎ารับการพัฒนาศักยภาพ อยํางน๎อยร๎อยละ 80
1.3 ผลการบริหารงานของคณะครุศาสตร์มีประสิทธิภาพสูงสุด
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2.เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการดาเนินงานของคณะครุศาสตร์
3.2 การสารวจความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการของคณะครุศาสตร์
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2.ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 1 สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็น
เลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตาม
ความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
2.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้ตามเกณฑ์ สกอ.
ตัวบํงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
ตัวบํงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให๎คาปรึกษาและบริการด๎านข๎อมูลขําวสาร
ตัวบํงชี้ที่ 7.1 ภาวะผู๎นาของสภาสถาบันและผู๎บริหารทุกระดับของสถาบัน
2.4 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้ตามเกณฑ์ สมศ.
ตัวบํงชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของสภาสถาบัน
ตัวบํงชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถาบัน
ตัวบํงชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามเกณฑ์ สงป.
ตัวบํงชี้ที่ 15 จานวนครู/ผู๎บริหารที่เข๎ารับการพัฒนา
2.6 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
3.ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224341015 งานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
2. จานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
3. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
4. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษา
6. ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจําย:
งบ บ.กศ./งบดาเนินการ
วงเงินงบประมาณ:
899,680 บาท
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ:
คณะครุศาสตร์ : ดร.อมรรัตน์ สนัน่ เสียง
หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับปรัชญา และบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้งเป็นการ
จัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต๎องควรเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลายและสอดคล๎องกับธรรมชาติ
ของผู๎เรียน โดยในกระบวนการจัดการเรียนรู๎นั้นผู๎ส อนควรมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกและเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง ซึ่งจะต๎องใช๎วัสดุเพื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู๎ดังกลําว
ในปีการศึกษา 2554-2555 คณะครุศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จานวน 7 สาขาวิชา
มีนักศึกษาจานวน 1,576 คน ซึ่งจะต๎องเรียนรายวิชาตํางๆ ตามแผนการเรียนของแตํละสาขาวิชา ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย
แตํละสาขาวิชามีรายวิชาที่เป็นวิชาภาคปฏิบัติ
ดังนั้นคณะครุศาสตร์จึงจาเป็นต๎องมีการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช๎ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีในรายวิชาตํางๆ ตาม
หลักสูตรอยํางครบถ๎วนและเพียงพอ เพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติและเกิดการเรียนรู๎ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรตํอไปเพื่อให๎การเรียน
สัมฤทธิ์ผลอยํางเต็มที่และมีคุณภาพเพียงพอ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให๎คณะครุศาสตร์สามารถจัดการศึกษาและมีระบบการดาเนินงานการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2.เพื่อให๎คณะครุศาสตร์มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอในเรียนการสอนในวิชาที่มีภาคปฏิบัติในรายวิชาตํางๆ
3.เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตรตํางๆ สาหรับนักศึกษาภาคปกติของคณะฯให๎มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับฝึกวิชาภาคปฏิบัติ

ปริมาณ
7

หน่วยนับ
สาขาวิชา

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
1.นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได๎รับการฝึกปฏิบตั ิตามหลักสูตรทุกรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
2.นักศึกษาได๎รับการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะบัณฑิต
3.นักศึกษามีประสบการณ์ ทักษะ การเรียนรู๎และมีความพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู๎ตามหลักสูตร
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด:

30 กันยายน

2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับฝึกวิชาภาคปฏิบตั ิ
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับฝึกวิชา
ภาคปฏิบตั ิ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7
สาขาวิช
7
า

แผนการใช้จ่ายเงิน
พ.ศ.2555
งบประมาณ พ.ศ.2554
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับฝึกวิชาภาคปฏิบตั ิ 899,680
50,000
350,000
250,000
249,680
รวมทั้งสิ้น
899,680
50,000
350,000
250,000 249,680
ลา
ดับ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับฝึกวิชา
899,680
ภาคปฏิบตั ิ
1.1 คําวัสดุ
-คําวัสดุ เชํน กระดาษA4, ปากกา
899,680
ไวบอร์ด,CD-R/หมึกเครื่องพริ้นเตอร์/
คําถํายเอกสาร/
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
899,680
ลา
ดับ

ปริมาณรายการ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม

เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน ค่าตอบแทน
ราชการ

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สาหรับ
ฝึกวิชาภาคปฏิบตั ิ

899,680

899,680

รวม

899,680

899,680
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แผนการใช้จ่าย(จาแนกตามรายไตรมาส)สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP)
ลา
ประเภทรายจําย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดับ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
-เงินเดือนและคําจ๎างประจา
-คําจ๎างชั่วคราว
-คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
-คําตอบแทน
-คําใช๎สอยและวัสดุ
50,000
350,000
250,000
249,680
-คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
-คําครุภณ
ั ฑ์
-คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
-เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสีย
คําใช๎จําย
-เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการวิชาการ
-เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
-เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
-เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
-เงินอุดหนุน(..............................)
5 งบรายจํายอื่นๆ
-เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
-เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
-เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพ)
-เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
-เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
-เงินรายจํายอื่น(.......................................)
รวม
50,000
350,000
250,000
249,680
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.คณะครุศาสตร์มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสาหรับการจัดการเรียนการสอนฝึกปฏิบตั ิ
2.คณะครุศาสตร์สามารถจัดการศึกษาในหลักสูตรตํางๆ อยํางมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1.ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.มีวัสดุสาหรับฝึกปฏิบตั ิได๎อยํางตํอเนื่องตลอดปีการศึกษา
2.นักศึกษา คณาจารย์และผู๎มสี ํวนเกี่ยวข๎องมีความพึอพอใจมากขึ้น
3.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา คณาจารย์ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
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2.เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการดาเนินงานของคณะครุศาสตร์
3.2 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินผลความพึงพอใจ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2.ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 1 สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความ
เป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตาม
ความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
2.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้ตามเกณฑ์ สกอ.
ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
ตัวบํงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
5.2 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
3.ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224341016 งานพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
2. จานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
3. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
4. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษา
6. ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจําย:
งบ บ.กศ./งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
151,280 บาท
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ:
คณะครุศาสตร์ : ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นกระบวนการที่มีความจาเป็นอยํางยิ่งในการพัฒนาผู๎ที่จะเป็นครูซึ่งจะนาไปสูํคุณภาพของนักศึกษา
ครูและคุณภาพของครูวิชาชีพในอนาคต ดังนั้น กระบวนการพัฒนาที่ดีควรเป็นกระบวนการดาเนินการอยํางตํอเนื่องและหลากหลาย
วิธีการ อันจะหลํอหลอมผู๎ที่จะจบออกไปเป็นครูนั้นได๎เกิดทัศนคติที่ดีตํอวิชาชีพครู รักความเป็นครู มีความรู๎ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียนและชุมชน ทั้งในระดับท๎องถิ่นและสากล ซึ่งเป็น
ความจาเป็นที่ครูจะต๎องพัฒนาความรู๎และเทคนิคการสอนแบบตํางๆ ที่เหมาะสมกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง
การที่นักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จาเป็นต๎องดาเนินการปฐมนิเทศกํอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีการ
สัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให๎นักศึกษาเกิดการเรียนรู๎ ได๎มีประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงานสอดคล๎องกับ
มาตรฐานวิชาชีพครูที่องค์กรวิชาชีพครูกาหนดและเป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตรตํอไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให๎นักศึกษามีความพร๎อมกํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.เพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได๎รับประสบการณ์ตรงจากโรงเรียนในเครือขําย
3.เพื่อให๎นักศึกษาได๎แลกเปลีย่ นเรียนรู๎เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
4.เพื่อให๎นักศึกษามีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 ปฐมนิเทศนักศึกษากํอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1.2 สัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1.3 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1.4 จ๎างทาเอกสารฝึกประสบการณ์
1.5 จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ปริมาณ
2
9/200
200
400
10

หน่วยนับ
ครั้ง
ครั้ง/คน
คน
เลํม
รายการ

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4,5 สามารถนาความรู๎ ทักษะ ไปใช๎ในการฝึกปฏิบตั ิปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามศักยภาพ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด:

30 กันยายน

2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ
1
2
3
4
5

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษากํอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สัมมนานักศึกษาระหวํางฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
จ๎างทาเอกสารฝึกประสบการณ์
จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 ปฐมนิเทศนักศึกษากํอนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
2 สัมมนานักศึกษาระหวํางฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
3 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
4 จ๎างทาเอกสารฝึกประสบการณ์
5 จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3

ครั้ง

1

8

ครั้ง

1

205
400
10

คน
เลํม
รายการ

2
3

1

78
200
5

3
127

200
5

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 ปฐมนิเทศนักศึกษากํอนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
2 สัมมนานักศึกษาระหวํางฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
3 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
4 จ๎างทาเอกสารฝึกประสบการณ์
5 จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.2555
งบประมาณ พ.ศ.2554
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,800

3,600

14,400

1,800

51,250
40,000
34,830
151,280

7,200
5,400

1,800

19,500
20,000
25,400

10,750
35,650

5,400
31,750

20,000
24,080
53,080

37,150
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 ปฐมนิเทศนักศึกษากํอนฝึกประสบ
การณ์วิชาชีพครู
1.1 คําตอบแทน
- คําตอบแทนวิทยากร
2 สัมมนานักศึกษาระหวํางฝึกประสบ
การณ์วิชาชีพครู
2.1 คําตอบแทน
- คําตอบแทน
3 นิเทศนักศึกษาที่อยูํระหวํางฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
3.1 คําตอบแทน
- คําตอบแทนอาจารย์นิเทศ
4 จ๎างทาเอกสารฝึกประสบการณ์
4.1 คําใช๎สอย
- คําจ๎างทาเอกสารฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
5 จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5.1 คําวัสดุ
- คําวัสดุ ได๎แกํ คําแฟูมใสํเอกสาร/
คําถํายเอกสาร ฯลฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
ปริมาณรายการ

8

2

คนๆละ

ครั้งๆละ

18

ชม.ๆละ

600

บาท

10,800

3

ชม.ๆละ

600

บาท

14,400

250

บาท

51,250

20,000 บาท

40,000

34,830
151,280
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งบบุคลากร
กิจกรรม

เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา

งบดาเนินงาน

ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ
ชั่วคราว พนักงานราชการ

1.ปฐมนิเทศนักศึกษา
กํอนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
2.สัมมนานักศึกษา
ระหวํางฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
3.นิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
4.จ๎างทาเอกสารฝึก
ประสบการณ์
5.จัดซื้อวัสดุฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
รวม
แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่าย
อื่นๆ

รวม

10,800

10,800

14,400

14,400

51,250

51,250

76,450

34,830

34,830

40,000

40,000

74,830

151,280
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แผนการใช้จ่าย(จาแนกตามรายไตรมาส)สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP)
ลา
ประเภทรายจ่าย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดับ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
-เงินเดือนและคําจ๎างประจา
-คําจ๎างชั่วคราว
-คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
-คําตอบแทน
5,400
24,900
9,000
37,150
-คําใช๎สอยและวัสดุ
20,000
10,750
44,080
-คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
-คําครุภณ
ั ฑ์
-คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
-เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสีย
คําใช๎จําย
-เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการวิชาการ
-เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
-เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
-เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
-เงินอุดหนุน(..............................)
5 งบรายจํายอื่นๆ
-เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
-เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
-เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพ)
-เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
-เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
-เงินรายจํายอื่น(.......................................)
รวม
25,400
35,650
53,080
37,150
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักศึกษามีเตรียมความพร๎อมกํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.นักศึกษาได๎ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได๎รับประสบการณ์ตรงจากโรงเรียนในเครือขํายตํางๆ
3.นักศึกษามีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. โรงเรียนเครือขํายได๎นักศึกษาทีอ่ อกฝึกประสบการณ์ที่มีความพร๎อมในการจัดการเรียนการสอน

เล่ม งบ บ.กศ. ปี 2555(1) Dec. 18, 11
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การประเมินผลการดาเนินงาน
1.ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.นักศึกษาเข๎ารับปฐมนิเทศนักศึกษากํอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน 200 คน
2.จัดการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 9 ครั้ง
3.นิเทศนักศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 200 คน
4.มีเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน 400 ฉบับ
5.นักศึกษามีวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน 10 รายการ
6.ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข๎ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
2.เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจานวนนักศึกษาทีร่ ับการปฐมนิเทศกํอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3.2 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2.ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)
นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 1 สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความ
เป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตาม
ความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
นโยบายที่ 3 สนับสนุน รํวมมือและขยายการให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นทีพ่ ึ่งของท๎องถิ่น
และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ที่ 3 ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง
2.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้ตามเกณฑ์ สกอ.
ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
ตัวบํงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
2.4 ความสอดคล๎องกับกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้ตามเกณฑ์ สมศ.
ตัวบํงชี้ที่ 9 ผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
3.ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224341017 โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
2. จานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
3. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
4. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษา
6. ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจําย:
งบ บ.กศ./งบดาเนินการ
วงเงินงบประมาณ:
200,000 บาท
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ:
คณะครุศาสตร์ : ดร.อมรรัตน์ สนัน่ เสียง
หลักการและเหตุผล
คณะครุศาสตร์ มีภารกิจในการผลิตและสํงเสริมวิทยฐานะครูให๎ความรอบรู๎ในวิชาการและวิชาชีพครูมีความสามารถในการ
จัดการความรู๎ รวมทั้งสามารถนาความรู๎และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยในปีงบประมาณ
2555 คณะครุศาสตร์ทาการจัดการศึกษาให๎แกํนักศึกษา จานวน 1,576 คน ใน 7 โปรแกรมวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไปคอมพิวเตอร์ศึกษา พลศึกษา และการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคมท๎องถิ่นและประเทศชาติ และยุทธศาสตร์ ข๎อ 4 ผลิตพัฒนา และสํงเสริมวิทยฐานะครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 10 ได๎
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสังคมไทยสูํสังคมแหํงภูมิปัญญาและการเรียนรู๎ โดยมุํงพัฒนาคนและสังคมไทย
ครอบคลุม 3 เรื่องหลัก โดยเรื่องหนึ่ง คือ การพัฒนาคนไทยให๎มีคุณธรรมนาความรู๎ โดยพัฒนาการเรียนรู๎ของคนทุกกลุํมทุกวัยตลอด
ชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกาลังแรงงานให๎สอดคล๎องกับความต๎องการพร๎อมก๎าวสูํโลกของการทางาน และการแขํงขันอยํางมี
คุณภาพ
เพื่ อ ให๎ ก ารผลิ ต และสํ ง เสริ ม วิ ท ยฐานะครู บ รรลุ ต ามภารกิ จ นโยบาย และยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ย าลั ย คณะ
ครุศาสตร์ จึงจัดการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และเสริมประสบการณ์วิชาชีพให๎กับนักศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ ได๎แกํ ด๎านคุณธรรม จริยธรรม ด๎านความรู๎ ด๎าน
ทักษะทางปัญญา ด๎านการสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อให๎คณะครุศาสตร์มีวสั ดุและอุปกรณ์ในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมประสบการณ์วิชาชีพตลอด
ปีงบประมาณ
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ
หน่วยนับ
1.1 อบรมอยุธยามรดกโลก
1
ครั้ง
1.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
1
ครั้ง
1.3 พัฒนาภาษาตํางประเทศ/เทคโนโลยีทางการศึกษา
1
ครั้ง
1.4 พัฒนาการเขียนกระดานดา
1
ครั้ง
1.5 ซื้อวัสดุ
2
ภาคเรียน
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์มคี ุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ หํงชาติ ได๎แกํ ด๎านคุณธรรม จริยธรรม ด๎านความรู๎
ด๎านทักษะทางปัญญา ด๎านการสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
2. คณะครุศาสตร์มีบคุ ลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
3.เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด:

30 กันยายน

2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ
1
2
3
4
5

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม
อบรมอยุธยามรดกโลก
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
พัฒนาภาษาตํางประเทศ/เทคโนโลยีทางการศึกษา
พัฒนาการเขียนกระดานดา
ซื้อวัสดุ

แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 อบรมอยุธยามรดกโลก
2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
3 พัฒนาภาษาตํางประเทศ/เทคโนโลยี
ทางการศึกษา
4 พัฒนาการเขียนกระดานดา
5 ซื้อวัสดุ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1
ครั้ง
1
1
ครั้ง
1
1
ครั้ง
1
1
2

ครั้ง
ภาค
เรียน

1
2

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลา
ดับ
1
2
3
4
5

พ.ศ.2555
งบประมาณ พ.ศ.2554
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบรมอยุธยามรดกโลก
25,000
25,000
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ปลาตะเพียน
10,000
10,000
พัฒนาภาษาตํางประเทศ/เทคโนโลยีทางการศึกษา 38,800
38,800
พัฒนาการเขียนกระดานดา
10,000
10,000
ซื้อวัสดุ
116,200
40,000
50,000
26,200
รวมทั้งสิ้น
200,000
40,000
50,000
110,000

เล่ม งบ บ.กศ. ปี 2555(1) Dec. 18, 11

108
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 อบรมอยุธยามรดกโลก
1.1 คําตอบแทน
-คําตอบแทนวิทยากร
1.2 คําใช๎สอย
-คําเชํารถราง
1.3 คําวัสดุ
-กระดาษ หมึก ปากกา ปูายชื่อ/
คําถํายเอกสาร /วัสดุน้ามัน ฯลฯ
2 พัฒนาสือ่ การเรียนการสอน
2.1 คําตอบแทน
-คําตอบแทนวิทยากร
2.2 คําวัสดุ
-กาว ใบลาน กระดุม/คําถํายเอกสาร/ฯลฯ
3 พัฒนาภาษาต่างประเทศ/ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา
3.1 คําตอบแทน
-คําตอบแทนวิทยากร
3.2 คําวัสดุ
-กระดาษ หมึก ปากกา ปูายชื่อ/
คําถํายเอกสาร/ฯลฯ
4 พัฒนาการเขียนกระดานดา
4.1 คําตอบแทน
-คําตอบแทนวิทยากร
4.2 คําวัสดุ
-กระดาษ หมึก ปากกา ปูายชื่อ/
คําถํายเอกสาร/ฯลฯ
5 จัดซื้อวัสดุพัฒนานักศึกษา
5.1 คําวัสดุ
-วัสดุการศึกษา เชํน กระดาษ แฟูม ปากกา
แฟูม / คําถํายเอกสาร ฯลฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
25,000
ปริมาณรายการ

2

คนๆละ

12

ช.ม.ๆละ

600

บาท

14,400

2

ครั้งๆละ

2

คันๆละ

1,500 บาท

6,000
4,600
10,000

1

คนๆละ

12

ช.ม.ๆละ

600

บาท

7,200
2,800
38,800

60

ช.ม.ๆละ

600

บาท

36,000
2,800
10,000

12

ช.ม.ๆละ

600

บาท

7,200
2,800
116,200

200,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
กิจกรรม

1.อบรมอยุธยามรดกโลก
2.พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน ปลาตะเพียน
3.พัฒนา
ภาษาตํางประเทศ/
เทคโนโลยีทางการศึกษา
4.พัฒนาการเขียน
กระดานดา
5.ซื้อวัสดุ
รวม

เล่ม งบ บ.กศ. ปี 2555(1) Dec. 18, 11

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
เงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ
ค่า
และค่าจ้าง ชั่วคราว พนักงานราชการ
สาธารณูปโภค
ประจา
14,400
10,600
7,200
2,800

งบลงทุน
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่าย
อื่นๆ

รวม
25,000
10,000

36,000

2,800

38,800

7,200

2,800

10,000

64,800

116,200
135,200

116,200
200,000
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แผนการใช้จ่าย(จาแนกตามรายไตรมาส)สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP)
ลา
ประเภทรายจ่าย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดับ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
-เงินเดือนและคําจ๎างประจา
-คําจ๎างชั่วคราว
-คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
-คําตอบแทน
64,800
-คําใช๎สอยและวัสดุ
40,000
50,000
45,200
-คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
-คําครุภณ
ั ฑ์
-คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
-เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสีย
คําใช๎จําย
-เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการวิชาการ
-เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
-เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
-เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
-เงินอุดหนุน(..............................)
5 งบรายจํายอื่นๆ
-เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
-เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
-เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพ)
-เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
-เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
-เงินรายจํายอื่น(.......................................)
รวม
40,000
50,000
110,000
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ ได๎แกํ ด๎านคุณธรรม จริยธรรม ด๎านความรู๎ ด๎าน
ทักษะทางปัญญา ด๎านการสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
2. คณะครุศาสตร์มีบคุ ลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษตลอดปีงบประมาณ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1.ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 จานวนกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา 8 กิจกรรม
1.2 ร๎อยละของกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการรับพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
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2.เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 แบบรายงานผลการดาเนินการทุกกิจกรรม
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2.ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 1 สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความ
เป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
2.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้ตามเกณฑ์ สกอ.
ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
ตัวบํงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.4 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้ตามเกณฑ์ สมศ.
ตัวบํงชี้ที่ 10 การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม
2.5 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
5.2 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
3.ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224341018 งานพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
2. จานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
3. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
4. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษา
6. ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจําย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
260,000 บาท
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ:
คณะครุศาสตร์ : ดร.อมรรัตน์ สนัน่ เสียง
หลักการและเหตุผล
คณะครุ ศ าสตร์ เ ป็ น หนํ ว ยงานหลั ก ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี พั น ธกิ จ ที่ ส าคั ญ มาตรา 7 แหํ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 คือ ทาการสอน วิจัย ให๎บริการวิชาการแกํสังคม ปรับปรุงถํายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหน๎าที่ให๎เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะต๎องมีการ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง ทั้งในหน๎าที่ที่รับผิดชอบและที่จะต๎องสนับสนุนในหน๎าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกัน เพื่อให๎หนํวยงานสามารถ
ขับเคลื่อนไปตามภารกิจได๎อยํางลุลํวงและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจาเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องมีการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน โดยเฉพาะสายวิชาการได๎มีความรู๎อยํางเชี่ยวชาญในศาสตร์ของแตํละบุคคล และพัฒนาสายสนับสนุนให๎มีความรู๎
ความสามารถในการปฏิบัติงานด๎านสนับสนุนได๎เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อให๎รองรับการพัฒนาภารกิจทุกด๎านของคณะครุศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1.พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในสายงานทีร่ ับผิดชอบ
2.บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ และปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 บุคลากรคณะครุศาสตร์ ได๎เดินทางเข๎ารํวมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อ 92
คน
พัฒนาความรู๎ ความเชี่ยวชาญ ตามศาสตร์ที่จาเป็นตํอการปฏิบัติหน๎าที่อยํางตํอเนื่อง
1.2 อบรมเสริมความรู๎และประสบการณ์ให๎กับบุคลากรสายสนับสนุน
1
ครั้ง
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากรคณะครุศาสตร์ได๎ได๎รับการพัฒนาเพื่อปฏิบัติหน๎าที่ตามภารกิจของคณะได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:
12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ในการเดินทางไปประชุม/
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ฯลฯ
2 อบรมเสริมความรู๎และประสบการณ์บุคลากรสายสนับสนุน
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ในการ
เดินทางไปประชุม/อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/ฯลฯ
2 อบรมเสริมความรู๎และประสบการณ์
บุคลากรสายสนับสนุน

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
92
คน
2
35
38
17
1

ครั้ง

1

แผนการใช้จ่ายเงิน
พ.ศ.2555
งบประมาณ พ.ศ.2554
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ในการเดินทาง 245,000
10,000
100,000
100,000
35,000
ไปประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ฯลฯ
2 อบรมเสริมความรู๎และประสบการณ์บุคลากร
15,000
15,000
สายสนับสนุน
รวมทั้งสิ้น
260,000
10,000
100,000
115,000
35,000
ลา
ดับ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ ใน
การเดินทางไปประชุม/อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ฯลฯ
1.1 คําใช๎สอย
-คําเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/ที่พัก/
ลงทะเบียน ฯลฯ/เชําพาหนะ/ฯลฯ
2 อบรมเสริมความรู๎และประสบการณ์
2.1 คําตอบแทน
-คําตอบแทนวิทยากร
2.2 คําใช๎สอย
-คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาบุคลากร
3.1 คําวัสดุ
-วัสดุน้ามัน/คําของที่ระลึก/วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการพัฒนา เชํน

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
ปริมาณรายการ

230,000

12

ชม.ๆละ

600

บาท

7,200
600
22,200

114
ลา
ดับ

รายการ
กระดาษเอสี่ ปากกา แฟูม/คําถําย
เอกสาร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
ปริมาณรายการ

260,000
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กิจกรรม
เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
ชั่วคราว พนักงานราชการ

1.พัฒนาบุคลากรคณะ
ครุศาสตร์ ในการเดินทาง
ไปประชุม/อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ฯลฯ
2.อบรมเสริมความรู๎และ
ประสบการณ์บุคลากร
สายสนับสนุน
รวม
แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่า
และวัสดุ สาธารณูปโภค

งบลงทุน
ครุภัณฑ์ ทีด่ ินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่าย
อื่นๆ

รวม

230,000

230,000

7,200

22,800

30,000

7,200

252,800

260,000

116
แผนการใช้จ่าย(จาแนกตามรายไตรมาส)สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP)
ลา
ประเภทรายจ่าย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดับ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
-เงินเดือนและคําจ๎างประจา
-คําจ๎างชั่วคราว
-คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
-คําตอบแทน
-คําใช๎สอยและวัสดุ
10,000
100,000
115,000
35,000
-คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
-คําครุภณ
ั ฑ์
-คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
-เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสีย
คําใช๎จําย
-เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการวิชาการ
-เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
-เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
-เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
-เงินอุดหนุน(..............................)
5 งบรายจํายอื่นๆ
-เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
-เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
-เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพ)
-เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
-เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
-เงินรายจํายอื่น(.......................................)
รวม
10,000
100,000
115,000
35,000
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.บุคลากรคณะครุศาสตร์ได๎รับการพัฒนาคุณภาพให๎มีความรู๎ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในสายงานที่รับผิดชอบเพิ่ม
มากขึ้น สามารถบูรณาการเพื่อใช๎ประโยชน์ในการปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพเกิดผลดีตํอหนํวยงาน
2. คณะครุศาสตร์มีการดาเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
การประเมินผลการดาเนินงาน
1.ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
2.1. บุคลากรคณะครุศาสตร์ได๎รับการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู๎ใหมํๆ อยํางตํอเนื่อง ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80
2.2 บุคลากรคณะครุศาสตร์มคี วามเชี่ยวชาญในสายงานที่รบั ผิดชอบ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
2.เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บุคลากรที่เข๎ารับการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ได๎รับความรู๎และประสบการณ์ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
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2.2 บุคลากรมีความพึงพอใจตํอความพร๎อมและความสะดวกในการไปประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน โดยมีคํา
เบี้ยเลีย้ ง คําที่พัก คําลงทะเบียนฯลฯ เพื่อใช๎ในการไปประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลบุคลากรมีความพร๎อมและความสะดวกในไปประชุม อบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน โดยมีคําเบี้ยเลียง คําที่พัก คําลงทะเบียนฯลฯ เพื่อใช๎ในการไปประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2.ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 4 รํวมมือและสํงเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต๎องการของสังคม
กลยุทธ์ 1 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้ตามเกณฑ์ สกอ.
ตัวบํงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.4 ความสอดคล๎องกับกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้ตามเกณฑ์ สมศ.
ตัวบํงชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามเกณฑ์ สงป.
ตัวบํงชี้ที่ 15 จานวนครู/ผู๎บริหารที่เข๎ารับการพัฒนา
2.6 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
3.ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224341019 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
2. จานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
3. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
4. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษา
6. ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจําย:
งบ บ.กศ./งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
555,100 บาท
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ:
คณะครุศาสตร์ : ดร.อมรรัตน์ สนัน่ เสียง
หลักการและเหตุผล
ตามวัตถุประสงค์และภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะครุศาสตร์มีภารกิจในด๎านการให๎การศึกษา หรือการสอน การ
วิจัย การให๎บริการวิชาการ การถํายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษา และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษา ซึ่งการดาเนินงาน
ตามภารกิจดังกลําวนั้น คณะครุศาสตร์ต๎องมีการให๎บรรลุวัตถุประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพนั้น จาเป็นต๎องสนับสนุนให๎มีวัสดุ อุปกรณ์
จัดสิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนคณาจารย์ได๎ใช๎สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่
ทันสมัย เพื่อให๎การถํายทอดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากการสารวจข๎อมูลครุภัณฑ์คณะครุศาสตร์ พบวําห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 622 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให๎บริการ
นักศึกษา จานวน 40 เครื่อง/นักศึกษา 1,576 คน ซึ่งไมํเพียงพอตํอความต๎องการใช๎งานของนักศึก ษา สาหรับเครื่องปรับอากาศ
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห๎อง 622 เป็นครุภัณฑ์ที่ซื้อมาตั้งแตํปี 2542 ซึ่งคณะได๎ทาการซํอมแซมมาหลายครั้งจนเกินมูลคําของ
เครื่องปรับอากาศแล๎ว จึงจาเป็นต๎องจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทน สํวนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อเพิ่มเติมได๎แกํ ตู๎ล๏อกเกอร์สาหรับเก็บของเพื่อความ
ปลอดภัยของนักศึกษาที่เรียนวิชาการปฏิบัติทางพลศึกษา เครื่องพิมพ์สี ชั้นห๎องสมุด และเครื่องเสียงเคลื่อนที่ เพื่อใช๎ในการ
ดาเนินงานและการจัดการศึกษาของคณะอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปีตํอไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให๎มีครุภัณฑ์เพื่อใช๎สาหรับห๎องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
เปูาหมาย
1.เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 เครื่องปรับอากาศ
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ (ติดตั้งที่ห๎องปฏิบัติการคอมฯ 622)
1.3 ตู๎ล๏อกเกอร์ (โปรแกรมวิชาพลศึกษา)
1.4 เครื่องพิมพ์สี (สานักงานคณบดี)
1.5 ชั้นห๎องสมุด
1.6 เครื่องเสียงเคลื่อนที่

ปริมาณ
4
10
10
1
4
1

หน่วยนับ
เครื่อง
เครื่อง
หลัง
เครื่อง
ชั้น
ชุด

2.เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ห๎องปฏิบัติการเรียนการสอนมีความพร๎อมในการใช๎งานโดยการปรับปรุงห๎องปฏิบัติการเพื่อใช๎ในการจัดการศึกษา
2.2 กิจกรรมการสนับสนุนวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาฯมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2.3 ผู๎มสี ํวนเกี่ยวข๎องหรือผู๎ใช๎บริการของคณะมีความพึงพอใจในการดาเนินงานและการจัดการศึกษาของคณะมากขึ้น
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3.เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด:

30 กันยายน

2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1
2
3
4
5
6

เครื่องปรับอากาศ
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ (ติดตั้งที่ห๎องปฏิบัติการคอมฯ 622)
ตู๎ล๏อกเกอร์ (โปรแกรมวิชาพลศึกษา)
เครื่องพิมพ์สี (สานักงานคณบดี)
ชั้นห๎องสมุด
เครื่องเสียงเคลื่อนที่

แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดซื้อครุภัณฑ์
1.1 คําครุภณ
ั ฑ์
-เครื่องปรับอากาศ
-เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ
-ตู๎ล๏อกเกอร์
-เครื่องพิมพ์สี
-ชั้นห๎องสมุด
-เครื่องเสียงเคลื่อนที่

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4
10
10
1
4
1

เครื่อง
เครื่อง
หลัง
เครื่อง
ชั้น
ชุด

4
10
10
1
4
1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดซื้อครุภัณฑ์
1.1 ค่าครุภัณฑ์
-เครื่องปรับอากาศ
-เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ
-ตู๎ล๏อกเกอร์
-เครื่องพิมพ์สี
-ชั้นห๎องสมุด
-เครื่องเสียงเคลื่อนที่
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.2555
งบประมาณ พ.ศ.2554
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
180,000
200,000
59,500
15,000
70,800
29,800
555,100

180,000
200,000
59,500
15,000
70,800
29,800
555,100
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา
1.1 คําครุภณ
ั ฑ์
-เครื่องปรับอากาศ
-เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๏ะ
-ตู๎ล๏อกเกอร์
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี
-ชั้นห๎องสมุด
-เครื่องเสียงเคลื่อนที่
รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
ปริมาณรายการ

4
10
10
1
4
1

เครื่อง
เครื่อง
ใบ
เครื่อง
ชั้น
ชุด

45,000
20,000
5,950
15,000
17,700
29,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

180,000
200,000
59,500
15,000
70,800
29,800
555,100
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย
กิจกรรม
เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
1.จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
รวม

งบบุคลากร
ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน
ชั่วคราว พนักงานราชการ

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่า
และวัสดุ
สาธารณูปโภค

งบลงทุน
งบเงิน
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ อุดหนุน
สิ่งก่อสร้าง
555,100
555,100

งบ
รายจ่า
ยอื่นๆ

รวม
555,100
555,100
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แผนการใช้จ่าย(จาแนกตามรายไตรมาส)สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP)
ลา
ประเภทรายจ่าย
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ดับ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
-เงินเดือนและคําจ๎างประจา
-คําจ๎างชั่วคราว
-คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
-คําตอบแทน
-คําใช๎สอยและวัสดุ
-คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
-คําครุภณ
ั ฑ์
555,100
-คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
-เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสีย
คําใช๎จําย
-เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการวิชาการ
-เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
-เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
-เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
-เงินอุดหนุน(..............................)
5 งบรายจํายอื่นๆ
-เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
-เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
-เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพ)
-เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
-เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
-เงินรายจํายอื่น(.......................................)
รวม
555,100
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เกิดการเรียนรู๎จากการใช๎ทรัพยากรอยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึน้
2.นักศึกษาและผูม๎ ีสํวนเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจในการดาเนินงานและจัดการศึกษาของคณะมากขึ้น
การประเมินผลการดาเนินงาน
1.ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎รับบริการ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85
2.เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
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3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 แบบรายงานผลการดาเนินการทุกกิจกรรม
3.2 แบบสารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2.ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558)
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 1 สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความ
เป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตาม
ความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
2.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้ตามเกณฑ์ สกอ.
ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
ตัวชี้วัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.4 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามเกณฑ์ สงป.
ตัวบํงชี้ที่ 19 ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ
2.5 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
3.ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224341019 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให๎บริการหนํวยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
2. จานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
3. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
4. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษา
6. ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจําย:
งบ บกศ. งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
544,900 บาท
หนํวยงานและผู๎รับผิดชอบ:
คณะครุศาสตร์ : ดร.อมรรัตน์ สนัน่ เสียง
รายละเอียดรายการคําครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ ินและสิ่งกํอสร๎าง
ลาดับที่
รายการ
จานวน/ ราคาต่อ
รวมเงิน
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะ
หน่วยนับ หน่วย (บาท) (บาท)
ของโครงสร้างและคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
1 เครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง
45,000
180,000 มาตรฐาน
แบบแขวนใต๎เพดาน ขนาดไมํต่ากวํา 34,621 BTU
รีโมทแบบไร๎สาย ระบบไฟฟูาแรงดัน 380 V.
สามารถปรับความเร็วพัดลมไมํน๎อยกวํา 3 ระดับ
มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
รับประกันคอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์ทุกชิ้นไมํน๎อยกวํา 1
ปี
คาชี้แจง
ใช๎ที่ห๎อง 622 คณะครุศาสตร์
ห๎อง 613 ห๎อง กศพ.210
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง 20,000
200,000 มาตรฐาน
แบบตั้งโต๏ะ
-มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ i3 และมีความเร็ว
สัญญณนาฬิกาไมํน๎อยกวํา 3.0 GHz
-มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 500 GB
-มีหนํวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 มีขนาดไมํน๎อย
กวํา 2 GB
-มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมํน๎อยกวํา 18.5 นิ้ว
คาชี้แจง
ใช๎ทหี่ ๎อง 622 คณะครุศาสตร์
3 ตู๎ล๏อกเกอร์
10 ใบ
5,950
59,500 มาตรฐาน
ตู๎ล๏อกเกอร์แบบ 9 ประตู
ขนาด 914X457X1830
แตํละชํองมีชั้น 1 แผํนพร๎อมกุญแจล๏อคและสายยูคล๎องแมํ
กุญแจ
คาชี้แจง
ใช๎ที่โปรแกรมพลศึกษา
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ลาดับที่

รายการ

จานวน/ ราคาต่อ
หน่วยนับ หน่วย (บาท)
1 เครื่อง
15,000

รวมเงิน
(บาท)
15,000

4

เครื่องพิมพ์สี

5

ชั้นห๎องสมุด

4 ชั้น

17,700

70,800

6

เครื่องเสียงเคลื่อนที่

1 ชุด

29,800

29,800

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะ
ของโครงสร้างและคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตรฐาน
-ความละเอียดในการพิมพ์ 4800X1200dpi
-รองรับกระดาษขนาด A3/A4/A5/B4/B5/
Legal/Ledger
-USB 2.0 Hi-Speed
Ethernet 100BASE-T/100BASE-TX
-ความเร็วในการพิมพ์ 8.1 ภาพตํอนาที ipm (สี)
-ความเร็วในการพิมพ์ 10.2 ภาพตํอนาที ipm (ขาว-ดา)
-การรับประกัน 1 ปี
คาชี้แจง
ใช๎ที่สานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์
มาตรฐาน
-ขนาด 280(W) * 49.3 (D) * 196.5 (H) cm/
คาชี้แจง
-ใช๎ที่ห๎องสมุดคณะครุศาสตร์
คาชี้แจง
-ใช๎ที่งานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์

รวม

555,100
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1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1224341020 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
4. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษา
6. ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบ บ.กศ./งบดาเนินงาน,งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
445,530
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู๎รับผิดชอบ :ผศ.วิชชุกร นาคธน
หลักการและเหตุผล
การเสริมสร๎างคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ เปูาหมายของการผลิตบัณฑิตให๎มีคุณสมบัติดังกลําว เพื่อให๎บัณฑิต
เป็นที่ยอมรับของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง การพัฒนาบัณฑิตไปสูํเปูาหมายดังกลําวจึงมีความสาคัญอยํางยิ่งตํอความสาเร็จในการ
ดาเนินงานของหนํวยงาน โดยเฉพาะสาขาวิชาซึ่งมีหน๎าที่โดยตรงในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตในความรั บผิดชอบของตนเอง
ให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว๎ จึงเป็นเรื่องใหญํมาก และจาเป็นที่ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องต๎องรํวมมือกัน การพัฒนาบัณฑิตให๎มี
คุณลักษณะดังกลําว สาขาวิชาและผู๎ที่เกี่ยวข๎องจาเป็นต๎องคิดและวางแผนการพัฒนาให๎ครอบคลุมทั้งระบบ ทั้งในสํวนที่เป็นกิจกรรม
การเรียนการสอนในห๎องเรียน รวมทั้งกิจกรรมเสริมนอกห๎องเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาใช๎ชีวิตและเรียนอยูํในมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ได๎จัดกิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตให๎มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ดังกลําวรํวมกันอยูํ
บ๎างแล๎ว แตํเพื่อให๎การดาเนินงานด๎านการพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชามีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากขึ้น จึงได๎จัดโครงการ
เสริมสร๎างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อจัดทากิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยอาศัย
งบประมาณในสํวนคําธรรมเนียมพิเศษ ซึ่งเป็นเงินสาหรับการพั ฒนานักศึกษาโดยตรงมาจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาและคาดวํา
นักศึกษาในวันนี้จะพัฒนาไปสูํบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด๎านวิชาการและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็นตํอความสาเร็จของบัณฑิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาตําง ๆ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคมอยํางหลากหลาย
2. เพือ่ ให๎นักศึกษามีคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 จานวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได๎รับการพัฒนา
500
คน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได๎รับการพัฒนามีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
2.2 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความรู๎ความเข๎าใจจากการพัฒนาไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
2.3 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได๎รบั การพัฒนาสามารถนาความรูไ๎ ปใช๎ได๎ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 75
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 กิจกรรมเสริมสร๎างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทุกกิจกรรมสามารถดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดร๎อยละ80
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน

วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ
1
2
3
4

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม
ขออนุมัติโครงการ
ดาเนินการตามแผนที่กาหนด
กากับ/ติดตาม/ประเมินผลการดาเนินงาน
สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน

แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Speaking cafe
2 กิจกรรมสาขาวิขาภาษาญี่ปุน
-จัดอบรมปรับพื้นฐานกํอนเปิดภาคเรียน
-จัดกิจกรรมสํงเสริมความเข๎าใจภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุน
-จัดกิจกรรมคํายภาญี่ปุนนอกสถานที่
3 กิจกรรมสาขาวิชาดนตรี
-จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย
-อบรมปรับพื้นฐานทฤษฎีและทักษะ
ดนตรี
-ซํอมแซมครุภัณฑ์ดนตรี
4 กิจกรรมพิธีไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์
ศิลปกรรม
5 กิจกรรมสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร
-อบรมปรับพื้นฐานทักษะทางนาฏศิลป์
ไทยและสากล
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซํอมแซมผ๎า
-ทัศนศึกษาด๎านนาฏศิลป์นอกสถานที่
-บันทึกทํารานาฏศิลป์
6 กิจกรรมสาขาวิชาศิลปกรรม
-จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา
-จัดซื้อขาตั้งวาดภาพสีน้ามัน
7 กิจกรรมสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
-ฟื้นฟูอุทกภัยปันใจสูํชุมชน
-ฝึกวิจัยชุมชนภาคสนาม
-ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม
8 กิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร์

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
รวม หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

ครั้ง

1

1
1

ครั้ง
ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1
1

ครั้ง
ครั้ง

1

1

1
1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1
1
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1

1
5

ครั้ง
ตัว

1
5

1
1
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1
1
1

1
1
1

128
ลา
ดับ

9

10

11
12

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
รวม หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1
ครัง้
1
1
ครัง้
1

-ศึกษาดูงานทางนิเทศศาสตร์
-จัดทาวารสารฝึกปฏิบัติการธุรกิจสื่อ
สิ่งพิมพ์
กิจกรรมสาขาวิชานิติศาสตร์
-การเสริมสร๎างทักษะความเป็นนัก
1
กฎหมาย (ด๎านชุมชนสัมพันธ์)
-การศึกษาดูงานศาลปกครอง
1
กิจกรรมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูํความเป็นนัก
1
รัฐประศาสนศาสตร์และผู๎นา
-การปรับพื้นฐานและทัศนคติการเรียน
1
รัฐประศาสนศาสตร์
-การศึกษาดูงานประวัติศาสตร์การ
3
ปกครอง การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
-จัดหาและพัฒนาสื่อวัสดุ เอกสารตารา
2
กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย
-จัดซื้อวัสดุสาขา
1
กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์ฯ
-อบรมภาษาอังกฤษให๎นักศึกษาชั้นปี
2/80
3,4
-อบรมภาษาไทยให๎นักศึกษาชั้นปี 3,4
2/80
-อบรมคอมพิวเตอร์ให๎นักศึกษาชั้นปี3, 4 2/80

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

ครั้ง/คน

1/40

1/40

ครั้ง/คน
ครั้ง/คน

1/40
1/40

1/40
1/40

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
1 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5,000
- จัดกิจกรรม Speaking cafe
5,000
คําใช๎สอย
2,000
คําวัสดุ
3,000
2 กิจกรรมสาขาวิชาญี่ปุน
40,370
- จัดอบรมปรับพื้นฐานกํอนเปิดภาคเรียน
6,370
คําตอบแทน
- คําวิทยากร
2 คน ๆ ละ 6
ชม. ๆ ละ 600 บาท
3,600
คําวัสดุ
2,770
- จัดกิจกรรมสํงเสริมความเข๎าใจภาษา
6,000
และวัฒนธรรมญี่ปุน
คําตอบแทน

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

129
ลา
ดับ

-

3
-

4

5
-

6
-

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
- คําวิทยากร
1 คน ๆ ละ 3
ชม. ๆ ละ 600 บาท
1,800
คําวัสดุ
4,200
จัดกิจกรรมคํายภาษาญี่ปุนนอกสถานที่
28,000
คําตอบแทน
- คําวิทยากร
2 คน ๆ ละ 10 ชม. ๆ ละ 300 บาท
6,000
คําใช๎สอย
- คําพาหนะ+คําเสื่อม
13,500
- คําเบี้ยเลีย้ ง
5,760
คําวัสดุ
2,740
กิจกรรมสาขาวิชาดนตรี
30,960
จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย
4 รายการ ๆละ 2,500 บาท
10,000
อบรมปรับพื้นฐานทฤษฎีและทักษะ
6,000
ดนตรี
คําตอบแทน
- คําวิทยากร
2 คน ๆ ละ 10 ชม. ๆ ละ 300 บาท
6,000
ซํอมแซมครุภณ
ั ฑ์ดนตรี
14,960
คําใช๎สอย
- คําจ๎างซํอม
5,000
กิจกรรมพิธีไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์
69,000
ศิลปกรรม
คําตอบแทน
- คําวิทยากร
2 คน ๆ ละ
5,000 บาท
10,000
คําใช๎สอย
-คําจ๎างวงดนตรีบรรเลง
2 วง ๆ ละ 8,000 บาท
16,000
-คําจ๎างถํายวิดีโอและภาพนิ่ง
2 ครั้ง ๆ ละ 2,000 บาท
4,000
คําวัสดุ
-คําเครื่องสังเวย
6 ชุด ๆละ 6,500 บาท
39,000
กิจกรรมสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร
18,860
อบรมปรับพื้นฐานทักษะทางนาฏศิลป์
10,800
ไทยและสากล
คําตอบแทน
- คําวิทยากร
2 คน ๆ ละ 18 ชม. ๆ ละ 300 บาท
10,800
จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ซํอมแซม
2,060
ผ๎า
คําวัสดุ
2,060
ทัศนศึกษาด๎านนาฏศิลป์นอกสถานที่
1 ครั้ง ๆละ 3,000 บาท
3,000
บันทึกทํารานาฏศิลป์
1 ครั้ง ๆละ 3,000 บาท
3,000
กิจกรรมสาขาวิชาศิลปกรรม
37,360
จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา
20,000
คําใช๎สอย
10,000
คําวัสดุ
10,000
ปริมาณรายการ
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ลา
ดับ
-

รายการ

จัดซื้อขาตั้งวาดภาพสีน้ามัน
คําวัสดุ
ซื้อขาตั้งวาดภาพสีน้ามัน
7 กิจกรรมสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
- ฟืน้ ฟูอุทกภัยปันใจสูํชุมชน
คําใช๎สอย
-คําน้ามันรถ/เบี้ยเลี้ยง
คําวัสดุ
-คําวัสดุอุปกรณ์
- ฝึกวิจัยชุมชนภาคสนาม
คําตอบแทน
-คําวิทยากร
คําใช๎สอย
-คําน้ามันรถ/ยานพาหนะ
-คําเบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที/่ คนขับรถ
คําวัสดุ
-วัสดุและถํายเอกสาร
- ศึกษาดูงานชุมชนภาคสนาม
คําตอบแทน
-คําวิทยากร
คําใช๎สอย
-คําน้ามันรถ/ยานพาหนะ
-คําเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ
คําวัสดุ
-วัสดุ
8 กิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร์
- ศึกษาดูงานทางนิเทศศาสตร์
คําใช๎สอย
-คําน้ามัน คําทางดํวน และบารุงรถ
-คําล๎างรูป
- จัดทาวารสารฝึกปฏิบตั ิการธุรกิจสือ่
สิ่งพิมพ์
คําใช๎สอย
9 กิจกรรมสาขาวิชานิติศาสตร์
- การเสริมสร๎างทักษะความเป็นนัก
กฎหมาย (ด๎านชุมชนสัมพันธ์)
คําใช๎สอย
-คําพาหนะการเดินทาง
คําวัสดุ
-คําถํายเอกสาร
- การศึกษาดูงานศาลปกครอง

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
17,360
ปริมาณรายการ

5

อัน ๆ ละ

2,800 บาท

17,360
43,500
15,000
3,000
12,000
22,000

9
1
4

คัน
คน ๆ ละ

3

ชม. ๆ ละ
วัน ๆ ละ

3,600 บาท

10,800

240 บาท

3,000
2,880
5,320
6,500

1

คน ๆ ละ

2

คัน

6
2

1

ชม. ๆ ละ
คน ๆ ละ

600 บาท

3,600

240 บาท

2,000
480

ครั้ง

420
27,070
7,070
1
1

ครั้ง ๆ ละ
ครั้ง ๆ ละ

6,500 บาท
570 บาท

6,500
570
20,000
20,000
39,040
21,000
7,000
14,000
18,040
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ลา
ดับ

รายการ

คําใช๎สอย
-คําพาหนะและน้ามันเดินทาง
-คําวัสดุ
10 กิจกรรมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูํความเป็นนัก
รัฐประศาสนศาสตร์และผู๎นา
คําตอบแทน
-คําวิทยากร
คําวัสดุ
-คําวัสดุและถํายเอกสาร
- อบรมการเตรียมตัวเพื่อการสอบรับ
ราชการ
คําตอบแทน
-คําวิทยากร
คําวัสดุ
-คําวัสดุและถํายเอกสาร
- การศึกษาดูงานประวัติศาสตร์การ
ปกครอง การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
คําใช๎สอย
-คําเบี้ยเลี้ยง/ยานพาหนะพร๎อมน้ามัน
- จัดหาและพัฒนาสื่อวัสดุ เอกสารตารา
คําวัสดุ
-วัสดุและเอกสารตาราประกอบการสอน
11 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย
คําวัสดุ
12 กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์ฯ
- อบรมภาษาอังกฤษให๎นักศึกษาชั้นปี 3,4
คําตอบแทนวิทยากร
คําวัสดุ
- อบรมภาษาไทยให๎นักศึกษาชั้นปี 3,4
คําตอบแทนวิทยากร
คําวัสดุ
- อบรมคอมพิวเตอร์ให๎นักศึกษาชั้นปี 3, 4
คําตอบแทนวิทยากร
คําวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
รายการ
งบประมาณ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
ปริมาณรายการ

3,000
15,040
77,100
12,600
2

คน ๆ ละ

8

ชม. ๆ ละ

600 บาท

9,600
3,000
13,000

4

คน ๆ ละ

8

ชม. ๆ ละ

300 บาท

9,600
3,400
40,000

40,000
11,500

4

คน ๆ ละ

20

ชม. ละ

200 บาท

4

คน ๆ ละ

20

ชม. ละ

200 บาท

4

คน ๆ ละ

20

ชม. ละ

200 บาท

11,500
3,270
3,770
54,000
18,000
16,000
2,000
18,000
16,000
2,000
18,000
16,000
2,000
445,530

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมสาขาวิขาภาษาญี่ปุน
กิจกรรมสาขาวิชาดนตรี
กิจกรรมพิธไี หว๎ครูดนตรี นาฏศิลป์
ศิลปกรรม
กิจกรรมสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร
กิจกรรมสาขาวิชาศิลปกรรม
กิจกรรมสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
กิจกรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร์
กิจกรรมสาขาวิชานิติศาสตร์
กิจกรรมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให๎
นักศึกษาชั้นปี 3,4
กิจกรรมอบรมภาษาไทยให๎นักศึกษา
ชั้นปี 3,4
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ให๎
นักศึกษาชั้นปี 3, 4
รวม

งบดาเนินงาน

เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าจ้าง
ค่าใช้สอย
และค่าจ้าง
พนักงาน ค่าตอบแทน
ชั่วคราว
และวัสดุ
ประจา
ราชการ
5,000
11,400
28,970
6,000
24,960
1,000
68,000
10,800

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

รวม
5,000
40,370
30,960
69,000

16,000

8,060
37,360
32,700
27,070
39,040
57,900
3,270
2,000

18,860
37,360
43,500
27,070
39,040
77,100
3,270
18,000

16,000

2,000

18,000

16,000

2,000

18,000

107,200

338,330

445,530

10,800
19,200
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
ลา
ดับ

ประเภทรายจ่าย

1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

55,800
142,960

20,400
99,770

43,600
83,000

198,760

120,170

126,600

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาตําง ๆ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคมอยํางหลากหลาย
2. เพือ่ ให๎นักศึกษามีคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1. นักศึกษาทุกคนได๎รับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว๎ ร๎อยละ 80
1.2. ทุกกิจกรรมดาเนินการได๎สาเร็จตามเปูาหมาย ร๎อยละ 80
1.3. นักศึกษาและผู๎เกีย่ วข๎องพึงพอใจตํอกิจกรรมดาเนินการ ร๎อยละ 80
1.4. นักศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎เป็นบัณฑิตทีม่ ีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร๎อยละ 80
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2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555)
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2555–2558):
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพ
นโยบายยํอยที่ 4.1 นโยบายการศึกษา
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25532555
2.2.1 นโยบายที่ 1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ – พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
อันจะนาไปสูํการพัฒนาคุณสมบัติที่พึ่งประสงค์
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเสริมสร๎างสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะกับบรรยากาศการเรียนรู๎ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
2.3 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2.4.1 มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตั ว บํ งชี้ ที่ 4.1.3 ร๎ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ส อบผํ า นเกณฑ์ ก ารทดสอบความรู๎ ค วามสามารถด๎ า น
ภาษาตํางประเทศ
ตัวบํงชี้ที่ 5.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 5.2 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
2.4.2 มิติที่ 2 มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
2.4 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.5.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.5.2 องค์ประกอบที่ 3
ตัวบํงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.5 ความสอดคล๎องกับกับมาตรฐานและตัวบํงชี้ของ (มคอ.)
ตัวบํงชี้ที่ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มีตอํ คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมํ
น๎อยกวํา 3.5 จากคะแนน 5.0 (กาหนดเพิ่ม)
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224341021 โครงการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียม
กันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
4. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษา
6. ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
343,650
บาท (งบ บก.ศ.)
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
: ผศ.วิชชุกร นาคธน
หลักการและเหตุผล
งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นภารกิจที่ต๎องสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎กับนักศึกษา อาจารย์
ตลอดจนการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามภาระหน๎าที่ของ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให๎สอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาประเทศแผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมและ
ท๎องถิ่นยังมีปัญหาขาดแคลนบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพในสาขาวิชาเอกตําง ๆ ที่สอดคล๎องกับการจัดการศึกษา
ในปีการศึกษา 2554-2555 หรือ ปีงบประมาณ 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจในการจัดการศึกษา
ให๎แกํนักศึกษาใน 10 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร สาขาวิชาพัฒนาชุมชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชา
ภาษาไทย
จากวัตถุประสงค์ หลักการ ภารกิจ และข๎อมูลดังกลําว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจาเป็นต๎องใช๎งบประมาณใน
การจัดการศึกษา เพื่อการดาเนินงานให๎บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และภารกิจเพื่อการรับนักศึกษาใหมํ และการผลิตบัณฑิตด๎าน
สังคมศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนด๎านวิชาการแก๎นักศึกษา และคณาจารย์ ให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎การบริหารงานของคณะและการจัดการเรียนการสอนสามารถดาเนินการไปตามภารกิจที่กาหนด
2. เพือ่ ให๎นักศึกษาได๎มีวสั ดุฝึกปฏิบตั แิ ละฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยํางมีประสิทธิภาพในแตํละสาขาวิชา
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 จานวนการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
1.2 จานวนสาขาวิชาที่มีคําวัสดุฝึกปฏิบัติ
1.3 จานวนสาขาวิชาที่มีคําวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.4 จัดวิทยากรบรรยาย
1.5 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

ปริมาณ
7
9
8
5
3

หน่วยนับ
ครั้ง
สาขา
สาขา
สาขา
ครั้ง
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ระดับความสาเร็จในการบริหารงบประมาณของคณะร๎อยละ 80
2.2. การบริหารงานของคณะและการจัดการเรียนการสอนสามารถดาเนินการไปตามภารกิจที่กาหนดร๎อยละ 80
2.3. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวสั ดุฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตรทุก
สาขาวิชาร๎อยละ 80
2.4. ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในคณะบรรลุเปูาหมายร๎อยละ 80
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. กิจกรรมทุกกิจกรรมได๎มีการดาเนินงานตลอดปีการศึกษาร๎อยละ 80
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน

วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1
2
3
4
5

จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบตั ิ
จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จัดวิทยากรบรรยาย
จัดซื้อวัสดุสานักงาน

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ
1
2
3
4
5

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบตั ิ
จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จัดวิทยากรบรรยาย
จัดซื้อวัสดุสานักงาน

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7
ครั้ง
1
3
2
1
9
สาขา
8
1
8
สาขา
8
5
สาขา
1
2
2
3
ครั้ง
1
1
1

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
ลาดับ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
1 กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการ
56,000
ประจาคณะ
คําใช๎สอย
- คําเบี้ยประชุมผู๎ทรงคุณวุฒิ/
7
ครั้ง ๆ ละ 8,000 บาท
56,000
คําพาหนะ
คําวัสดุ
- คําน้ามันรถผู๎ทรงคุณวุฒิ
6
ครั้ง ๆ ละ 3,750 บาท
30,000
2 กิจกรรมวัสดุฝึกปฏิบัติ
142,360
2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์
1,400
ปริมาณรายการ
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ลาดับ
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3

3.4
3.6

รายการ
- คําวัสดุ
สาขาวิชาศิลปกรรม
- คําวัสดุ
สาขาวิชาดนตรี
- คําวัสดุ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
- คําวัสดุ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- คําวัสดุ
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
- คําวัสดุ
สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่
- คําวัสดุ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- คําวัสดุ
สาขาวิชาภาษาไทย
- คําวัสดุ
กิจกรรมวัสดุฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
สาขาวิชานิติศาสตร์
- คําวัสดุ
สาขาวิชาศิลปกรรม
- คําวัสดุ
สาขาวิชาดนตรี
คําใช๎สอย
- คําเบี้ยเลีย้ ง
คําวัสดุ
- วัสดุน้ามัน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
- คําวัสดุ
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความ
พร้อมในการทางานกับชุมชน
คําตอบแทน
- คําวิทยากร
คําใช๎สอย
- คําห๎องประชุมศูนย์ฝึกฯ
- คําอาหารวําง
- คํายานพาหนะ (รถตู๎และรถบัส)
คําวัสดุ
- คําน้ามันรถ (รถตู๎และรถบัส)

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
1,400
22,285
22,285
49,070
49,070
2,785
2,785
11,025
11,025
15,435
15,435
25,865
25,865
9,245
9,245
5,250
5,250
57,840
ปริมาณรายการ

2,740
2,740
5,130
5,130
2,610
960
1,650
5,000
5,000
17,810
1
35

คน ๆ ละ

8

ชม. ๆ ละ

600

บาท

4,800

คน ๆ ละ

1
2

วัน ๆ ละ
มื้อ ๆ ละ

2,000 บาท
25 บาท

2,000
1,750
1,500
6,000
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ลาดับ

รายการ

- คําเอกสารประกอบการอบรม
- คําวัสดุการจัดอบรม
3.7 สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่
กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา รุ่นปี 2551
คําวัสดุ
- คําวัสดุน้ามัน/คําบารุงรถในการ
นิเทศนักศึกษา
- คําถํายเอกสาร
3.8 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- คําวัสดุ
3.9 สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร
- คําวัสดุ
4 จัดวิทยากรบรรยาย
คําตอบแทน
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
- สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร
- สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
- สาขาวิชานิติศาสตร์
5 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
-คําวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
40 ชุด ๆ ละ
30 บาท
1,200
560
ปริมาณรายการ

3,040
2,500
540
19,740
19,740
1,770
1,770
46,200
17
15
15
15
20
3

ครั้ง

ชม. ๆ ละ
ชม. ๆ ละ
ชม. ๆ ละ
ชม. ๆ ละ
ชม. ๆ ละ

600
600
600
600
600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,200
9,000
9,000
9,000
12,000
41,250
343,650
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
1. กิจกรรมจัดประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
2. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝึก
ปฏิบัติ
2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์
2.2 สาขาวิชาศิลปกรรม
2.3 สาขาวิชาดนตรี
2.4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
2.5 สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์
2.6 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
2.7 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2.8 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.9 สาขาวิชาภาษาไทย
3. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3.1 สาขาวิชานิติศาสตร์
3.2 สาขาวิชาศิลปกรรม
3.3 สาขาวิชาดนตรี
3.4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
3.6 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน

งบดาเนินงาน

เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าจ้าง
และค่าจ้าง
พนักงาน ค่าตอบแทน
ชั่วคราว
ประจา
ราชการ

4,800

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

56,000

56,000

1,400
22,285
49,070
2,785
11,025

1,400
22,285
49,070
2,785
11,025

15,435
25,865
9,245
5,250

15,435
25,865
9,245
5,250

2,740
5,130
2,610
5,000
13,010

2,740
5,130
2,610
5,000
17,810
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งบบุคลากร
กิจกรรม
3.7 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
3.8 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.9 สาขาวิชานาฏศิลป์การ
ละคร
4. จัดวิทยากรบรรยาย
4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
4.2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
4.3 สาขาวิชานาฏศิลป์การ
ละคร
4.4 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
4.5 สาขาวิชานิติศาสตร์
5.จัดซื้อวัสดุสานักงาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบดาเนินงาน

เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าจ้าง
และค่าจ้าง
พนักงาน ค่าตอบแทน
ชั่วคราว
ประจา
ราชการ

ค่าใช้สอย
และวัสดุ
3,040
19,740
1,770

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม
3,040
19,740
1,770

7,200
9,000
9,000

7,200
9,000
9,000

9,000
12,000

9,000
12,000
41,250
343,650

51,000

41,250
297,650
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
ลา
ดับ

ประเภทรายจ่าย

1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8,000

20,200
207,630

15,400
35,500

15,400
41,520

8,000

227,830

50,900

56,920

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การบริหารงานของคณะและการจัดการเรียนการสอนสามารถดาเนินการไปตามภารกิจที่กาหนด
2. นักศึกษาได๎มีวสั ดุฝึกปฏิบตั ิและฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยํางมีประสิทธิภาพในแตํละสาขาวิชา
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 ระดับคุณภาพและความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอนและบริหารงานของคณะเป็นไปตามที่กาหนด ร๎อยละ80
1.2 ทุกกิจกรรมมีการดาเนินงานตามกาหนดเวลาที่ตั้งไว๎ร๎อยละ 80
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1.3 จานวนเปูาหมายในการใช๎งบประมาณด๎านวัสดุฝึกปฏิบตั ิและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปตามที่กาหนด
ร๎อยละ 80
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจานวนนักศึกษาที่เรียนวิชาภาคปฏิบัติ
3.2 การสารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจานวนนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.3 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย์
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555)
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (พ.ศ.2555–2558):
2.1.1 นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553–2555
2.2.1 นโยบายที่ 1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ :
กลยุทธ์ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอัน
จะนาไปสูํการพัฒนาคุณสมบัติที่พึ่งประสงค์
กลยุทธ์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.3 ความสอดคล๎องตามตัวบํงชี้ผ ลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาและแผนงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ระดับมหาวิทยาลัย
2.3.1 สอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้ของสานักงบประมาณ
ตัวบํงชี้ที่ 22 จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวบํงชี้ที่ 23 จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
2.3.2 สอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้ของสานักงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ตัวบํงชี้ที่ 2.7 ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.3.3 ความสอดคล๎ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ตาม(รํ า ง) ค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 (กพร.)
ตัวบํงชี้ที่ 4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224341022 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทํา
เทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
4. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษา
6. ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบ บ.กศ./งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
181,310
บาท (งบ บก.ศ.)
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
: ผศ.วิชชุกร นาคธน
หลักการและเหตุผล
งานสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร์ ทั้งด๎าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให๎บรรลุวัตถุประสงค์อยํ างมี
ประสิทธิภาพ จาเป็นต๎องใช๎วัสดุ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภค รวมทั้งคําใช๎สอยตําง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและการบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งด๎านงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณพ.ศ. 2555
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพันธกิจสาคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานสานักงาน และการให๎บริการและสนับสนุน
การเรียนการสอน แกํอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
จากพันธกิจดังกลําว คณะจึงจาเป็นต๎องจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ซํอมแซมบารุงครุภัณฑ์ทางการศึกษาและสานักงาน ตลอดจน
ต๎องติดตํอราชการกับหนํวยงานภายนอก รับรู๎ขําวสาร เดินทางไปราชการ เชิญวิทยากรมาบรรยาย และต๎องใช๎จํายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการตําง ๆ เพื่อการดาเนินงานของสานักงานและการบริการทางการศึกษาตามพันธกิจดังกลําว ให๎เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดาเนินงานตามพันธกิจได๎อยํางครบถ๎วน
2. เพื่อให๎การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู๎ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนด๎านประกันคุณภาพ
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 ซํอมบารุงอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ในการปฏิบัติงาน
5
ครั้ง
1.2 มีคําสาธารณูปโภคใช๎ในการติดตํอราชการ
9
ครั้ง
1.3 มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาภายในคณะ
10
ครั้ง
1.4 มีงบประมาณในการจัดการบริหารคณะ
5
ครั้ง
1.5 จัดทาหนังสือประชาสัมพันธ์คณะ
2
ครั้ง
1.6 กิจกรรมการประกันคุณภาพ
3
ครั้ง
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3.

เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 มีครุภัณฑ์ที่ซํอมแซมบารุงรักษาให๎อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎ร๎อยละ 80
2.2 มีคําโทรศัพท์ โทรสาร และแสตมป์ ร๎อยละ 80
2.3 มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษา ร๎อยละ 80
2.4 คณะมีงบประมาณไว๎ใช๎ในการบริหารจัดการงานอื่น ๆ ร๎อยละ 80
2.5 คณะมีหนังสือประชาสัมพันธ์หนํวยงาน ร๎อยละ 80
2.6 คณะมีการดาเนินงานด๎านประกันคุณภาพ ร๎อยละ 80
เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. กิจกรรมทุกกิจกรรมได๎มีการดาเนินงานตลอดปีการศึกษาร๎อยละ 80

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน

วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 ซํอมบารุงอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ในการปฏิบัติงาน
2 มีคําสาธารณูปโภคใช๎ในการติดตํอราชการ
3 มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาภายใน
คณะ
4 มีงบประมาณในกาจัดการบริหารคณะ
5 จัดทาหนังสือประชาสัมพันธ์คณะ
6 กิจกรรมการประกันคุณภาพ

แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 ซํอมบารุงอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน
2 มีคําสาธารณูปโภคใช๎ในการติดตํอ
ราชการ
3 มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และ
นักศึกษาภายในคณะ
4 มีงบประมาณในการจัดการบริหารคณะ
5 จัดทาหนังสือประชาสัมพันธ์คณะ
6 กิจกรรมการประกันคุณภาพ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5
ครั้ง
2
2
1
9

ครั้ง

10

ครั้ง

5
2
3

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1

4

4

1

3

3

3

2
1
1

2
1
1

1
1
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 ซํอมบารุงอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน
2 มีคําสาธารณูปโภคใช๎ในการติดตํอ
ราชการ
คําสาธารณูปโภค (คณะ+ศูนย์ภาษา)
3 มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และ
นักศึกษาภายในคณะ
4 มีงบประมาณในการจัดการบริหาร
คณะ
คําใช๎สอย
คําวัสดุ
5 จัดทาหนังสือประชาสัมพันธ์คณะ
6 กิจกรรมประกันคุณภาพ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
5
ครั้ง ๆ ละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
อัตรา หน่วย
14,702 บาท
74,710
อัตราต่อหน่วย

20,600
9
10

ครั้ง
ครั้ง ๆ ละ

600

บาท

20,600
6,000
50,000

300

เลํม ๆ ละ

100

บาท

20,000
30,000
30,000
งบมหาวิทยาลัย
181,310
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
กิจกรรม
ค่าจ้าง
ค่าใช้สอย
ค่า
และค่าจ้าง
พนักงาน ค่าตอบแทน
ชั่วคราว
และวัสดุ สาธารณูปโภค
ประจา
ราชการ
ซํอมบารุงอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ใน
74,710
การปฏิบัติงาน
มีคําสาธารณูปโภคใช๎ในการ
20,600
ติดตํอราชการ
มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์
6,000
และนักศึกษาภายในคณะ
มีงบประมาณในกาจัดการ
50,000
บริหารคณะ
จัดทาหนังสือประชาสัมพันธ์
30,000
คณะ
กิจกรรมการประกันคุณภาพ
รวม

160,710

20,600

งบลงทุน
ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม
74,710
20,600
6,000
50,000
30,000
งบ
มหาวิทยาลัย
181,310
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
600
68,610
68,600
22,900
- คําสาธารณูปโภค
7,950
7,950
4,700
3 งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

600

76,560

76,550

27,600

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดาเนินงานตามพันธกิจได๎อยํางครบถ๎วน
2. การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
3. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน พัฒนาองค์ความรู๎ด๎านประกันคุณภาพ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1. มีครุภัณฑ์ที่ซํอมแซมพร๎อมใช๎ปฏิบัติงานตามเปูาหมาย ร๎อยละ 80
1.2. มีคําสาธารณูปโภคเพื่อการดาเนินงานตลอดปีการศึกษา ร๎อยละ 80
1.3. มีหนังสือพิมพ์ที่ให๎บริการในคณะตามเปูาหมาย ร๎อยละ 80
1.4. มีงบประมาณที่ใช๎ในการบริหารจัดการคณะตามเปูาหมาย ร๎อยละ 80
1.5 มีหนังสือประชาสัมพันธ์คณะตามเปูาหมายที่กาหนดไว๎ ร๎อยละ 80
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1.6 บุคลากรได๎รับความรู๎ด๎านประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 80
1.7 การดาเนินงานทุกกิจกรรมเป็นไปตามเวลาที่กาหนด ร๎อยละ 80
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจานวนครุภัณฑ์ที่ซํอมบารุง
3.2. การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลรายการสาธารณูปโภค หนังสือพิมพ์ของคณะ
3.3 การสารวจความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการทั้งนักศึกษาและบุคลากรในคณะ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2555–2558):
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553–2555
2.2.1 นโยบายที่ 1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ :
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อมุํงสูํความเป็นสากล
วัตถุประสงค์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให๎บริการด๎วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
วัตถุประสงค์ที่ 3 พัฒนาระบบ กระบวนการ ติดตามและประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
ให๎รองรับเกณฑ์การประเมินทุกระบบ
กลยุทธ์ - ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให๎บริการด๎านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- พัฒนาระบบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224341023 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทํา
เทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. จานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
4. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษา
6. ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบ บ.กศ./งบดาเนินงาน
100,000
บาท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
: ผศ.วิชชุกร นาคธน

หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหนํวยงานหลักในการผลิตบัณฑิตทางด๎านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งการที่
จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได๎นั้น การพัฒนาบุคลากรมีความจาเป็นอยํางยิ่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนให๎บุคลากรได๎รับการพัฒนาองค์
ความรู๎ด๎านสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว เพื่อให๎บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนได๎รับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และไปราชการ เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ ทัศนคติและมีทักษะ สามารถใช๎ศักยภาพใน
ด๎านตํางๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน๎าที่ และปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จังหวัดและประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎รับความรู๎และประสบการณ์จากการเข๎ารับการประชุมวิชาการ
สัมมนาและฝึกอบรม
2. เพื่อให๎บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจัดการเรียนรูเ๎ พิ่มขึ้นจากการเข๎ารับการประชุมวิชาการ
สัมมนาและฝึกอบรม
3. เพื่อให๎บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎เข๎ารํวมการประชุมกับหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎อง
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 บุคลากรได๎เข๎ารับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
40
คน
เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากรมีความรู๎และประสบการณ์เพิม่ ขึ้น
2.2 บุคลากรได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎อยํางตํอเนื่อง
2.3 บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎เข๎ารํวมการประชุมกับหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎องอยํางมีประสิทธิภาพ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. กิจกรรมได๎มีการดาเนินงานตามระยะเวลาที่ตั้งไว๎ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน
วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555
2.
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 ประชุม/อบรม/สัมมนา
2 รายงานการเดินทาง
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 ประชุม/อบรม/สัมมนา

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40
คน
10
10
10
10

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 ประชุม/อบรม/สัมมนา
คําใช๎สอย
- คําเบี้ยเลีย้ งประชุม/อบรม/สัมมนา /
คําพาหนะ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
100,000
ปริมาณรายการ

40

คนๆละ

1

ครั้งๆละ

2,500

บาท

100,000
100,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
กิจกรรม
ค่าจ้าง
ค่าใช้สอย
ค่า
และค่าจ้าง
พนักงาน ค่าตอบแทน
ชั่วคราว
และวัสดุ สาธารณูปโภค
ประจา
ราชการ
1.ประชุม/อบรม/สัมมนา
100,000
รวม

100,000

งบลงทุน
ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม
100,000
100,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
25,000
25,000
25,000
25,000
- คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

25,000

25,000

25,000

25,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎มีความรู๎และประสบการณ์จากการเข๎ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
2. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจัดการเรียนรู๎เพิม่ ขึ้นจากการเข๎ารับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน
3. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎เข๎ารํวมการประชุมทางวิชาการกับหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎อง
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1. บุคลากรได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูร๎ ๎อยละ 80
1.2. อาจารย์ที่เข๎ารับการอบรม สัมมนา นาความรู๎มาถํายทอดให๎นักศึกษาได๎รับไมํต่ากวําร๎อยละ 80
1.3. บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได๎รับความรู๎และประสบการณ์เพิ่มขึ้นไมํต่ากวําร๎อยละ 80
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2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกการไปราชการและผลการไปฝึกอบรม/สัมมนา
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555)
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2555–2558
นโยบายที่ 4: นโยบายพัฒนาและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553-255
นโยบายที่ 9 สํงเสริม สนับสนุนและแสวงหาความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูํความเป็นสากลบน
พื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
นโยบายที่ 4 รํวมมือและสํงเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต๎องการของสังคม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรเฉพาะ เพื่อรองรับการพัฒนาครูที่มีอยูํให๎สามารถสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนได๎
2.3 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2.4.1 มิติที่ 4 มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วดั ที่ 8 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดมาตรฐานการจัดการศึกษา (มคอ.)
ตัวชี้วัดที่ 9 อาจารย์ประจาทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง
ตัวชี้วัดที่ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี) ได๎รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224341024 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทํา
เทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
4. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษา
6. ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบ บ.กศ./งบดาเนินงาน,งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
270,000
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู๎รับผิดชอบ :
หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหนํวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีหน๎าที่ให๎บริการและ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการดาเนินงานของบุคลากร เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน๎าที่ของแตํละ
สํวนจะต๎องใช๎ครุภัณฑ์ในการดาเนินงานเชํน โต๏ะทางาน คอมพิวเตอร์ ตลอดครุภัณฑ์ทางด๎านเทคโนโลยี แตํเนื่องจากในปัจจุบัน
ครุภัณฑ์บางอยํางเสื่อมประสิทธิภาพและไมํเพียงพอตํอการดาเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในขณะ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พิจารณาเห็นถึงปัญหาและความสาคัญดังกลําว จึงได๎จัดให๎มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให๎การเรียนสอน
และการดาเนินงานของบุคลากรเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพตามภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎บุคลากรในคณะมีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานและด๎านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับภาระงาน
2. เพื่อให๎การปฏิบัติงานในด๎านตําง ๆ ดาเนินไปอยํางเรียบร๎อยและเกิดประสิทธิภาพ
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 จานวนครุภณ
ั ฑ์ที่ใช๎ในการเรียนการสอนและดาเนินการ
7
รายการ
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากรภายในคณะมีครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนและดาเนินงานได๎ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80
2.2 บุคลากรภายในคณะมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและดาเนินงานเพิ่มขึ้นได๎ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80
2.3 บุคลากรมีคอมพิวเตอร์ดาเนินงานด๎านการวางแผน ประกันคุณภาพ และด๎านอื่น ๆ ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 กิจกรรมจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สามารถดาเนินการตามระยะเวลาทีก่ าหนดร๎อยละ 80
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน
วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 จัดซื้อครุภัณฑ์
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดซื้อครุภัณฑ์
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์
ค่าวัสดุครุภัณฑ์
-คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ
-โทรทัศน์ LCD ขนาด 50 นิ้ว
-ตู๎เก็บเอกสาร
-จักรเย็บผ๎าและวัสดุในการนาฏศิลป์
-คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะใช๎สาหรับงาน
ทั่วไป
-คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะสาหรับงานนิเทศ
และงานวิชาการ
-คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะสาหรับงาน
ภาษา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
รวม หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7
รายการ
7
ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
หนํวย
270,000

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

1
5
2
1
3

ชุด ๆ ละ
เครื่อง ๆ ละ
ตู๎ ๆ ละ
หลัง ๆ ละ
เครื่อง ๆ ละ

25,000
25,000
6,000
8,000
14,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

25,000
125,000
12,000
8,000
42,000

1

เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท

18,000

2

เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท

40,000
270,000

คณะ
นาฏศิลป์
นิเทศ,
ภาษาไทย
นิเทศ,
รองกิจกรรม
ภาษาอังกฤษ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
กิจกรรม
ค่าจ้าง
ค่าใช้สอย
ค่า
ที่ดินและ
และค่าจ้าง
พนักงาน ค่าตอบแทน
ครุภัณฑ์
ชั่วคราว
และวัสดุ สาธารณูปโภค
สิ่งก่อสร้าง
ประจา
ราชการ
1.จัดซื้อครุภัณฑ์
270,000
รวม

270,000

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม
270,000
270,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
270,000
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

270,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรในคณะมีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานและด๎านการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพและเพียงพอกับภาระงาน
2. การปฏิบัติงานในด๎านตําง ๆ ของบุคลากรภายในคณะดาเนินไปอยํางเรียบร๎อยและเกิดประสิทธิภาพ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 บุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการภายในคณะมีครุภณ
ั ฑ์ในการเรียนการสอนและ
ดาเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพ 100%
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
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3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึก ข๎อมูลครุภณ
ั ฑ์ในการปฏิบตั ิงานของคณะ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจาปีงบประมาณ.ศ.2555)
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2553–2558
2.1.1 นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 4.1 นโยบายการศึกษา
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553–2555
2.2.1 นโยบายที่ 1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุ ณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 6 ด๎านการจัดสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู๎-จัดหาสือ่ และเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรูท๎ ี่
มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.5.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ราคาต่อ
ลาดับ
จานวน/
รายการ
หน่วย
ที่
หน่วยนับ
(บาท)
1
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ
1 ชุด
25,000

2

โทรทัศน์ LCD ขนาด 50 นิ้ว

5 ชุด

25,000

3

ตู๎เก็บเอกสาร

2 ตู๎

6,000

4

จักรเย็บผ๎าและวัสดุในการ
นาฏศิลป์

1 หลัง

8,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
25,000 มาตรฐานฯ
All in one จอ 21.5” , Full HD TFT LCD, 16:9
Aspect Ratio, 5 ms Response Time, CPU 2nd
Generation Intel CoreTM i3-2100, CPU Speed
3.1GHz, OS Genuine Windows 7 Home
Premium 64-bit, Intel H67 Express chipset,
Ram 4GB (DDR3), HDD 1 TB, D-Sub VGA,
Warranty 3 years
คาชี้แจงฯ
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่มีอยูํในคณะมีจานวนไมํเพียง
กับเจ๎าหน๎าที่ปฏิบตั ิหน๎าที่ฝาุ ยประกันคุณภาพและ
วางแผน ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์รองคณบดีที่ใช๎
ปฏิบัติงานอยูํในปัจจุบันเสื่อมสภาพและได๎ผํานการ
ซํอมหลายครั้ง จึงจาเป็นต๎องจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ใหมํ
เพื่อใช๎เก็บข๎อมูลในการทางานด๎านประกันคุณภาพ
125,000 มาตรฐานฯ
TV Tuner
Display Screen Size 50 (127 cm) diagcnal
Panel Progressive HD Plama Display
Panel With Lough Panel
Resolution 1,024 x 768 (15:9)
คาชี้แจงฯ
เพื่อเป็นครุภณ
ั ฑ์ประกอบการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ
12,000 มาตรฐานฯ
ตู๎เก็บเอกสาร ยี่ห๎อ KIOSK
ตู๎เก็บของแบบบานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต สูง 180 ซม.
ประตูเป็นกระจก กุญแจล๏อคตรงกลางได๎ 2 ประตู
พร๎อมกัน ชั้นวางของเสริมคานเหล็ก 3 ชั้น และ
สามารถปรับความสูงได๎ตามต๎องการ
คาชี้แจงฯ
เนื่องจากเอกสารในคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีจานวนมาก
ขึ้นในแตํละปีโดยเฉพาะเอกสารด๎านประกันคุณภาพ
ทาให๎ตู๎ที่มีอยูํไมํเพียงพอในการเก็บเอกสารจึง
จาเป็นต๎องซื้อตู๎ดังกลําวมาใช๎เก็บเอกสารที่กระจายให๎
เรียบร๎อยมากยิ่งขึ้นและเป็นหมวดหมูํมากขึ้น
8,000 มาตรฐานฯ
จักรเย็บผ้าฝีเข็มตรง และซิกแซ็ก 30 ลาย เฉพาะ
หัวจักร
มีลวดลายซิกแซก 30 ลวดลาย,หัวจักรทาจาก
เหล็กหลํอ ทนทาน อายุใช๎งานนาน, กระสวยระบบ
รวมเงิน
(บาท)
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ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

5

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะใช๎สาหรับ
งานทั่วไป

3 เครื่อง

14,000

42,000

6

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะสาหรับงาน
นิเทศ

1 เครื่อง

18,000

18,000

7

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ

2 เครื่อง

20,000

40,000

รวม

270,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
"อพอลโลฮุค" ปูองกันปัญหาเรื่องด๎ายพันกันใน
กระสวย, เย็บรังดุม 4 ขั้นตอนโดยไมํต๎องกลับผ๎า,
ตีนกดผ๎าแบบงับติด สะดวกในการถอดเปลีย่ นโดยไมํ
ต๎องขันน็อต,ใสํไส๎กระสวยด๎านบน งํายตํอการเปลี่ยน
ไส๎กระสวย หัวจักรรับประกัน 2 ปี
คาชี้แจงฯ
เนื่องจากจักรเย็บผ๎าในสาขาวิชานาฏศิลป์หมดอายุ
การใช๎งาน จนทาให๎การใช๎งานไมํมีประสิทธิภาพจึง
จาเป็นต๎องซื้อจักรเย็บผ๎าใหมํเพื่อใช๎ประกอบการเรียน
การสอน
มาตรฐานฯ
Intel Pentium G840 (2.8GHz), 2GB DDR3, 1TB
HDD, DVD SuperMulti, VGA on board,
Warranty 1 year, Acer LCD 18.5”
คาชี้แจงฯ
เนื่องจากสาขาวิชาภาษาไทยและนิเทศศาสตร์ไมํมีให๎
อาจารย์ประจาสาขาใช๎ดาเนินงานเกี่ยวกับการเรียน
การสอนจึงจาเป็นต๎องซื้อเพื่อนามาใช๎ในการ
ดาเนินงาน
มาตรฐานฯ
Intel Core i3-2100, 3.1 GHz, 2GB (DDR3) Ram,
1 TB HDD, DVD SuperMulti, VGA on board,
Warranty 1 year, Acer LCD 18.5”
คาชี้แจงฯ
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช๎ในการเรียนการสอนด๎าน
นิเทศเริ่มเสื่อมสภาพทาให๎การใช๎งานไมํเป็นไปตาม
ประสิทธิภาพที่ต๎องการและของรองกิจกรรมหมดอายุ
การใช๎งาน จึงจาเป็นต๎องซื้อเพื่อนามาใช๎ในการเรียน
การสอนและการดาเนินงาน
มาตรฐานฯ
- PC COMPUTER INTEL CORE, 4 TB SATA-3G
7200 RPM, 2 GB DDR 3, DVD+RW DOUBLE
LAYER,
15 – IN – 1 MEDIA READER, 20” W LED
MONITOR+SPEAKER IN BOX
คาชี้แจงฯ
เนื่องจากในสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีอาจารย์ใหมํ
เพิ่มขึ้น ทาให๎คอมพิวเตอร์ที่มีใช๎งานอยูํไมํเพียงพอ
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1224341025 โครงการพัฒนาศูนย์ภาษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทํา
เทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. ผู๎สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
2. มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ้งบุคคล
องค์กร และชุมชนภายนอกมีสํวนรํวม
3. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
4. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษา
5. ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบ บ.กศ./งบดาเนินงาน
50,000
บาท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
: ผศ.วิชชุกร นาคธน

หลักการและเหตุผล
ตามวัตถุประสงค์และภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ศูนย์ภาษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจใน
การให๎การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร์ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูป
การศึกษา และความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมและท๎องถิ่ นยังมีปัญหาขาดแคลนบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร์ที่มี
คุณภาพในสาขาวิชาเอกตําง ๆ ที่สอดคล๎องกับการจัดการศึกษา
ตามเปูาหมายแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2552 – 2565 ต๎องการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาและผลิตพัฒนาบุคลากร
ที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต จากแผนที่กลําวมาจะเห็นได๎วําจะให๎เกิดขึ้นได๎ งานวิชาการของคณะ
จะต๎องเข๎มแข็ง ฉะนั้น การจะพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจาเป็นที่ศูนย์ภาษาต๎องประสานงานให๎
การสนับสนุนงานบริการวิชาการแกํคณะ ซึ่งจาเป็นต๎องมีทรัพยากรเพียงพอ และใช๎งบประมาณในการพั ฒนางานวิชาการ เพื่อ
ดาเนิน งานโครงการกิจ กรรม ทั้ งด๎ านจัด เตรีย มเอกสารเผยแพรํ ประชาสัม พัน ธ์ และเอกสารประกอบการฝึก อบรม เพื่อ การ
ดาเนินงานให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ และการผลิตบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการจัดการฝึกอบรมภาษา (ไทย
จีน อังกฤษ ญี่ปุน) ให๎บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ศูนย์ภาษา สามารถดาเนินการจัดการฝึกอบรมและมีระบบการจัดการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อมีวัสดุที่มีคณ
ุ ภาพสนับสนุนงานวิชาการการศึกษา
3. เพื่อให๎นักศึกษา คณาจารย์ และผู๎เกี่ยวข๎องได๎รับประโยชน์ในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์
4. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให๎กับนักศึกษา
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปฏิบตั ิงาน
4
ครั้ง
1.2 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา
1
ครั้ง
1.3 ซํอมบารุงครุภัณฑ์ในการปฏิบตั ิงาน
4
ครั้ง
1.4 การศึกษาดูงาน
1
ครั้ง
1.5 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ
10
ครั้ง
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เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานของศูนย์ภาษาไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
2.2 มีปูายประชาสัมพันธ์ของศูนย์ภาษา ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
2.3 มีครุภัณฑ์ที่ซํอมแซมบารุงรักษาให๎อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎ ไมํนอ๎ ยกวําร๎อยละ 80
2.4 มีการศึกษาดูงานของศูนย์ภาษา ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. ทุกกิจกรรมดาเนินการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน
วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ขั้นตอน / กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปฏิบตั ิงาน
2 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา
3 ซํอมบารุงครุภัณฑ์ในการปฏิบตั ิงาน
4 การศึกษาดูงาน
5 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ
แผนการดาเนินงาน
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
ลา
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
รวมทั้ง หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
สิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปฏิบตั ิงาน
4
ครั้ง
2
1
1
2 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา
1
ครั้ง
1
3 ซํอมบารุงครุภัณฑ์ในการปฏิบตั ิงาน
4
ครั้ง
2
1
1
4 การศึกษาดูงาน
1
ครั้ง
1
5 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ
10
ครั้ง
1
3
3
3
2.

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1

ปริมาณรายการ
รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปฏิบตั ิงาน
คําวัสดุ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา
คําวัสดุ
-ปูายประชาสัมพันธ์
ซํอมบารุงอุปกรณ์ และครุภณ
ั ฑ์
คําใช๎สอย
การศึกษาดูงาน
คําใช๎สอย
-คําน้ามันรถ
-คําที่พัก

4

ครั้ง ๆ ละ

1

ครั้ง ๆ ละ

5

ครั้ง ๆ ละ

5

ปูาย ๆ ละ

รวมเป็น
เงิน
หมาย
งบประมา เหตุ
อัตรา หน่วย
ณ(บาท)
12,000
3,000 บาท 12,000
5,000

อัตราต่อหน่วย

1,000

บาท

2,000

บาท

6,000
4,000

บาท
บาท

5,000
10,000
10,000
14,000
12,000
6,000
4,000
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ลา
ดับ

ปริมาณรายการ
รายการ

-คําเบี้ยเลี้ยง
- ผู้บริหาร
- ข้าราชการ
- พนักงานราชการ
- พนักงานมหาวิทยาลัย
4.2 คําวัสดุ
5 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาอังกฤษ
คําวัสดุ
-ซื้อหนังสือพิมพ์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1
1
1
1

คน ๆ ละ
คน ๆ ละ
คน ๆ ละ
คน ๆ ละ

10

ครั้ง ๆ ละ

2
2
2
2

วัน ๆ ละ
วัน ๆ ละ
วัน ๆ ละ
วัน ๆ ละ

รวมเป็น
เงิน
งบประมา
หน่วย
ณ(บาท)

อัตราต่อหน่วย
อัตรา
280
240
240
240

บาท
บาท
บาท
บาท

560
480
480
480
2,000
9,000

900

บาท

9,000
50,000

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
กิจกรรม
ค่าจ้าง
ค่าใช้สอย
ค่า
และค่าจ้าง
พนักงาน ค่าตอบแทน
ชั่วคราว
และวัสดุ สาธารณูปโภค
ประจา
ราชการ
จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์
12,000
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา
5,000
ซํอมบารุงอุปกรณ์ และครุภณ
ั ฑ์
10,000
การศึกษาดูงาน
14,000
จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน
9,000
ภาษาอังกฤษ
รวม
50,000

งบลงทุน
ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม
12,000
5,000
10,000
14,000
9,000
50,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
900
13,700
27,200
8,200
- คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

900

13,700

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ศูนย์ภาษา สามารถดาเนินการจัดการฝึกอบรมและมีระบบการจัดการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ
2. ศูนย์ภาษามีวัสดุที่มีคณ
ุ ภาพในการสนับสนุนงานวิชาการการศึกษา
3. นักศึกษา คณาจารย์ และผู๎เกี่ยวข๎องได๎รับประโยชน์ในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์มากขึ้น
4. นักศึกษาได๎รับทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพิ่มขึ้น

27,200

8,200
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การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 นักศึกษา อาจารย์และเจ๎าหน๎าที่ของมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ ภาพด๎านภาษาตํางประเทศร๎อยละ 80
1.2 มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานของศูนย์ภาษา ร๎อยละ 80
1.3 อาจารย์และเจ๎าหน๎าที่มีความรู๎ความสามารถด๎านภาษาเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 80
2. เกณฑ์การประเมินผลทีถ่ ือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
3.2 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
3.3 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการใช๎บริการศูนย์ภาษา
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555)
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (พ.ศ.2555–2558):
2.1.1 นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553–2555
2.2.1 นโยบายที่ 1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พงึ่ ของสังคม ท๎องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2 สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการบริการวิชาการกับท๎องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3 ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง เป็นที่พึ่งของสังคม ท๎องถิ่น
2.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
ตัวบํงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎
2.4 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ ประจาปี 2555 (สงป.)
ตังบํงชี้ที่ 18 ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ที่ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 19 ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ
ตัวบํงชี้ที่ 21 งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลา
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224341026 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงห้องเรียนและสานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 43
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทํา
เทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. จานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
4. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษา
6. ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบ บ.กศ./งบลงทุน
2,000,000 บาท (งบมหาวิทยาลัย)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
: ผศ.วิชชุกร นาคธน

หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหนํวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีหน๎าที่ให๎บริการและ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการดาเนินงานของบุคลากร ซึ่งในการดาเนินงานดังกลําวบรรลุตามเปูาหมายได๎ต๎องมีองค์ประกอบ
หลายประการ และหนึ่งในองค์ประกอบนั้นคือสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาและบุคลากรภายใน
คณะ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได๎พิจารณาเห็นถึงความสาคัญขององค์ประกอบนี้ จึงได๎ของบประมาณจัดสร๎างอาคารเรียนหลังใหมํขึ้น แตํ
เนื่องจากงบประมาณที่ได๎รับนั้นมีจานวนจากัด และไมํเพียงพอตํอครุภัณฑ์ที่ต๎องบรรจุลงในอาคารคือ เครื่องปรับอากาศ อีกทั้งใน
ระยะเวลา 3 เดือนที่ผํานมา สานักงานคณะมนุษย์ฯ ประสบกับอุทกภัยทาให๎ไมํสามารถใช๎ห๎องคณะเดิมดาเนินงานด๎านตําง ๆ ได๎
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได๎พิจารณาเห็นถึงปัญหาและผลกระทบของการดาเนินงานภายในคณะที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต จึงได๎จัดทาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงห้องสานักงานขึ้น เพื่อใช๎ในการเรียนการสอนและการดาเนินงาน
ตลอดจนตอบสนองตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยให๎บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักศึกษาและบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีเครื่องอานวยความสะดวกด๎านสถานที่ใช๎ในการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให๎บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได๎มีห๎องสานักงานใช๎ดาเนินงานและให๎บริการแกํผู๎ที่เกี่ยวข๎องอยํางมี
ประสิทธิภาพ
เปูาหมาย
1.

2.

3.

เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์อาคาร 43
1
1.2 ปรับปรุงห๎องสานักงานคณะ อาคาร 43
3
เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีครุภณ
ั ฑ์ใช๎ภายในอาคารเรียนร๎อยละ 80
2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีห๎องสานักงานคณะไว๎ดาเนินงานร๎อยละ 90
เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดาเนินการทุกกิจกรรมได๎ตามเวลาที่กาหนดไว๎ร๎อยละ 80

หน่วยนับ
รายการ
รายการ
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน

วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 ขออนุญาตดาเนินโครงการ
2 จัดซื้อครุภัณฑ์อาคาร 43
3 ปรับปรุงห๎องเรียนและสานักงานคณะ อาคาร 43
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1
รายการ
1
3
รายการ
3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดซื้อครุภัณฑ์อาคาร 43
2 ปรับปรุงห๎องเรียน และสานักงาน
คณะอาคาร 43
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 จัดซื้อครุภัณฑ์อาคาร 43
1.1 คําครุภณ
ั ฑ์
-เครื่องปรับอากาศพร๎อมติดตั้ง
2 ปรับปรุงห๎องเรียน และ
สานักงานคณะอาคาร 43
คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
2.1 ปรับปรุงห้องคณบดี
- กั้นผนังยิบซั่ม
ขนาดพื้นที่ 3.05 ม. x 6.70 ม.
พร๎อมบานสวิง
ขนาดพื้นที่ 3.05 ม. x 4.50 ม.
พร๎อมบานสวิง
- กั้นยิบซั่มปิดกระจก
ขนาดพื้นที่ 4.17 ม. x 1.60 ม.
- ปูลามิเนต
ขนาดพื้นที่ 9.10 ม .x 7 ม.
2.2 ปรับปรุงห้องรองคณบดี
- กั้นผนังยิบซั่ม
ขนาดพื้นที่ 3.05 ม. x 6.70 ม.
พร๎อมบานสวิง

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
รายการ

ปริมาณรายการ
ปริมาณ
1
3

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
หน่วย
1,674,000

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

รายการ

326,000
101,150
1

ชุด ๆ ละ

23,500 บาท

23,500

1

ชุด ๆ ละ

17,500 บาท

17,500

1

ชุด ๆ ละ

6,950

บาท

6,950

76

ตรล. ๆ ละ

700

บาท

53,200
38,000

2

ชุด ๆ ละ

12,000 บาท

24,000
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ลา
ดับ

รายการ

ขนาดพื้นที่ 3.05 ม. x 4.5 ม.
(กรุด๎านหน๎า-หลัง)
2.3 ติดตั้งม่านปรับแสง, ติดตั้ง
วอลเปเปอร์ห้องเรียนและ
สานักงาน
- ติดตั้งมํานปรับแสง
ขนาดพื้นที่ 2.07 ม. x 1.80 ม.
ขนาดพื้นที่ 1.08 ม. x 1.80 ม.
- ติดตั้งวอลเปเปอร์ผนังห๎อง
สานักงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1
ชุด ๆ ละ

ปริมาณรายการ
ปริมาณ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
อัตรา หน่วย
14,000 บาท
14,000
อัตราต่อหน่วย

186,850

1

ห๎อง ๆ ละ

26
18
20

ชุด ๆ ละ
ชุด ๆ ละ
ม๎วน ๆ ละ

4,275
2,950
1,130

บาท
บาท
บาท

111,150
53,100
22,600
326,000

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
1. จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์อาคาร 43
2. ปรับปรุงห๎องเรียน และ
สานักงานคณะอาคาร 43
รวม

เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าจ้าง
และค่าจ้าง
พนักงาน ค่าตอบแทน
ชั่วคราว
ประจา
ราชการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

1,674,000

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

326,000

1,674,000
326,000

1,674,000 326,000

2,000,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
ลา
ดับ

ประเภทรายจ่าย

1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอืน่ (............................................)
รวม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

200,000
1,674,000
326,000

200,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาและบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีเครื่องอานวยความสะดวกด๎านสถานที่ใช๎ในการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได๎มหี ๎องสานักงานใช๎ดาเนินงานและให๎บริการแกํผู๎ที่เกี่ยวข๎องอยํางมีประสิทธิภาพ
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การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 จานวนครุภัณฑ์ทตี่ ิดตั้งในสานักงานและห๎องเรียนอยํางมีประสิทธิภาพ
1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ห๎องสานักงานใช๎ในการดาเนินงานละให๎บริการอยํางมีประสิทธิภาพ
1.3 ทุกกิจกรรมดาเนินการสาเร็จตามเวลาที่กาหนด
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. การสารวจข๎อมูลความพึงพอใจของบุคลากรในคณะ โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลการใช๎บริการอาคาร 43
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2555–2558
2.1.1 นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 4.1 นโยบายการศึกษา
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553–2555
2.2.1 นโยบายที่ 1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิน่ และประเทศชาติ :
กลยุทธ์ -ปรับปรุงห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการให๎สอดคล๎องกับกระบวนการเรียนการสอน และการใช๎
ทรัพยากรรํวมกันในมหาวิทยาลัย
2.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.3.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224341026 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงห้องเรียนและสานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 43
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกัน
ในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. จานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
4. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษา
6. ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบ บ.กศ./งบลงทุน
2,000,000 บาท (งบมหาวิทยาลัย)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
: ผศ.วิชชุกร นาคธน

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน ราคาต่อ
ลา
รวมเงิน
รายการ
/หน่วย หน่วย
ดับที่
(บาท)
นับ
(บาท)
1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
อาคาร 43
-EMINENT ขนาด 25,000 บีทียู
6
35,000 210,000
-EMINENT ขนาด 30,000 บีทียู เครื่อง 43,000 1,032,000
24
เครื่อง
-EMINENT ขนาด 40,000 บีทียู

51,360

432,000

1
101,150
รายการ

101,150

9
เครื่อง

2

ปรับปรุงห๎องเรียน และ
สานักงานคณะอาคาร 43
-ปรับปรุงห้องคณบดี

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตรฐานฯ
-.เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดานไฟ 220 โวลต์
เบอร์ 5 ใช๎ชุดควบแบบมีสายตัวเลขแบบดิจิตอล มี
ระบบหนํวงเวลาคอมเพรสเซอร์ 3 นาที ปรับ
ความเร็วลม 3 ระดับ พร๎อมระบบอัตโนมัติ ได๎รับ
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มอก., มาตรฐาน CE และ
ISO
-เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดานไฟ 380 โวลต์
ใช๎ชุดควบแบบมีสายตัวเลขแบบดิจิตอล มีระบบ
หนํวงเวลาคอมเพรสเซอร์ 3 นาที ปรับความเร็วลม
3 ระดับ พร๎อมระบบอัตโนมัติ ได๎รับฉลาก มอก.,
มาตรฐาน CE และ ISO
คาชี้แจงฯ เนื่องจากอาคารใหมํยังไมํได๎ตดิ
เครื่องปรับอากาศและห๎องภายในอาคารเป็นห๎อง
ลักษณะปิดคือเป็นห๎องที่ไมํมีอากาศถํายเทจึง
จาเป็นต๎องติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหมํเพื่อให๎ผู๎ใช๎
ห๎องในการเรียนการสอนหายใจสะดวก
มาตรฐานฯ
1. กั้นผนังยิบซั่ม
ขนาดพื้นที่ 3.05 ม. x 6.70 ม. พร๎อมบานสวิง
ขนาดพื้นที่ 3.05 ม. x 4.50 ม. พร๎อมบานสวิง
2. กั้นยิบซั่มปิดกระจก
ขนาดพื้นที่ 4.17 ม. x 1.60 ม.
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ลา
ดับที่

จานวน
/หน่วย
นับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

-ปรับปรุงห้องรองคณบดี

1
รายการ

38,000

38,000

-ติดตั้งม่านปรับแสง

1
186,850
รายการ

186,850

รายการ

รวม

2,000,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
3. ปูลามิเนต ขนาดพื้นที่ 9.10 ม. x 7 ม.
กั้นผนังยิบซั่ม
ขนาดพื้นที่ 3.05 ม. x 6.70 ม. พร๎อมบานสวิง
ขนาดพื้นที่ 3.05 ม. x 4.5 ม. (กรุด๎านหน๎า-หลัง)
ขนาดพื้นที่ 2.07 ม. x 1.80 ม.
ขนาดพื้นที่ 1.08 ม. x 1.80 ม.
ติดตั้งวอลเปเปอร์ผนังห๎องสานักงาน
คาชี้แจงฯ
เนื่องจากห๎องสานักงานเดิมถูกน้าทํวมจนเสียหายทั้ง
ห๎องทาให๎ไมํสามารถใช๎ดาเนินงานได๎จาเป็นต๎องย๎าย
มาดาเนินการที่อาคารใหมํ แตํที่อาคารใหมํเป็นห๎อง
โลํงวัสดุ อุปกรณ์รวมถึงครุภณ
ั ฑ์ตาํ ง ๆ ยังไมํมีใช๎งาน
เพราะยังไมํได๎จัดสานักงานเป็นสัดสํวน จึง
จาเป็นต๎องปรับปรุงห๎องสานักงานคณะ เพื่อให๎
สามารถใช๎ดาเนินงานได๎ตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยและคณะ
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1224341027 โครงการฟื้นฟูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความ
เทําเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
4. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษา
6. ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบ บ.กศ./งบดาเนินงาน,งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
351,800
บาท (งบ บก.ศ.)
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.วิชชุกร นาคธน
หลักการและเหตุผล
ตามที่ได๎เกิดภาวะน้าทํวมอยํางรุนแรงในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแตํวันที่ 8 ตุลาคม 2554 ที่ผําน
มานั้น ทาให๎พื้นที่ในสํวนของสานักคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีน้าทํวมสูงประมาณ 1.80 เมตร ทาให๎วัสดุ และครุภัณฑ์ที่
ยกขึ้นสูงจากพื้น 1.50 เมตร ได๎รับความเสียหายเป็นจานวนมาก เชํน เครื่องถํายเอกสาร เครื่อง COPPY PRINT เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก กระดาษถํายเอกสาร และวัสดุสานักงานอื่น ๆ สํงผลกระทบให๎คณะไมํสามารถดาเนินงานด๎าน
บริหารและการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและจาเป็นต๎องฟื้นฟูอยํางเรํงดํวน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได๎เล็งเห็นปัญหาทางด๎านการบริหารและการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจากการ
เกิดอุทกภัยครั้งนี้ จึงจาเป็นเรํงดํวนที่จะต๎องดาเนินการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ดังกลําวเพื่อให๎การบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ของบุ ค ลากรคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เ ป็ น ไปอยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามภาระหน๎ า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ใช๎ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและงานบริหารงานสานักงานคณะเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 ครุภณ
ั ฑ์ที่ใช๎ในการเรียนการสอน
2
รายการ
1.2 วัสดุสานักงาน
5
รายการ
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 คณะมีครุภัณฑ์สาหรับให๎บริการอาจารย์ใช๎ในการเรียนการสอนได๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
2.2 บุคลากรภายในคณะสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
2.3 คณะมีอาคารเรียนที่มีระบบไฟฟูาที่พร๎อมใช๎งานอยํางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การเรียนการสอน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 กิจกรรมทุกกิจกรรมสามารถดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดร๎อยละ 80
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 1 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ธันวาคม 2554 วันสิ้นสุด: 31 มีนาคม 2555
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ขั้นตอน / กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซื้อครุภัณฑ์
2 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดซื้อครุภัณฑ์
2 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
รวม หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2
รายการ
2
5
รายการ
5

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์
ค่าวัสดุครุภัณฑ์
-เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
-ไมโครโฟนชุดผูร๎ ํวมประชุม
2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุ
-โต๏ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80
ซม. พร๎อมโต๏ะเข๎ามุม
-โต๏ะพับเอนกประสงค์ ขนาด
1.80x0.43 ม.
-โต๏ะประชุม ขนาด 1.80 ม.
-โต๏ะเข๎ามุม
-เก๎าอี้นั่งประชุม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

จ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หน่วย (บาท)
180,000

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

4
1

เครื่อง ๆ ละ
ชุด ๆ ละ

25,000
80,000

บาท
บาท

100,000
80,000
171,800

10

ตัว ๆ ละ

2,400

บาท

24,000

20

ตัว ๆ ละ

2,390

บาท

47,800

8
4
20

ตัว ๆ ละ
ตัว ๆ ละ
ตัว ๆ ละ

4,250
2,000
2,900

บาท
บาท
บาท

34,000
8,000
58,000
351,800
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
1.จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
2.จัดซื้อวัสดุสานักงาน
รวม

เงินเดือนและ ค่าจ้าง
ค่าจ้างประจา ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
พนักงาน ค่าตอบแทน
และวัสดุ
ราชการ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

180,000

150,000
171,800

180,000

351,800

171,800
171,800

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
171,800
- คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
180,000
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม
351,800
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวสั ดุ ครุภัณฑ์ใช๎ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและงานบริหารงานสานักงาน
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.2 บุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการภายในคณะมีครุภณ
ั ฑ์ในการเรียนการสอนและดาเนินงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ 100%
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึก ข๎อมูลครุภณ
ั ฑ์ในการปฏิบตั ิงานของคณะ
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2555–2558
2.1.1 นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553–2555
2.2.1 นโยบายที่ 1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิน่ และประเทศชาติ :
กลยุทธ์ที่ ปรับปรุงห๎องเรียนห๎องปฏิบัติการให๎สอดคล๎องกับกระบวนการเรียนการสอน และการ
ใช๎ทรัพยากรรํวมกันในมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 6 ด๎านการจัดสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู๎-จัดหาสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการ
เรียนรู๎ทมี่ ีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2.3 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.3.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตัวบํงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224341027 โครงการฟื้นฟูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความ
เทําเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
4. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษา
6. ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบ บ.กศ./งบดาเนินงาน,งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
351,800
บาท (งบ บก.ศ.)
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.วิชชุกร นาคธน
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน/ ราคาต่อ
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
ลาดับ
รวมเงิน
รายการ
หน่วย
หน่วย
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
ที่
(บาท)
นับ
(บาท)
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
1 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 4 เครื่อง 25,000 100,000 มาตรฐานฯ
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ XGA
รายละเอียด
ความสวําง 2.300 Ansi Lumens
ยี่ห๎อ SONY รุํน VPL-EX100
คาชี้แจงฯ
เนื่องจากเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ทมี่ ีอยูํได๎จมน้าเสียหาย
2 ไมโครโฟนชุดผู๎รํวม
1 ชุด
80,000 80,000 มาตรฐานฯ
ประชุม
ชุดประธานพร้อมไมโครโฟน และลาโพง 1 ตัว
มีไมโครโฟนพร๎อมก๎านชนิดโค๎งงอได๎และมีวงแหวนที่
หัวไมโครโฟน
มีลาโพงในตัว ซึ่งจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัตเิ มื่อเปิด
ไมโครโฟน
มีสวิทซ์ตดั การสนทนา เมื่อกดจะมีเสียงเตือน
ไมโครโฟนของผู๎รํวมประชุมอื่น จะถูกตัดและมีเพียงชุด
ประธานเทํานั้นทีส่ ามารถพูดได๎ จนกวําจะเลิกกดปุุมสวิทซ์
ตัดการสนทนา ไมโครโฟนอื่นจึงจะทางานได๎
มีชํองสาหรับเสียบหูฟังสเตอริโอขนาด 3.5 mm.
ข๎างละ 1 ชํองซึ่งสามารถตํอสัญญาณ เข๎ากับหูฟังหรือ
เครื่องบันทึกเสียง โดยถ๎ามีการเสียบหูฟังไมํวําข๎างใดข๎าง
หนึ่ง ลาโพงที่ตัวเครื่องจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติ
LBB 3330
ชุดผู้ร่วมประชุมพร้อมไมโครโฟน และลาโพง 20 ตัว
มีไมโครโฟนพร๎อมก๎านชนิดโค๎งงอได๎และมีวงแหวนที่
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ลาดับ
ที่

จานวน/ ราคาต่อ
หน่วย
หน่วย
นับ
(บาท)

รายการ

รวม

รวมเงิน
(บาท)

180,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
หัวไมโครโฟน
มีลาโพงในตัว ซึ่งจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัตเิ มื่อเปิด
ไมโครโฟน
มีชํองสาหรับเสียบหูฟังสเตอริโอขนาด 3.5 mm.
ข๎างละ 1 ชํองซึ่งสามารถตํอสัญญาณ เข๎ากับหูฟังหรือ
เครื่องบันทึกเสียง โดยถ๎ามีการเสียบหูฟังไมํวําข๎างใดข๎าง
หนึ่ง ลาโพงที่ตัวเครื่องจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติ
LBB 3310/00
ชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟ
มีสวิทซ์เปิด - ปิด พร๎อมสัญญาณไฟแสดงการทางาน
มีสวิทซ์เลือกแบบการทางานของระบบ ได๎ 4 แบบ
แบบ 1 : กาหนดจานวนของชุดผู๎รํวมประชุม ที่เปิด
ใช๎งานพร๎อมกันได๎1,2,3, หรือ 4 และไมโครโฟนจะปิดเอง
โดยอัตโนมัติ หากไมํมีการพูดภายใน 30 วินาที (ระดับ
ความดังของเสียงต่ากวํา 64 เดซิเบล ) หรือสามารถเปิด
ไมโครโฟน ได๎โดยการกดสวิทซ์ที่ชดุ ผู๎รํวมประชุม
แบบ 2 : กาหนดจานวนของชุดผู๎รํวมประชุมที่เปิด
ใช๎งานพร๎อมกันได๎ 1,2,3 หรือ 4 สามารถเปิดหรือปิด
ไมโครโฟนได๎โดย การกดสวิทซ์ที่ชดุ ผู๎รํวมประชุมเทํานั้น
แบบ 3 : ไมโครโฟนชุดประชุมในระบบเพียงตัว
เดียวเทํานั้นทีส่ ามารถเปิดใช๎งานได๎ ถ๎าไมโครโฟนตัวอื่น กด
ปุุมเปิดไมโครโฟนก็จะสามารถใช๎งานได๎ทันที่ สํวน
ไมโครโฟนที่กาลังใช๎งาน จะถูกตัดการทางานทันที่
แบบ 4 : กาหนดใช๎ไมโครโฟนของชุดประธาน
เทํานั้นที่สามารถเปิดใช๎งานได๎
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1040000 คณะวิทยาการจัดการ
1224341028 งานจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกัน
ในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
3. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ
4. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
388,800 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ผู้รับผิดชอบ : คณบดี
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็นการพัฒนาไปอีก ขั้นหนึ่ง
ของการประกั น คุ ณ ภาพ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจึ ง ได้ ด าเนิ น โครงการจั ด ท ากรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรง
กระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการ
เปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้
พร้อมรองรับ จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานทาของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอน
ที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะ
วิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้คณะวิทยาการจัดการต้องมุ่งเน้นการพัฒนานัก ศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถทางานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทางานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการและวุฒิภาวะ
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่สาคัญของสาขาวิชา การ
เรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการดังเปูาประสงค์ เมื่อเวลาผ่านไป
ปัจจัยต่าง ๆ ในด้านผู้เรียน ผู้สอน สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป คณะวิทยาการจัดการจึง
จัดทาโครงการโดยให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ของทุกสาขาวิชา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่นกิจกรรมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการเรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารย์ผู้สอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อันจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
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วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ และนักศึกษาที่คงอยู่ของคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี ทุกคน ได้รับ
การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การ
อบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ ส่งผล
ให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา มีวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการเรียนของ
นักศึกษาและการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ของคณะวิทยาการจัดการ
1,350
คน
1.2 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่คณะวิทยาการจัดการ ตามแผนการรับนักศึกษา
460
คน
1.3 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด
386
คน
1.4 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษา
9
สาขาวิชา
1.5 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะและบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
200
คน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร้อยละ 80
2.2 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 85
2.3 ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
2.4 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
3.2 ดาเนินการเป็นตามแผนที่กาหนดไว้ทุกกิจกรรม อย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12 เดือน วันเริ่มต้น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2
3

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา
(สาขาวิชาการจัดการ)
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสู่
มาตรฐานสากล (สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
(สาขาวิชาการตลาด)
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ)
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา
(สาขาวิชาโลจิสติกส์)
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา
(สาขาวิชาบัญชี)
เปิดบ้านวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
(สาขาวิชาการตลาด : สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์)
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา
(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ค่ายฝึกจิตสมาธิและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็น
ผู้นา (สาขาวิชาสารสนเทศ)
การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาโดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม (คณะ: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
การจัดวิทยากรสอนเสริมในรายวิชาในสาขาวิชา
ต่างๆ (คณะ)

แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ
1.1
นักศึกษา (สาขาวิชาการจัดการ)
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตาม
1.2 มาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล
(สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ
1.3 นักศึกษา (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
รวมทั้ง หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

6

ครั้ง

2

2

2

4

ครั้ง

2

1

1

8

ครั้ง

4

2

2

185
ลา
ดับ
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2
3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
(สาขาวิชาการตลาด)
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ
นักศึกษา
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ)
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ
นักศึกษา (สาขาวิชาโลจิสติกส์)
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ
นักศึกษา (สาขาวิชาบัญชี)
เปิดบ้านวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
(สาขาวิชาการตลาด : สาขาวิชาบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์)
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ
นักศึกษา
(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ค่ายฝึกจิตสมาธิและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
ความเป็นผู้นา
(สาขาวิชาสารสนเทศ)
การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาโดย
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
การจัดวิทยากรสอนเสริมในรายวิชาใน
สาขาวิชาต่างๆ
(สานักงานคณบดี)

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
รวมทั้ง หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ครั้ง

3

3

3

5

ครั้ง

2

2

1

5

ครั้ง

3

2

6

ครั้ง

2

2

2

5

ครั้ง

2

3

3

ครั้ง

1

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

8

ครั้ง

1

4

4

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพ
1.1
ของนักศึกษา (สาขาวิชาการจัดการ)
1.1.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าบารุงรักษารถยนต์
- ค่าจัดทาเอกสาร
1

ปริมาณหน่วย
อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
ต่อรายการ
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หน่วยๆ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ
อัตรา หน่วย
ละ
325,800
ปริมาณรายการ

52,600

5
3
3
90

คนๆละ
คัน
คัน
เล่ม

2
3
3
90

ครั้ง
คันละ
คันละ
เล่มละ

240
1,500
1,500
100

บาท
บาท
บาท
บาท

28,600
20,400
2,400
4,500
4,500
9,000

186
ลา
ดับ

1.2

1.3

1.4

ปริมาณหน่วย
อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
ต่อรายการ
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
หน่วยๆ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ
อัตรา หน่วย
ละ
ค่าวัสดุ
8,200
- ค่าวัสดุในการศึกษาดูงาน
2
ครั้ง
20 รายการ 8,200 บาท
8,200
1.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
24,000
สอน
ค่าวัสดุสานักงาน
24,000
- จัดซื้อวัสดุ
4
ครั้ง
1 รายการ 6,000 บาท
24,000
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพสูม่ าตรฐานสากล
14,000
(สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
1.2.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
4,500
ค่าใช้สอย
4,500
ค่าเช่ารถตู้
3 ครั้งๆละ
1,500 บาท
4,500
1.2.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
ในอุตสาหกรรมบริการ
7,500
ค่าใช้สอย
7,500
- ค่าบารุงรักษารถบัส
1 ครั้งๆละ
1,500 บาท
1,500
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
1 คันๆละ
6,000 บาท
6,000
1.2.3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน
2,000
ค่าวัสดุสานักงาน
2,000
- จัดซื้อวัสดุ
1
ครั้ง
5 รายการ 2,000 บาท
2,000
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพ
ของนักศึกษา
17,000
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
1.3.1 กิจกรรมศึกษาดูงานด้าน
5,000
เศรษฐศาสตร์
ค่าใช้สอย
5,000
- ค่าเบี้ยเลีย้ ง
2 คนๆละ
2
วัน
240 บาท
860
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
2 คันๆละ
2
วัน
1,070 บาท
2,140
- ค่าบารุงรักษารถ
2 คันๆละ
2
วัน
500 บาท
2,000
1.3.2 กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปด้านคอมพิวเตอร์
12,000
ค่าตอบแทน
7,200
- ค่าวิทยากร
2 คนๆละ
6 ชั่วโมง
600 บาท
7,200
ค่าใช้สอย
3,000
- ค่าจัดทาเอกสาร
1
ครั้ง
30 เล่มละ
100 บาท
3,000
ค่าวัสดุ
1,800
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
5 รายการ 1,800 บาท
1,800
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
24,700
ปริมาณรายการ

187
ลา
ดับ

ปริมาณหน่วย
อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
ต่อรายการ
งบประมาณ
หน่วยๆ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ
อัตรา หน่วย
ละ
ปริมาณรายการ

รายการ

(สาขาวิชาการตลาด)
1.4.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
ค่าใช้สอย
- ค่าบารุงรักษารถ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
1.4.2 กิจกรรมอบรมเทคนิคการจัดทา
แผนการตลาด
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอย
- ค่าบารุงรักษารถ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าเบี้ยเลีย้ ง
- ค่าที่พัก
1.4.3 กิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอย
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
1.4.4 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
การเรียนการสอน
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพ
1.5 ของนักศึกษา(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
1.5.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
ค่าใช้สอย
- ค่าเช่ารถ
- ค่าทางด่วน
- ค่าเบี้ยเลีย้ ง
- ค่าที่พัก
1.5.2 กิจกรรมอบรมด้านการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร

4 ครั้งๆละ
4 คันๆละ

1

คน

1
1
3
3

ครั้งๆละ
คันๆละ
คนๆละ
คนๆละ

1 คันๆละ
1 วันๆละ

7 ชั่วโมง
1
1
2
1

คันๆละ
ครั้งๆละ
วันๆละ
คืนๆละ

500 บาท
500 บาท

600 บาท
1,500
1,670
240
700

บาท
บาท
บาท
บาท

4,000
4,000
2,000
2,000
10,910
4,200
4,200
6,710
1,500
1,670
1,440
2,100
4,600

1 คนๆละ

6 ชั่งโมงละ

600 บาท

1 คันๆละ

1 ครั้งๆละ

1,000 บาท

3

2
2
7
1

1

ครั้ง

ครั้ง
ครั้ง
คน
วัน

ครั้ง

รายการ

2
3
3
7

12

รายการ
วัน
วัน
คน

ชั่วโมง

1,730 บาท

3,600
3,600
1,000
1,000
5,190
5,190
5,190
58,000

บาท
บาท
บาท
บาท

47,040
47,040
32,000
3,000
5,040
7,000

600 บาท

8,250
7,200
7,200

8,000
500
240
1,000

หมาย
เหตุ
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ลา
ดับ

ปริมาณหน่วย
อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
ต่อรายการ
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หน่วยๆ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ
อัตรา หน่วย
ละ
1,050
1
ครั้ง
35
ชุด
30 บาท
1,050
800
ปริมาณรายการ

รายการ

ค่าใช้สอย
- ค่าจัดทาเอกสาร
1.5.3 กิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1.5.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพ
1.6 ของนักศึกษา
(สาขาวิชา โลจิสติกส์)
1.6.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
ค่าใช้สอย
- ค่าบารุงรถ
- ค่าเบี้ยเลีย้ ง
1.6.2 กิจกรรมอบรมด้านโลจิสติกส์
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้สอย
- ค่าจัดทาเอกสาร
1.6.3 กิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1.6.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การสอน
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพ
1.7
ของนักศึกษา (สาขาวิชาบัญชี)
1.7.1 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านบัญชี
ค่าใช้สอย
- ค่าทีพัก
- ค่าเช่ารถบัส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าจัดทาเอกสาร
1.7.2 กิจกรรมอบรมโปรแกรม

1

ครั้ง

1

ครั้ง

800 บาท

1

ครั้งละ

6

รายการ

1,910 บาท

1
5

ครั้ง
คน

1
1

รายการ
วัน

1,500 บาท
240 บาท

1

ครั้ง

6

ชั่วโมง

600 บาท

1

ครั้ง

30

ชุด

20 บาท

1

ครั้ง

1

ครั้ง

500 บาท

2

ครั้ง

10

รายการ

1,550 บาท

1
1
5
1

ครั้ง
คัน
คน
ครั้ง

2
2
2

วัน
วัน
วัน

5,000
8,000
240
1,600

บาท
บาท
บาท
บาท

800
800
1,910
1,910
1,910
10,500
2,700
2,700
1,500
1,200
4,200
3,600
3,600
600
600
500
500
500
3,100
3,100
3,100
65,000
30,000
30,000
10,000
16,000
2,400
1,600
14,000
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ลา
ดับ

ปริมาณหน่วย
อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
ต่อรายการ
งบประมาณ
หน่วยๆ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ
อัตรา หน่วย
ละ
ปริมาณรายการ

รายการ

สาเร็จรูปทางการบัญชี
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
- ค่าผู้ช่วยวิทยากร
ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างทาปูาย
1.7.3 กิจกรรมแข่งขันการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางการบัญชี
ค่าใช้สอย
- เงินรางวัลการแข่งขัน รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
- ค่าจ้างทาปูาย
- ค่าจ้างผู้ตรวจผลการแข่งขัน
1.7.4 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเรียน
การสอน
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน และอุปกรณ์การเรียน
เปิดบ้านวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
1.8 (สาขาวิชาการตลาด : สาขาวิชา
บริหารทรัพยากรมนุษย์)
1.8.1 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอย
- ค่าจัดทาเอกสาร
- ค่าจ้างทาปูาย
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1.8.2 กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ
ค่าใช้สอย
- เงินรางวัลการแข่งขัน
- ค่าจัดทาเอกสาร
- ค่าจัดทาปูาย
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพ
1.9
ของนักศึกษา

1
1

คน
คน

1

ครั้ง

1
1
1
1
2

3

รางวัล
รางวัล
รางวัล
ครั้ง
คน

ครั้ง

15
15

1

10

ชั่วโมง
ชั่วโมง

ครั้งละ

600
300

บาท
บาท

500

บาท

1,200
800
500
500
1,500

รายการ 5,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท

6

คน

6

ชั่วโมง

600 บาท

1
1

ครั้ง
ครั้ง

100
1

เล่ม
ผืน

50 บาท
500 บาท

1

ครั้ง

10

รายการ

3,700 บาท

10
1
1

รางวัล
ครั้ง
ครั้ง

100 เล่มๆละ
1 ผืนๆละ

50 บาท
500 บาท

1

ครั้ง

13,500
9,000
4,500
500
500
6,000
6,000
1,200
800
500
500
3,000
15,000
15,000
15,000
50,000
30,800
21,600
21,600
5,500
5,000
500
3,700
3,700
19,200
15,500
10,000
5,000
500
3,700
3,700
26,000

หมาย
เหตุ
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ลา
ดับ

ปริมาณหน่วย
อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
ต่อรายการ
งบประมาณ
หน่วยๆ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ
อัตรา หน่วย
ละ
ปริมาณรายการ

รายการ

(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์)
1.9.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
ค่าใช้สอย
- ค่าเช่ารถ
- ค่าจัดทาเอกสาร
1.9.2 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
ค่ายฝึกจิตสมาธิและพัฒนาบุคลิกภาพ
1.10 เพื่อความเป็นผู้นา
(สาขาวิชาสารสนเทศ)
1.10.1 การพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษาโดยการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอย
- ค่าเช่ารถ
การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
2 โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
2.1 การพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษาโดยการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอย
- ค่าบารุงรักษารถบัส
- ค่าน้ามันรถ
ค่าวัสดุ
- ค่าเครื่องไทยธรรม
- ค่าวัสดุ
การจัดวิทยากรสอนเสริมในรายวิชาใน
3 สาขาวิชาต่างๆ
(สานักงานคณบดี)
3.1 เชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากร/
ผู้ทรงคุณวุฒิตามศาสตร์ในคณะ
ค่าตอบแทน

1
1

ครั้ง
ครั้ง

2
80

รายการ
เล่ม

8,000 บาท
50 บาท

2

ครั้ง

10

รายการ

3,000 บาท

20,000
20,000
16,000
4,000
6,000
6,000
6,000
8,000
8,000

1

คนละ

5

ชั่วโมง

600 บาท

2

วัน

1

คันละ

2,500 บาท

3,000
3,000
5,000
5,000
15,000
15,000

1

คนๆละ

6

ชั่วโมง

600 บาท

1
1

ครั้ง
ครั้ง

1
1

คันละ
คันละ

1,500 บาท
1,000 บาท

1
1

ครั้ง
ครั้ง

10 ชุด
5 รายการ

250 บาท
2,800 บาท

7,200
7,200
2,500
1,500
1,000
5,300
2,500
2,800
48,000
48,000

หมาย
เหตุ
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ลา
ดับ

ปริมาณหน่วย
อัตราต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
ต่อรายการ
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หน่วยๆ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ
อัตรา หน่วย
ละ
8 สาขาวิชา 10 . ชม.ละ
600 บาท
48,000
388,800
ปริมาณรายการ

รายการ

- ค่าตอบแทนวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการได้
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
1. จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
1.1 พัฒนาการเรียนการสอน
และศักยภาพของนักศึกษา
(สาขาวิชาการจัดการ)
1.1.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
1.1.2 จัดซื้อวัสดุ
1.2 พัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพสู่มาตรฐานสากล
(สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว)
1.2.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
1.2.2 กิจกรรมอบรม
1.2.3 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
การเรียนการสอน
1.3. พัฒนาการเรียนการ
สอนและศักยภาพของ
นักศึกษา (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
1.3.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

งบลงทุน
รวม

63,900

261,900

325,800

52,600

52,600

28,600

28,600

24,000
14,000

24,000
14,000

4,500

4,500

7,500
2,000

7,500
2,000

9,800

17,000

5,000

5,000

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบ
รายจ่ายอื่น

ค่าตอบแทน

7,200

ค่า
สาธารณูปโภค

งบเงิน
อุดหนุน

ค่าใช้สอย
และวัสดุ
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งบบุคลากร
กิจกรรม
ด้านเศรษฐศาสตร์
1.3.2 กิจกรรมอบรมการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปด้าน
คอมพิวเตอร์
1.4. พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา
(สาขาวิชาการตลาด)
1.4.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
1.4.2 กิจกรรมอบรมเทคนิค
การจัดทาแผนการตลาด
1.4.3 กิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและบาเพ็ญ
ประโยชน์
1.4.4 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
การเรียนการสอน
1.5. พัฒนาการเรียนการ
สอนและศักยภาพของ
นักศึกษา (สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
1.5.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

งบลงทุน
รวม

7,200

4,800

12,000

7,800

16,900

24,700

4,000

4,000

4,200

6,710

10,910

3,600

1,000

4,600

5,190

5,190

50,800

58,000

47,040

47,040

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบ
รายจ่ายอื่น

ค่าตอบแทน

7,200

ค่า
สาธารณูปโภค

งบเงิน
อุดหนุน

ค่าใช้สอย
และวัสดุ
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งบบุคลากร
กิจกรรม
1.5.2 กิจกรรมอบรมด้านการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.5.3 กิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและบาเพ็ญ
ประโยชน์
1.5.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน
1.6. พัฒนาการเรียนการ
สอนและศักยภาพของ
นักศึกษา
(สาขาวิชาโลจิสติกส์)
1.6.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
1.6.2 กิจกรรมอบรมด้าน
โลจิสติกส์
1.6.3 จัดกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและบาเพ็ญ
ประโยชน์
1.6.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน
1.7. พัฒนาการเรียนการ
สอนและศักยภาพของ
นักศึกษา
(สาขาวิชาบัญชี)

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

งบลงทุน
รวม

7,200

1,050

8,250

800

800

1,910

1,910

6,900

10,500

2,700

2,700

600

4,200

500

500

3,100

3,100

51,500

65,000

3,600

13,500

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบ
รายจ่ายอื่น

ค่าตอบแทน

3,600

ค่า
สาธารณูปโภค

งบเงิน
อุดหนุน

ค่าใช้สอย
และวัสดุ
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งบบุคลากร
กิจกรรม
1.7.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน
ด้านบัญชี
1.7.2 กิจกรรมอบรม
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการ
บัญชี
1.7.3 กิจกรรมจัดการแข่งขัน
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางการบัญชี
1.7.4 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
การเรียนการสอน
1.8. เปิดบ้านวิชาการคณะ
วิทยาการจัดการ
(สาขาวิชาการตลาด :
สาขาวิชาบริหารทรัพยากร
มนุษย์)
1.8.1 กิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ
1.8.2 กิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการ
1.9. พัฒนาการเรียนการ
สอนและศักยภาพของ
นักศึกษา
(สาขาวิชาบริหารทรัพยากร
มนุษย์)

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

ค่าตอบแทน

13,500

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

30,000

30,000

500

14,000

6,000

6,000
15,000

21,600

15,000
28,400

30,800

21,600

9,200

30,800

19,200

19,200

26,000

26,000
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งบบุคลากร
กิจกรรม
1.9.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
1.9.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน
1.10. ค่ายฝึกจิตสมาธิและ
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความ
เป็นผู้นา
(สาขาวิชาสารสนเทศ)
1.10.1 การพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษาโดยการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
2. การพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษาโดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)
2..1 การพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษาโดยทอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม
3.การจัดวิทยากรสอนเสริม
ในรายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ
(สานักงานคณบดี)
3.1 เชิญอาจารย์พิเศษ/
วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ
รวม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

-

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

-

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

-

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

20,000

20,000

6,000

6,000

3,000

5,000

8,000

3,000

5,000

8,000

7,200

7,800

15,000

7,200

7,800

15,000

48,000

48,000

48,000

48,000

119,100

269,700

-

-

-

-

-

388,800
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลาดับ
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
27,600
30,900
60,600
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
106,120
39,930
123,650
- ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
- เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
- เงินรายจ่ายอื่น (............................................)
รวม
133,720
70,830 184,250
รวมทั้งสิ้น
388,800
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่คงอยู่ ชั้นปีที่ 2-4 ทุกสาขาวิชา จานวน 1,350 คน
2. มีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้าใหม่ ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา จานวน 460 คน
3. มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับนักศึกษา 9 สาขาวิชา
4. มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะและบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จานวน 200 คน
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 เชิงปริมาณ
1) จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ของคณะวิทยาการจัดการ 1,350 คน
2) จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่คณะวิทยาการจัดการ ตามแผนการรับนักศึกษา 460 คน
3) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด 386 คน
4) มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษา 9สาขา
5) มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะและบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 200 คน
1.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร้อยละ 80
2) ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 85
3) ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5คะแนน
1.3 เชิงเวลา
1) ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
2) การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดทุกกิจกรรม
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1. บรรลุเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2553 - 2555
2.1.1 นโบยายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม เกณฑ์ มาตรฐาน
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 7 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สามารถทางานได้หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 8 : เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และวิชาการแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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2.2 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558
2.2.1 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพการศึกษา
ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบายการศึกษา (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3)
2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2.3.1 มิติที่ : ด้านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุ มาตรฐานคุณภาพของ
สมศ.ของสถาบันอุดมศึกษา (4.1 มาตรฐานด้าน คุณภาพบัณฑิต )
2.3.2 มิติที่ 2 : ด้านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
(6.1 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา)
2.4 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ
พ..ศ 2553 - 2556 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับคุณสมบัติของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตรงตามความต้องการของสังคม ทองถิ่น ประเทศชาติ
กลยุทธ์ : พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อัน
จะนาไปสู่การพัฒนาคุณสมบัติที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ : จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับบรรยาการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์
สกอ. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ทางานหรือประกอบอาชีพอย่างอิสระภายใน 1 ปี
สงป. ตัวบ่งชี้ที่ 11 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ด้านสังคม)
มคอ. ตัวบ่งชี้ที่ 13 นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3.

ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
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1224341029 โครงการการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวเว้ ประเทศเวียดนาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน
สังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
.
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
3. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ
4. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบารุงการศึกษา งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
140,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาการจัดการ.
ผู้รับผิดชอบ : คณบดี.
หลักการและเหตุผล
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ที่ผ่านมาคณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรในต่างประเทศ โดยได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยท่องเที่ยวเว้ ประเทศเวียดนาม โดยมีกรอบข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณาจารย์ การทาวิจัย และอื่น ๆ ซึ่งในปีงบประมาณที่
ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการได้มีการดาเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว โดยผู้บริหารคณะได้เดินทางไปประเทศเวียดนามตาม
คาเชิญของผู้บริหารวิทยาลัยท่องเที่ยวเว้ เพื่อเยี่ยมเยือนและประชุม หารือกับผู้บริหารวิทยาลัยท่องเที่ยวเว้ เพื่อหาแนวทางใน
การดาเนินการตามกรอบข้อตกลงฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นสมควรจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและดาเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยท่องเที่ยวเว้ดังกล่าว และเตรียมการเพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ รวมทั้งแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สู่
ระดับสากล เน้นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การจัดการศึกษาตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ระดับสากล
สอดคล้องกับนโยบายเชิงกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ การจัดการเรียนการสอน
ติดต่อประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างประเทศ/นานาชาติในการพัฒนาการจัดการศึกษารวมทั้งการ
พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม่ โดยเน้นการใช้ศักยภาพที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาร่วมกัน และเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการแสวงหาความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนทางการกับสถาบันในต่างประเทศ
โดยเฉพาะในแถบประเทศอาเชียน การเดินทางไปศึกษาดูงาน เยี่ ยมชม แลกเปลี่ยน พัฒนาไปสู่ความร่วมมือในลักษณะอื่นๆ
ตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาและบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ภายใต้กรอบข้อตกลงตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้
2. จัดประชุม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยท่องเทียวเว้ และเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
ยิ่งขึ้น
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เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ
1.1 เดินทางไปแลกเปลีย่ นทางวิชาการ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
1
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับวิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้ ประเทศเวียดนาม
1.2 อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เดินทางไป
5
แลกเปลีย่ นทางวิชาการกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้
1.3 ดาเนินการจัดสัมมนา แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
1
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้
1.4 ดาเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการให้กับวิทยาลัยการ
1
ท่องเที่ยวเว้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง

หน่วยนับ
ครั้ง
คน
ครั้ง
ครั้ง

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ไม่น้อยกว่า ระดับ 4 ตามตัวชี้วัด สมศ. 6.1
2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ตามตัวชี้วัด
กพร. 5.2
2.3 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานที่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้ ประเทศเวียดนาม
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 การดาเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 7 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มีนาคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เดินทางไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา กับวิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้
ประเทศเวียดนาม
2 ดาเนินการจัดสัมมนา แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กับวิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้
3 รายงานผลการดาเนินงาน/โครงการความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้ ประเทศเวียดนาม
4 ประชุมสรุปการประเมินผลโครงการ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เดินทางไป
แลกเปลีย่ นทางวิชาการ ตามโครงการ
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับวิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวเว้ ประเทศเวียดนาม
2 ดาเนินการจัดสัมมนา แลกเปลี่ยนทาง
วิชาการระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัย
การท่องเที่ยวเว้
3 รายงานผลการดาเนินโครงการความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวเว้ ประเทศเวียดนาม
4 ประชุมสรุปการประเมินผลโครงการ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1
ครั้ง
1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 การเดินทางไปราชการในประเทศ
และต่างประเทศของอาจารย์ และ
นักศึกษาในการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการกับวิทยาลัยการท่องเที่ยว
เว้
ค่าใช้สอย
- เบี้ยเลี้ยง
- ค่าพาหนะ
- ค่าน้ามันรถ
- ค่าทางด่วน
- ค่าพาหนะ
2 สัมมนา แลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัย
การท่องเที่ยวเว้ ในประเทศไทย
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่าง
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าจัดทาเอกสาร

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
หน่วย

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

84,760

2
2
2
2
2

วัน
วัน
วัน
วัน
คน

2
1

คน
คัน

4

ครั้ง

240
500
1,000
200
40,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

84,760
960
1,000
2,000
800
80,000
55,240

100
100
1

คน
คน
ครั้ง

2
1
100

มื้อละ
มื้อละ
ชุดๆละ

25 บาท
150 บาท
100 บาท

44,000
5,000
15,000
10,000

หมาย
เหตุ
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ลา
ดับ

รายการ

- ค่าเบี้ยเลีย้ ง ที่พัก ค่าน้ามันรถ ค่า
บารุงรักษารถ เพื่อรับรองแขกในงาน
สัมมนา
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆ ละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
หน่วย

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

14,000

1

ครั้ง

11,240 บาท

11,240
11,240
140,000

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
กิจกรรม
ค่าจ้าง
ค่าใช้สอย
ค่า
และค่าจ้าง
พนักงาน ค่าตอบแทน
ชั่วคราว
และวัสดุ สาธารณูปโภค
ประจา
ราชการ
1. อาจารย์และนักศึกษา
84,760
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เดินทาง
ไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ตามโครงการความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้
2. ดาเนินการจัดสัมมนา
55,240
แลกเปลีย่ นทางวิชาการ
ระหว่างอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้
3. รายงานผลการดาเนิน
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้
รวม
140,000

งบลงทุน
ครุภณ
ั ฑ์

ที่ดินและ งบเงินอุดหนุน
สิ่งก่อสร้าง

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม
84,760

55,240

-

140,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
140,000
- ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจ่ายอื่น (............................................)
รวม

140,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ได้เดินทางไปวิทยาลัยท่องเที่ยวเว้ ภายใต้กรอบข้อตกลงตามโครงการ
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้
2. จัดประชุม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยท่องเทียวเว้ และเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ทั้งสองสถาบันเข้าร่วมประชุม สัมมนา ไม่น้อยกว่า 100 คน
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การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 เชิงปริมาณ
1) เดินทางไปแลกเปลีย่ นทางวิชาการ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับวิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้ ประเทศเวียดนาม 1 ครั้ง
2) อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้ 5 คน
3) ดาเนินการจัดสัมมนา แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้ 1 ครั้ง
4) ดาเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการให้กับวิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้เป็นที่รู้จัก
กว้างขวาง 1 ครั้ง
1.2 เชิงคุณภาพ
1) ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ. 16.1) 3.51 คะแนน
2) ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานที่ เ ป็ น ไปตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้ ประเทศเวียดนาม
1.3 เชิงเวลา
1) การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดทุกกิจกรรม
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การประเมินผลจากนักศึกษา
3.2 การประเมินผลความสาเร็จโครงการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
1.2 โครงการตามบัน ทึกข้ อตกลงความร่ วมมื อระหว่า งมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรี อยุธ ยากั บวิท ยาลั ยการ
ท่องเที่ยวเว้ ประเทศเวียดนาม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
2.1.1 นโบยายที่ 9 ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
บนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้นเอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย
2.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.2.1 มาตรฐานที่ 6 ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล
2.4 ความสอดคล้ อ งเชิ งยุ ท ธศาสตร์ ต ามแผนปฏิ บั ติ ร าชการคณะวิ ท ยาการจั ด การ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2553-2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้นเอกลักษณ์
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
2.4.1 วัตถุประสงค์ที่ 1 : ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเปิด
ตลาดการจัดการศึกษาสู่ระดับสากล และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
กล ยุ ท ธ์ :
ป ระ ชาสั ม พั น ธ์ แ ล ะ เผ ย แพร่ ข้ อ มู ลของม ห าวิ ท ยา ลั ยแ ล ะห ลั กสู ต ร
นานาชาติ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย โดยเฉพาะนักศึกษาชาวต่างชาติ
2.4.2 วัตถุประสงค์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านภาษาต่างประเทศ
และการใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ก ล ยุ ท ธ์ : ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น นั ก ศึ ก ษ า กั บ ส ถ า บั น ทั้ ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ
2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์
สกอ. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ทางานหรือประกอบอาชีพอย่างอิสระภายใน 1 ปี
สงป. ตัวบ่งชี้ที่ 11 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ด้านสังคม)
มคอ. ตัวบ่งชี้ที่ 13 นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. ความพร้อมของโครงการ
เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร ต่ อ เ นื่ อ ง เ พื่ อ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ก ร อ บ ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ฯ ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ ทั น ที

208
1224341030 โครงการพัฒนาและเตรียมการงานสหกิจศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแช่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
.
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
3. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ
4. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบารุงการศึกษา งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
50,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ผู้รับผิดชอบ : คณบดี
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง
ของการประกั น คุ ณ ภาพ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจึ ง ได้ ด าเนิ น โครงการจั ด ท ากรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรง
กระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น อีกทั้งมีนักวิชาการในวงการการศึกษา ได้ระดมสมองในประเด็น"ทิศทางพัฒนา
เด็กพันธุ์อาร์ รองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015 " มีการชี้ถึงผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียน มีแนวโน้มที่
นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศ
เวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ จะมีปัญหาการถูกแย่ง
งาน ดังนั้นสาขาวิชาการตลาดจึงตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว และนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในสาขาวิชา
โดยมุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ภาวะในปัจจุบันที่ตลาดแรงงานมีการแข่งขันกันสูง ทาให้ คณะวิทยาการจัดการต้องมุ่งเน้น
การพัฒ นานั กศึ กษาให้ มีคุ ณภาพหรือ คุณ ลักษณะพิเ ศษที่ สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถทางานได้
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทางานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้ง
ทางด้านวิชาการและวุฒิภาวะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลัก
ที่สาคัญของคณะวิทยาการจัดการ การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้าน
วิชาการดังเปูาประสงค์
สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการอย่างเป็นระบบ ซึ่งนักศึกษาจะมีการเรียนในสถาบันการศึกษาและไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ให้ความ
ร่วมมือ ซึ่งจะทาให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ จากการที่ได้มีโอกาสเข้าไปปฏิบัติงาน
จริง และทาให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพใน
อนาคต ทั้งนี้สหกิจศึกษายังเป็นรูปแบบการศึกษาที่ให้ประโยชน์ สาหรับสถานประกอบการที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติงานทาให้
พนักงานประจามีเวลามากขึ้นที่จะสร้างสรรค์งานหรือปฏิบัติงานอื่นที่มีความสาคัญมากกว่าและเป็นการสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาและช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ นอกจากนี้สถาบันการศึกษายังได้รับประโยชน์กล่าวคือ การได้รับข้อมูลย้อนกลับซึ่ง
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการ
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พัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพและศักยภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน และเป็นบัณฑิต
ที่มคี ุณค่าต่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป
คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นคุณค่าโครงการนี้จะทาให้การจัดการสหกิจศึกษา สัมฤทธิผลตามเปูาหมาย และเอื้อ
ประโยชน์สูงสุดต่อ นักศึกษา สถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่โครงการสหกิจศึกษา
2. เพื่อให้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเป็นที่ยอมรับของนักศึกษาในสหกิจศึกษาและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษามากยิ่งขึ้น
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 คณะกรรมการสหกิจศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา
1.2 คณะกรรมการสหกิจศึกษา ร่วมศึกษาดูงาน ด้านสหกิจศึกษา
1.3 นักศึกษาโปรแกรมสหกิจศึกษา ร่วมศึกษาดูงาน ด้านสหกิจศึกษา
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.3. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. การดาเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 6 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มกราคม 2555 วันสิ้นสุด:

ปริมาณ หน่วยนับ
20
คน
20
คน
60
คน

31 กรกฎาคม

2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 โครงการ พัฒนาและเตรียมการงานสหกิจศึกษา
1.1 ประชุมปฏิบตั ิการ แผนการดาเนินงานสหกิจศึกษา
ของคณะกรรมการดาเนินงานสหกิจศึกษา
1.2 จัดทาคู่มือสหกิจศึกษา และแบบฟร์อมต่างๆที่ใช้ใน
โครงการสหกิจศึกษาของ คณะกรรมการดาเนินงาน
สหกิจศึกษา
1.3 ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาของคณะกรรมการดาเนินงาน
สหกิจศึกษา
1.4 ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาโปรแกรมสหกิจ
ศึกษา

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 โครงการ พัฒนาและเตรียมการงานสห
กิจศึกษา
1.1 ประชุมปฏิบตั ิการ แผนการดาเนินงานสห
กิจศึกษาของคณะกรรมการดาเนินงาน
สหกิจศึกษา
1.2 จัดทาคู่มือสหกิจศึกษา และแบบฟร์อม
ต่างๆที่ใช้ในโครงการสหกิจศึกษาของ
คณะกรรมการดาเนินงานสหกิจศึกษา
1.3 ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาของ
คณะกรรมการดาเนินงานสหกิจศึกษา
1.4 ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
โปรแกรมสหกิจศึกษา

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1
1

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 โครงการ เตรียมการจัดการสหกิจ
ศึกษาของคณะ
1.1 ประชุมปฏิบัติการ แผนการ
ดาเนินงานสหกิจศึกษาของ
คณะกรรมการดาเนินงานสหกิจ
ศึกษา
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่าง
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าจ้ดทาเอกสาร
1.2 จัดทาคู่มือสหกิจศึกษา และ
แบบฟร์อมต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ
สหกิจศึกษาของ คณะกรรมการ
ดาเนินงานสหกิจศึกษา
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่าง
- ค่าอาหารกลางวัน

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หน่วย (บาท)
50,000

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

9,700
1

คน

7

ชม.

20
20
1

คน
คน
ครั้ง

2
1
25

ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ
เล่ม ๆ ละ

600 บาท
25
100
100

บาท
บาท
บาท

4,200
4,200
5,500
1,000
2,000
2,500
7,740

1

คน

3

ชม.

600

บาท

20
20

คน
คน

1
1

ครั้ง ๆ ละ
ครั้ง ๆ ละ

25
100

บาท
บาท

1,800
1,800
2,500
500
2,000
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ลา
ดับ

รายการ

ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1.3 ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาของ
คณะกรรมการดาเนินงานสหกิจ
ศึกษา
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลีย้ ง
- ค่าบารุงรักษารถ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
1.4 ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาโปรแกรมสหกิจศึกษา
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลีย้ ง
- ค่าบารุงรักษารถบัส
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าจ้างทาปูาย
รวม
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1

22
1
1

22
1
1
2

ครั้ง

คน
ครั้ง ๆ ละ
ครั้ง ๆ ละ

คน
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

รายการ
1

1
2
2

1
2
2
2

ครั้ง ๆ ละ
คัน ๆ ละ
คัน ๆ ละ

วัน ๆ ละ
คัน ๆ ละ
คัน ๆ ละ
ปูาย ๆ ละ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หน่วย (บาท)
3,440
บาท
3,440
14,280

อัตราต่อหน่วย
อัตรา
3,440

บาท
บาท
บาท

14,280
5,280
1,000
8,000
18,280

240 บ บาท
1,500 บาท
4,000 บาท
1,000 บาท

18,280
5,280
3,000
8,000
2,000
50,000

240
500
4,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
กิจกรรม
ค่าจ้าง
ค่าใช้สอย
ค่า
และค่าจ้าง
พนักงาน ค่าตอบแทน
ชั่วคราว
และวัสดุ สาธารณูปโภค
ประจา
ราชการ
1. โครงการ เตรี ย มการ
6,000
44,000
จั ด การสหกิ จ ศึ ก ษาของ
คณะ
1.1 ประชุมปฏิบัติการ
แผนการดาเนินงานสหกิจ
ศึกษาของคณะกรรมการ
4,200
5,500
ดาเนินงานสหกิจศึกษา
1.2 จัดทาคู่มือสหกิจศึกษา
และแบบฟร์อมต่างๆ ที่ใช้
ในโครงการสหกิจศึกษาของ
1,800
5,940
คณะกรรมการดาเนินงาน
สหกิจศึกษา
1.3 ศึกษาดูงานสหกิจ
ศึกษาของคณะกรรมการ
14,280
ดาเนินงานสหกิจศึกษา
1.4 ศึกษาดูงานสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษา
18,280
โปรแกรมสหกิจศึกษา
รวม
6,000
44,000

งบลงทุน
ครุภณ
ั ฑ์

ที่ดินและ งบเงินอุดหนุน
สิ่งก่อสร้าง

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม
50,000

9,700

7,740

14,280
18,280
50,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
6,000
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
11,440
14,280
18,280
- ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจ่ายอื่น (.ของที่ระลึก)
รวม

17,440

14,280

18,280
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่โครงการสหกิจศึกษา
2. หลั ก สู ต รและการจัด การเรี ย นการสอนของคณะเป็น ที่ ย อมรั บ ของนั กศึ ก ษาในสหกิจ ศึ ก ษาและการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. อาจารย์และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษามากยิ่งขึ้น
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1. เชิงปริมาณ
1) กรรมการสหกิจศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา จานวน 20 คน
2) กรรมการสหกิจศึกษา ร่วมศึกษาดูงาน ด้านสหกิจศึกษา จานวน 20 คน
3) นักศึกษาโปรแกรมสหกิจศึกษา ร่วมศึกษาดูงาน ด้านสหกิจศึกษา จานวน 60 คน
1.2. เชิงคุณภาพ
1) ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3) การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
1.3. เชิงเวลา
1) การดาเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
3.2 รายงานการประเมินผลโครงการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
2.1.1 นโบยายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สามารถทางานได้หลากหลาย
2.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.2.1 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1: ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ประเมินโดยผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต/อาจารย์ที่ปรึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.2.2 มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระดับความสาเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการอนุรักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2.3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุ มาตรฐานคุณภาพของ
สมศ.ของสถาบันอุดมศึกษา (4.1 มาตรฐานด้าน คุณภาพบัณฑิต )
2.3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
(6.1 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา)
2.4 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553- 2556
2.5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพมาตรฐาน และมีคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกับคุณสมบัติของบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ตรงตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น
ประเทศชาติ
วัตถุประสงค์ที่ 2 : ปฏิรูปหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐาน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ
ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานที่เป็นไปตามแผนของบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา
คณะวิทยาการจัดการกับหน่วยงานเอกชน
2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์
สกอ. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ทางานหรือประกอบอาชีพอย่างอิสระภายใน 1 ปี
สงป. ตัวบ่งชี้ที่ 11 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ด้านสังคม)
มคอ. ตัวบ่งชี้ที่ 13 นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
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1224341031 โครงการพัฒนาระบบการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสาร
(สกอ.3.1)
2. จานวนนักศึกษาคงอยู่ (สงป.9)
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (สงป.11)
4. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (สงป.13)
ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรและภายในระยะเวลาที่กาหนด (สงป.14)
5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา (กพร.5.2)
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบารุงการศึกษา งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
15,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : งานฝุายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.วันทนา เนาว์วนั
หลักการและเหตุผล
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรม นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ทางาน
เพื่อความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมและประเทศชาติ สถาบันอุดมศึกษาจะบรรลุตามเปูาหมายของมหาวิทยาลัยหรือคณะได้
ต้องมีกลไกที่จะช่วยเหลือให้นักศึกษาพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ บุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในการ
ทางานตลอดจนการดารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทาโครงการระบบการให้คาปรึกษา
ให้กับนักศึกษา เกี่ยวกับหลักสูตร ลักษณะรายวิชาที่เรียน การเลือกเรียน การลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียน และการวัดผลของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อปูองกันอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา รวมทั้งมีการปรับระบบการให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษาผ่านเว็บไซด์ของคณะวิทยาการจัดการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และข้อปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา ทักษะในการให้
คาปรึกษา ในระบบการให้คาปรึกษามากยิ่งขึ้น
2. เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจในงานด้ านวิ ชาการเกี่ ย วกั บ หลัก สู ต ร ลั กษณะรายวิชาที่ เ รี ย น การเลื อ กเรี ย น การ
ลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียน และการวัดผลกับนักศึกษาสามารถศึกษาจนสาเร็จหลักสูตร
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 จานวนอาจารย์ที่ร่วมประชุมบทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษา
1.2 คณะมีระบบการให้คาปรึกษาทางเว็บไซด์
1.3 นักศึกษามีความพึงพอใจในระบบการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละ
ภาคเรียน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ความรู้ความเข้าใจของอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ปริมาณ
50
1
80

หน่วยนับ
คน
ระบบ
ร้อยละ
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3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 การดาเนินงานเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

8

เดือน วันเริ่มต้น:

1 ตุลาคม

2554

วันสิ้นสุด:

31 สิงหาคม

2555

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการและประชุม
วางแผน
2 เตรียมแบบฟอร์มของอาจารย์ที่ปรึกษา
3 ทาระบบที่ปรึกษาทางเว็บไซด์
4 ดาเนินการของโครงการ
5 วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการดาเนินงาน
6 จัดทารูปเล่มสรุปโครงการ
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ
1
2
3
4
5

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
1
ครั้ง
1
และประชุมวางแผน
เตรียมแบบฟอร์มของอาจารย์ที่ปรึกษา
1
ครั้ง
1
ดาเนินการโครงการ
3
ครั้ง
1
1
1
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการ
2
ครั้ง
1
1
ดาเนินงาน
จัดทารูปเล่มสรุปโครงการ
1
เล่ม
1

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ
โครงการพัฒนาระบบการให้
คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแก่
นักศึกษา
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว่าง
ค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสาร

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
อัตรา หน่วย

อัตราต่อหน่วย

1
2

มื้อละ
มื้อละ

50
50

คนละ
คนละ

100 บาท
25 บาท

2

ครั้งละ

2500

แผ่น

.40 บาท

15,000
7,500
5,000
2,500
7,500
1,000

หมาย
เหตุ
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ลา
ดับ

รายการ
- ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1
ครั้ง
12
รายการ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
อัตรา หน่วย
6,500 บาท
6,500

อัตราต่อหน่วย

15,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
กิจกรรม
ค่าจ้าง
และค่าจ้าง
พนักงาน ค่าตอบแทน
ชั่วคราว
ประจา
ราชการ
โครงการพัฒนาระบบ
การให้คาปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาแก่
นักศึกษา
รวม

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอยและ
วัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ที่ดินและ
ครุภณ
ั ฑ์
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

15,000

15,000

15,000

15,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
7,500
7,500
- ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอืน่ (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจ่ายอื่น (............................................)
รวม

7,500

7,500

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และข้อปฏิบตั ิของอาจารย์ที่ปรึกษา ทักษะในการให้คาปรึกษา
สามารถทาให้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะมีประสิทธิภาพมากขึน้
2. ลดปัญหาที่ทาให้นักศึกษาจานวนมากมีผลการเรียนตกต่าและลดการลาออกกลางคันของนักศึกษา
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างนักศึกษากับคณะและมหาวิทยาลัย
4. เพื่อช่วยวางรากฐานการเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาให้สาเร็จตามหลักสูตร
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การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 เชิงปริมาณ
1) จานวนที่ร่วมประชุมบทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาจานวน 50 คน
2) คณะวิทยาการจัดการมีระบบให้คาปรึกษาทางเว็ปไซต์ 1 ระบบ
3) นักศึกษามีความพอใจในระบบให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละภาคเรียน ร้อยละ 80
1.2 เชิงคุณภาพ
1) อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในระบบงานที่ปรึกษา ร้อยละ 80
2) นักศึกษามีความพืงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 80
1.3 เชิงเวลา
1) การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดทุกกิจกรรม
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 รายงานการประเมินผลโครงการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
2.1.1 นโบยายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และวิชาการแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.2.1 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) คารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.2.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
(6.1 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา)
2.3 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัตริ าชการคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 – 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน และมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับ
คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น ประเทศชาติ
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2.3.1 วัตถุประสงค์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพมาตรฐาน และมีคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตรงตามความ
ต้องการของสังคม ท้องถิน่ ประเทศชาติ
กลยุทธ์ : พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณสมบัติบณ
ั ฑิตที่พึง
ประสงค์
2.3.2 วัตถุประสงค์ที่ 3: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้
กลยุทธ์ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
3.2 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์
สกอ. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
สกอ. องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาที่ปรึกษาและบริการด้านข่าวสารข้อมูล
สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ทางานหรือประกอบอาชีพอย่างอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามเอกลักษณ์
สงป. ตัวบ่งชี้ที่ 11 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ด้านสังคม)
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ด้านสังคมศาสตร์)
มคอ. ตัวบ่งชี้ที่ 13 นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที คณะ/สาขาวิชามีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและสถานที่
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1224341032 งานพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
. กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ
3. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
5. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบารุงการศึกษา งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
200,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ผู้รับผิดชอบ : คณบดี
หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่สาคัญตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 คือทาการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี และมี
ประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในหน้า ที่ที่รับผิดชอบและที่จะต้องสนับสนุนในหน้าที่อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนไปตามภารกิจได้อย่างลุล่วงและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยเฉพาะสายวิชาการได้มีความรู้ อย่างเชี่ยวชาญในศาสตร์
ของแต่ละบุคคล และพัฒนาสายสนับสนุนให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2555 และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2554 มาตรฐานที่ 5 ว่าด้วยการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร และผลการประเมินภายนอกของมหาวิทยาลัยจาก สมศ. ที่แจ้งผลการประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้
จานวน 2 มาตรฐานมาพิจารณา คือ มาตรฐานที่ 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คะแนนที่ได้ 2.35 ผลการประเมินพอใช้
มาตรฐานที่ 5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร คะแนนที่ได้ 3.22 ผลการประเมินพอใช้ และจากแผนมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2550-2552 นโยบายที่ 2 สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น ตัวบ่งชี้ที่ 1 (1) บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งใน/ต่างประเทศ รวมทั้งแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ประจาปี งบประมาณ
2553 – 2556 ซึ่งคณะได้ตระหนักในความสาคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
ด้านการพัฒนาบุคลากร และเพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมในการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ส นั บ สนุ น การด าเนิ น งานของคณะ ให้ เ ป็ น ไปตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะแ ละมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา และด้วยเหตุที่คณะวิทยาการจัดการต้องปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ที่สานักงาน ก.พ.ร.
กาหนดเพื่อบรรลุระดับความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2
ส่วนได้แก่ (1) การพัฒนาอาจารย์ประจา พิจารณาจากการที่อาจารย์ประจาที่ได้รับการสนับสนุน มีโอกาสที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการ หรือนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เทียบกับบุคลากรของคณะทั้งหมด และ (2) การพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการที่บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ได้แก่ การส่ง
บุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาต่อ ไปอบรม สัมมนา หรือดูงาน และการเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จะเป็นส่วนสาคัญที่ จะนาพาคณะวิทยาการจัดการ
ไปสู่วิสัยทัศที่กาหนดไว้ว่า “ภายในปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นคณะที่จัด
การศึกษา และวิจัยด้านบริหารจัดการชั้นนาในท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาสังคมและท้องถิ่น”
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เหตุผลนี้ คณะวิทยาการจัดการจึงต้องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการจานวน 44 คน
และสายสนับสนุนจานวน 7 คน ในสังกัดคณะวิทยาการจัดการได้พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งจะส่งผลให้
บุคลากรที่สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และนาไปสู่การบูรณาการให้เกิดประโยชน์การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ และตามสายการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 อาจารย์ประจาทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อย่าง
44
คน
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
1.2 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
7
คน
หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. อาจารย์ประจา จานวน 44 คน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2.2. บุคลากรสายสนับสนุน จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
2.3. ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติการของกระทรวง
และ สกอ. (กพร1,2) ไม่น้อยกว่าระดับ 3
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน อย่างต่อเนื่อง ตลอด
ปีงบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 9
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

เดือน วันเริ่มต้น:

1 มกราคม 2555

ขั้นตอน / กิจกรรม

1. พัฒนาบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
1.1 - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไปราชการ
ฝึกอบรม สัมมนา ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
1.2 - พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในการเดินทางไปราชการ
ฝึกอบรม สัมมนา ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
44
คน
12
20
12

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1.1 - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการ
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
1.2 - พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในการ
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
1.1 - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใน
การเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าลงทะเบียน
ค่าใช้สอย
- ค่าพาหนะ ค่าน้ามัน ค่าเบีย้ เลีย้ ง
ค่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการ
1.2 พัฒนาบุคลากรสนับสนุน ในการ
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าลงทะเบียน
ค่าใช้สอย
- ค่าพาหนะ ค่าน้ามัน ค่าเบีย้ เลีย้ ง
ค่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

7

คน

2

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

4

1

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
อัตรา หน่วย

อัตราต่อหน่วย

167,500

10

คน

-

-

44

คน

-

-

3

คน

-

-

7

คน

-

-

-

-

บาท

45,000

บาท

122,500
32,500

บาท

9,000

บาท
1

23,500
200,000

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
กิจกรรม
ค่าจ้าง
และค่าจ้าง
พนักงาน ค่าตอบแทน
ชั่วคราว
ประจา
ราชการ
1. กิจกรรมพัฒนา
67,500
บุคลากรสายวิชาการ
2. กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
รวม

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอยและ
วัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ที่ดินและ
ครุภณ
ั ฑ์
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

100,000

167,500

9,000

23,500

32,500

76,500

123,500

200,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
16,500
28,500
9,000
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
46,200
75,600
24,200
- ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจ่ายอื่น (............................................)
รวม

62,700

104,100

33,200
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการ จานวน 51 คน ได้รับการพัฒนาตาม
ศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และตามสายการปฏิบัติงานอย่างน้อยคนละหนึ่งครั้ง บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. คณะวิทยาการจัดการ มีระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม
แผนปฏิบัติการของกระทรวง และ สกอ. ตามตัวชี้วัด กพร 1และ 2 สูงขึ้นกว่าเดิม
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 เชิงปริมาณ
1) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จานวน 44 คน
2) จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี จานวน 7 คน
1.2 เชิงคุณภาพ
1) อาจารย์ประจา จานวน 44 คน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2) บุคลากรสายสนับสนุน จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
1.3 เชิงเวลา
1) บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน อย่างต่อเนื่อง ตลอด
ปีงบประมาณ
2) การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดทุกกิจกรรม
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปการเข้าร่วมอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555
2.1.1 นโบยายที่ 9 : ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
บนพื้นฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นสากล
กลยุทธ์ : พัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย
2.2 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558
2.2.1 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพการศึกษา
ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบายการศึกษา (4.1.3, 4.1.6, 4.1.7)
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2.3 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิราชการคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน และมีคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตรงตามความต้องการของสังคม ทองถิ่น ประเทศชาติ
กลยุทธ์ : พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณสมบัตทิ ี่พึงประสงค์
กลยุทธ์ : จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับบรรยาการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
2.3
ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์
สกอ. องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์
มคอ. ตัวบ่งชี้ที่ 9 อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรืออย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
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1224341033 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การแลกเปลีย่ นบุคลากรกับสถาบันการศึกษาคู่สัญญา (MOU) เพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ :
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง :
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต :
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต :
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
3. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
งบประมาณหมวดรายจ่าย :
งบบารุงการศึกษา งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ :
290,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ผู้รับผิดชอบ : คณบดี
หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะวิทยาการจัดการ ได้ต้อนรับคณาจารย์และผู้บริหารจาก
มหาวิทยาลัยเคียงจู ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี รวมทั้งได้ลงนามความร่วมมือแล้วนั้น คณะวิทยาการ
จัดการ โดยสาขาการท่องเที่ยว ได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่และมีความพร้อมที่จะดาเนินการติดต่อประสานงาน เพื่อให้เกิด
การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อได้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ซึ่งต้อง
ศึกษากระบวนการจัดการศึกษาของชาติ ให้มีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากลตามนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้และเพื่อให้คนไทย โดยเฉพาะในท้องถิ่นได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา สามารถ
พัฒนาตนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจ ฐานความรู้ที่พึงประสงค์ในทุกๆ ด้าน คณะ
วิทยาการจัดการได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวมาแล้วเป็นเวลา 17 ปี พัฒนาการยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ทั้ง
ๆ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติอย่างหลากหลาย ที่สามารถเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่ า งไรก็ ต ามปัจ จุ บั น การท่ อ งเที่ ย วสามารถเดิน ทางไปได้ ทั่ ว โลก ที่มี ท รั พ ยากรทางการท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจ
สถาบันการศึกษาจึงควรใช้โอกาสของกระแสการท่องเที่ยวเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรได้ก้าวหน้า โดย
การเจรจาแลกเปลี่ย น ปรึ ก ษาหารื อ ระหว่ า งนั ก การศึ ก ษาของสถาบั น ที่ เ ปิ ด สอน หลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั น ทั้ งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดประสบการณ์ และได้แนวทางในการศึกษา นักศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า
อนึ่ ง ในการศึ ก ษาหลั ก สู ต ร ได้ มี ค วามทั น สมั ย ก้ า วหน้ า เป็ น สากล จะสามารถตอบตั ว ชี้ วั ด ของส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ รวมทั้งสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาสาหรับบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับสากล เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
3. ทาให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งเป็นแนวทางในการศึกษาความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอน
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 ส่งบุคลากรในคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
เจรจาเพื่อหาข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน ตามบันทึกข้อตกลง ณ มหาวิทยาลัย
เคียงจู ประเทศเกาหลีใต้
1.2 ดาเนินการเพื่อจัดส่งอาจารย์และ/หรือนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน
1.3 เชิญวิทยากรจากต่างประเทศ บรรยายทางวิชาการ(ภาษาอังกฤษ) ด้านการ
ท่องเที่ยวหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4 จัดสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร
1.5 ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาเยื่อนตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน
1.6 รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

ปริมาณ

หน่วยนับ

2

ครั้ง

1

ครั้ง

2

ครั้ง

30
1
5

ชั่วโมง
ครั้ง
เล่ม

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. บุคลากรที่ร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพ คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน อย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12 เดือน วันเริ่มต้น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 ส่งอาจารย์เดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม แลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น เพื่ อ พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ไ ปสู่ ก าร
แลกเปลี่ ย นทางวิ ชาการที่ ชัด เจน ณ มหาวิ ท ยาลั ย
เคียงจู ประเทศเกาหลีใต้
2 ดาเนินการเพื่อจัดส่งอาจารย์และ/หรือนักศึกษาไป
แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน
3 เชิญวิทยากรต่างประเทศ บรรยายทางวิชาการ
(ภาษาอังกฤษ) ด้านการท่องเที่ยวหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
4 จัดสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากร
5 ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาเยือนตาม
บันทึกข้อตกลงระหว่างกัน
6 รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ
1

2

3
4
5
6

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ส่ ง อาจารย์ เ ดิ น ทางไปประชุ ม ปรึ ก ษา
2
ครั้ง
1
1
เ พื่ อ พั ฒ นา ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ไ ป สู่ ก า ร
แลกเปลี่ ย นทางวิ ช าการที่ ชัด เจน และ
เป็ น ไ ปได้ ณ มหาวิ ท ยา ลั ย เ คี ย งจู
ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆ
ดาเนินการเพื่อจัดส่งอาจารย์และ/หรือ
1
ครั้ง
1
นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างกัน
เชิญวิทยากรต่างประเทศ บรรยายทาง
12
ชั่วโมง
1
วิชาการ (ภาษาอังกฤษ) ด้านการ
ท่องเที่ยวหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
จัดสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
30
ชั่วโมง
คณาจารย์และบุคลากร
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มา
1
ครั้ง
1
เยือนตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
5
เล่ม
1

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 ส่งอาจารย์เดินทางไปประชุม
ปรึกษา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์
ไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่
ชัดเจน และเป็นไปได้ณ
มหาวิทยาลัยเคียงจู ประเทศเกาหลี
ใต้ หรือประเทศอื่นๆ
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ
- ค่าพาหนะ
- ค่าน้ามันรถยนต์
- ค่าบารุงรักษารถ
- ค่าทางด่วน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
190,870
ปริมาณรายการ

5
5
2
2
4
2

คนละ
คนละ
ครั้งละ
ครั้งละ
ครั้ง
คน

5
1
1
1
2
1

วันละ
ครั้ง
คันละ
คันละ
คันละ
วันละ

2,100
131,890
2,000
500
500
240

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

190,870
52,500
131,890
4,000
1,000
1,000
480
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ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
2 ดาเนินการเพื่อจัดส่งอาจารย์และ/
30,000
หรือนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างกัน
ค่าใช้สอย
25,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ
3
คน
1
วันละ
240 บาท
720
- ค่าน้ามันรถยนต์ ค่าบารุงรักษารถ
3
ครั้ง
2000 แผ่นละ
10 บาท
4,280
ค่าทางด่วน
1
ครั้ง
2
รายการ
5,000 บาท
20,000
- ค่าจ้างทาเอกสารประชาสัมพันธ์
5,000
ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
5,000
- ค่าวัสดุ
3 เชิญวิทยากรจากต่างประเทศ
33,800
บรรยายทางวิชาการ
(ภาษาอังกฤษ) ด้านการท่องเที่ยว
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
2
คนละ
12 ชั่วโมงละ 1,200 บาท
28,800
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่าง
50
คนละ
4
มื้อละ
25 บาท
5,000
4 จัดสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
18,000
คณาจารย์และบุคลากร
ค่าตอบแทน
18,000
- ค่าตอบแทนอาจารย์สอน
ภาษาอังกฤษ
1
ครั้ง
30 ชั่วโมง
600 บาท
18,000

ลา
ดับ

5 ต้อนรับคณะผู้มาเยือนจาก
ต่างประเทศ
ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการรับรองคณะผูม้ า
เยือนจากต่างประเทศ
- ค่าที่พัก
- ค่าน้ามันรถ และค่าบารุงรักษารถ
ค่าทางด่วน ในการรับส่ง รับรองแขก
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณรายการ

17,330
17,330
10,000

1

ครั้ง

3

ห้องละ

650 บาท

1,850
5,000

2

วันละ

240 บาท

480
290,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
กิจกรรม
ค่าจ้าง
และค่าจ้าง
พนักงาน
ชั่วคราว
ประจา
ราชการ
1. ส่งอาจารย์เดินทางไปประชุม
ปรึกษา เพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ไปสู่การ
แลกเปลีย่ นทางวิชาการที่
ชัดเจน และเป็นไปได้ทั้ง
ประเทศเกาหลีใต้ หรือประเทศ
อื่นๆ
2. ดาเนินการเพื่อจัดส่งอาจารย์
และ/หรือนักศึกษาไป
แลกเปลีย่ นกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างกัน
3. เชิญวิทยากรจากต่างประเทศ
บรรยายทางวิชาการ(ภาษาอังกฤษ)
ด้านการท่องเที่ยวหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
4. จัดสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
คณาจารย์และบุคลากร
5. ต้อนรับคณะผู้มาเยือนจาก
ต่างประเทศ
รวม

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

28,800

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
ครุภณ
ั ฑ์
สาธารณูปโภค

งบ
ที่ดินและ งบเงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
สิ่งก่อสร้าง

รวม

190,870

190,870

30,000

30,000

5,000

33,800

18,000

18,000
17,330

46,800

243,200

17,330
290,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
113,874
176,126
- ค่าตอบแทน
46,800
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
113,874
129,326
- ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจ่ายอื่น (............................................)
รวม

113,874

176,126
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้รับความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาคู่สัญญา (MOU)
2. บุคลากรได้รับความรู้และสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้
3. เป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักหลักสูตรการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 เชิงปริมาณ
1) ส่งบุคลากรในคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเจรจาเพื่อหาข้อตกลง
ทางวิชาการร่วมกัน ตามบันทึกข้อตกลง ณ มหาวิทยาลัยเคียงจู ประเทศเกาหลีใต้ 2 ครั้ง
2) ดาเนินการเพื่อจัดส่งอาจารย์และ/หรือนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน จานวน 1 ครั้ง
3) เชิญวิทยากรจากต่างประเทศ บรรยายทางวิชาการ(ภาษาอังกฤษ) ด้านการท่องเที่ยวหรือสาขาอืน่ ที่
เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง
4) จัดสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร 30 ชั่วโมง
5) ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาเยื่อนตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน 1 ครั้ง
6) มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานจานวน 5 เล่ม
1.2 เชิงคุณภาพ
1) บุคลากรที่ร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพ คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ร้อยละ 80
1.3 เชิงเวลา
1) บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รบั การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน อย่างต่อเนื่อง ตลอด
ปีงบประมาณ
2) การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดทุกกิจกรรม
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 รายงานการประเมินผลโครงการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555
2.1.1 นโบยายที่ 9 : ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้นเอกลักษณ์เพื่อมุ่งสูค่ วามเป็น
สากล
กลยุทธ์ที่ 5 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 7 : พัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย
2.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.2.1 มาตรฐานที่ 5 : ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย์
2.3 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2553-2556 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาาสถาบันสู่สากล
2.3.1 ยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกสาลักษณ์เพื่อมุ่งสูค่ วาม
เป็นสากล
วัตถุประสงค์ที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเปิด
ตลาดการศึกษาสู่ระดับสากล และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านภาษาต่างประเทศ
และการใช้ชีวิตในสังคมทีมหี ลากหลายทางวัฒธรรม
วัตถุประสงค์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาจารย์เพื่อศักยภาพในด้านการใช้
ภาษาอังกฤษสาหรับการเรียนการสอน
2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์
สกอ. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ทางานหรือประกอบอาชีพอย่างอิสระภายใน 1 ปี
สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สงป. ตัวบ่งชี้ที่ 11 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ด้านสังคม)
มคอ. ตัวบ่งชี้ที่ 13 นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที บุคลากรมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ
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1224341034 โครงการ พัฒนาการองค์ความรู้ด้านการวิจัย และรูปแบบการขอทุนวิจัยที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
หน่วยงานและแหล่งทุน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ :
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง :
. กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน :
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต :
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต :
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษษต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
3. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย :
งบบารุงการศึกษา งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ :
200,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ผู้รับผิดชอบ : คณบดี
หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้
สามารถดาเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นของคณะ ซึ่งในการพัฒนางานวิจัยจะประสบ
ความสาเร็จได้ต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญ เช่น มีแผนการวิจัย มีการสนับสนุนทรัพยากร และผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติ และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในขณะที่ผลการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจัดการ
ด้านนี้ ในองค์ประกอบที่ 4 มีคะแนนประเมินเพียง 2.80 ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้เท่านั้น โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เกี่ยวกับจานวน
นักวิจัย และเงินสนับสนุนโครงการวิจัย ที่ควรจะมีค่าไม่ต่ากว่า 25,000 บาทต่อหัว ซึ่งคณะวิทยาการจัดการมีค่าเพียง
13,900 บาทต่อหัวเท่านั้น
นอกจากนี้การวิจัยถือเป็นกิจกรรมพัฒนาปัญญา เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่มนุษย์ เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนา
วิถีการดารงชีวิต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมให้ดีขึ้น และมีความจาเป็นมากยิ่งขึ้นหากมนุษย์ที่ต้องมี
ภารกิจด้านการเรียนการสอนที่ควรมีองค์ความรู้พร้อมและเพียงพอที่จะถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นๆ ในที่นี้ได้แก่อาจารย์และ
นักศึกษา อันเป็นบทบาทที่สาคัญที่สุดของคณะวิทยาการจัดการ หรือสถาบันการอุดมศึกษาทุกแห่ง
อย่างไรก็ตามบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มีเป็นจานวนมากที่เป็นบุคลากรที่ บรรจุรับเข้ามาใหม่ ที่ยังขาด
ประสบการณ์และแนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัย รวมทั้งยังไม่เห็นความสาคัญของงานวิจัยเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่งานวิจัยเป็นภารกิจ
โดยตรงของตนเองที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งว่า อาจารย์มีหน้าที่สอนและวิจัย ซึ่งอาจเป็นเพราะว่างานวิจัยเป็นงาน
ละเอียดอ่อนต้องอาศัยพื้นฐานความรู้หลากหลายสาขา และในการเขียนโครงการต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ รวมทั้งกลยุทธ์อีก
หลายระดับ ต้องแสดงให้เห็นถึงเปูาหมาย ความชัดเจนของกระบวนการพร้อมจะปฏิบัติได้จริง ตลอดจนการนาไปใช้ประโยชน์
ทั้งในแง่หน่วยงานเองและการเผยแพร่ที่กว้างขวางระดับนานาชาติอีกด้วย ดังนั้นบุคลากรจึงควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้
มีศักยภาพอย่างเพียงพอที่จะผลิตผลงานวิจัยที่หลากหลายมีคุณภาพ และประสิทธิภาพได้ คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นควร
เสนอโครงการที่จะสามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยในรูปแบบต่างๆ และการเขียนโครงการวิจัยตาม
รูปแบบของการขอทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและแหล่งทุนต่างๆ ได้
วัตถุประสงค์
1. มีจานวนโครงการวิจัยเพิ่มขึ้น (สงป.28)
2. บุคลากรสามารถผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้ (สกอ.4.2)
3. พัฒนางานและกลไกการพัฒนาการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1)
4. สนับสนุนงานวิจัยต่อจานวนอาจารย์เพิ่มขึ้น (สกอ.4.3)
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เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 มีโครงการวิจัย พร้อมเสนอขอทุนงบแผ่นดินปกติ
1.2 มีโครงการวิจัย พร้อมเสนอขอทุนมหาวิทยาลัย
1.3 มีโครงการวิจัย พร้อมขอทุนภายนอก

ปริมาณ
3
10
2

หน่วยนับ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. บุคลากรที่ร่วมโครงการสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบต่างๆ ได้ทุกคน
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. การดาเนินโครงการสามารถแล้วเสร็จในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 9 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มกราคม 2555
วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
2
3
4

ประชุมปฏิบตั ิการพัฒนาองค์ความรู้ การทาวิจัย
ปฏิบัติการเขียนโครงการภายใต้คาแนะนาวิทยากร
นาเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการบริหารโครงการ
ผู้ร่วมโครงการเสนอโครงการหลังปรับปรุง
โครงการวิจัย (เค้าโครง)
5 พร้อมเสนอแหล่งทุนต่างๆ
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ
1
2
3
4
5

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประชุมปฏิบตั ิการพัฒนาองค์ความรู้ การ
5
ครั้ง
5
ทาวิจัย
ปฏิบัติการเขียนโครงการภายใต้
15
ชุด
9
6
คาแนะนาวิทยากร
นาเสนอโครงการผ่านคณะ
15
ชุด
15
กรรมการบริหารโครงการ
ผู้ร่วมโครงการเสนอโครงการหลัง
15
ชุด
15
ปรับปรุงโครงการวิจัย (เค้าโครง)
พร้อมเสนอแหล่งทุนต่างๆ
1
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 พัฒนาการองค์ความรู้ด้านการวิจัย
และรูปแบบการขอทุนวิจัยที่สอด
คล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานและ
แหล่งทุน
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
- ค่ากรรมการตรวจ/บริหารโครงการ
- ค่าตอบแทนในการหาข้อมูล
เบื้องต้น ทั้งข้อมูลทุตยิ ภูมิ ,ปฐมภูมิ
(พื้นที่)
ค่าใช้สอย
- ค่าจัดทาเอกสารเค้าโครง
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าบารุงรักษารถ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบหลักฐาน
การเขียนโครงการ
- ค่าวัสดุสานักงาน

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
อัตรา หน่วย

อัตราต่อหน่วย

5
5

ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ

15
9

ชั่วโมงๆ ละ
ชั่วโมงๆ ละ

600 บาท
600 บาท

104.000
45,000
27,000

4

ครั้งๆ ละ

16

คนๆ ละ

500 บาท

32,000

15
4
4
4

ชุด
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

15
20

เล่ม
วันๆ ละ

82,5
00

แผ่น
-

บาท
บาท
บาท
บาท

47,700
22,500
4,000
2,000
19,200

.40 บาท

48,300
33,000

100
1,000
500
240

-

-

15,300

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

200,000

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
กิจกรรม
ค่าจ้าง
ค่าใช้สอย
ค่า
และค่าจ้าง
พนักงาน ค่าตอบแทน
ชั่วคราว
และวัสดุ สาธารณูปโภค
ประจา
ราชการ
1. พั ฒนาการองค์ ค วามรู้
104,000
96,000
ด้านการวิจัย และรูปแบบ
ก า ร ข อ ทุ น วิ จั ย ที่ ส อ ด
ค ล้ อ ง กั บ ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง
หน่วยงานและแหล่งทุน
รวม

104,000

96,000

งบลงทุน
ครุภณ
ั ฑ์

ที่ดินและ งบเงินอุดหนุน
สิ่งก่อสร้าง

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม
200,000

200,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
104,000
96,000
- ค่าตอบแทน
104,000
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
96,000
- ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจ่ายอื่น (............................................)
รวม

104,000

96,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดประสบการณ์ในการเตรียมทาวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจ
2. สามารถเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยได้ ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ
3. สามารถเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานและแหล่งทุนอื่นๆ ได้ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 เชิงปริมาณ
1) มีโครงการวิจัย พร้อมเสนอขอทุนงบแผ่นดินปกจานว 3 โครงการ
2) มีโครงการวิจัย พร้อมเสนอขอทุนมหาวิทยาลัย จานวน 10 โครงการ
3) มีโครงการวิจัย พร้อมเสนอขอทุนภายนอก จานวน 2 โครงการ
1.2 เชิงคุณภาพ
1) บุคลากรทีร่ ่วมโครงการสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบต่างๆ ได้ทุกคน
1.3 เชิงเวลา
1) การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดทุกกิจกรรม
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 รายงานการประเมินผลโครงการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555
2.1.1 นโบยายที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ด้วยภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
กลยุทธ์ที่ 2 : ระดมทุนจากหน่วยงานภายนอกในการตอบสนองงานวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้ได้ทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ
2.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.2.1 ตัวบ่งชี้ที่ 5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่
(กลุ่มสาขาวิชามนุษญศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) คารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2.3.1 มิติที่ 1 : ด้านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 3 : จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
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2.4 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัตริ าชการคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25532556 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปญ
ั ญาสากล
2.4.1 วัตถุประสงค์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการวิจัย
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการให้สามารถสร้างสรรค์งานวิจัย และ
ผลงานสร้างสรรค์
2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์
สกอ. องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
สงป. ตัวบ่งชี้ที่ 26 จานวนโครงการวิจัย
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
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1224341035 โครงการประเมินความต้องการจาเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสาหรับการเปิดหลักสูตรสาขาวิชาใหม่
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
2. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบารุงการศึกษา
วงเงินงบประมาณ:
40,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาการจัดการ
คณบดี : ลายอง ปลั่งกลาง
หลักการและเหตุผล
ศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยมีความจาเป็นในการดารงชีวิต
การประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพ ดังจะเห็นได้จากการที่สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้พัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนสาขาวิชา
ใหม่ๆ อย่างหลากหลาย ทั้ งนี้เพื่อตอบสนองความต้อ งการตลาดแรงงาน และการประกอบการต่างๆ ทั้งภาคประชาชน
ภาคเอกชน และภาครัฐบาล ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการแม้จะได้เปิดสอนอยู่ถึง 8 หลักสูตร แต่ก็พบว่ามีบางหลักสูตรที่
ล้าสมัย นักศึกษาลดลง จึงน่าจะแสดงได้ว่าควรได้มกี ารทบทวน ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ให้มากยิ่งขึ้น พร้อมกับการ
แสวงหาอัตรากาลังที่สอดคล้องกัน เพื่อความเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในสังคมที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน
อาชีพการงานในปัจจุบัน แม้จะมีให้เลือกมากขึ้น มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากยุคอดีตค่อนข้างมากก็ตาม แต่ในการ
ทางานใดๆ ก็ตามย่อมต้องอาศัยองค์ประกอบและทักษะหลายส่วนตามลักษณะของงาน แต่ทักษะด้านการประกอบการเป็น
ส่วนจาเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานต่างๆ ประสบความสาเร็จได้อย่างรวดเร็ว และถึงพร้อมด้วยคุณภาพของ
งานและการดารงชีวิต
อย่างไรก็ตามในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเปรียบเหมือนผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นควรได้มีการสารวจตลาดหรือสารวจเพื่อ
ประเมินความต้องการจาเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามมาตรฐานและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของ
มหาวิทยาลัยที่ได้กาหนดไว้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารหลักสูตรของ สกอ.(TQF) จึงเห็นควรเสนอโครงการประเมิน
ความต้องการจาเป็นฯ ดังกล่าว
วัตถุประสงค์
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การประกอบอาชีพที่เหมาะสมของประชาชนในสังคมท้องถิ่นภาคกลางที่มีทั้งคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถด้านการบริการจัดการและการประกอบการทุกอาชีพได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพของสังคม
วัฒนธรรมที่ดีงามเปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่
2
โครงการ
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ประชาชนเขตภาคกลางและใกล้เคียง มีองค์ความรู้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. ดาเนินการแล้วเสร็จภายในช่วงระยะปีงบประมาณ 2555
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

12 เดือน วันเริ่มต้น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 การจัดประชุมคณะทางาน
2 ดาเนินการศึกษาความเป็นไปได้ 2 โครงการ
3 จัดทาร่างหลักสูตร 2 หลักสูตร
4 วิพากษ์หลักการ
5 ปรับปรุงและแก้ไขพร้อมสาเนาเสนออนุมัติ
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 การจัดประชุมคณะทางาน
2 ดาเนินการศึกษาความเป็นไปได้ 2
โครงการ
3 จัดทาร่างหลักสูตร 2 หลักสูตร

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1
ครั้ง
2
ครั้ง
2

4 วิพากษ์หลักการ
5 ปรับปรุงและแก้ไขพร้อมสาเนาเสนอ
อนุมัติ
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 การจัดประชุมคณะทางาน
2 ดาเนินการศึกษาความเป็นไปได้ 2
โครงการ
ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล
ค่าบารุงรักษารถ
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
3 จัดทาร่างหลักสูตร2 หลักสูตร
ค่าใช้สอย
ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร
ค่าจัดทาเอกสาร
4 วิพากษ์หลักการ
ค่าตอบแทน

หลักสูต
ร
ครั้ง
ครั้ง

2
2

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
รายการ
งบประมาณ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
ปริมาณรายการ

9,000
2
2
2

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2
2
2

1

ครั้ง

5,000 บาท

1
1

ครั้ง
ครั้ง

2,000 บาท
120 บาท

10

คน
วัน
วัน

เล่ม

500
500
500

บาท
บาท
บาท

4,000
2,000
1,000
1,000
5,000
5,000
3,200
3,200
2,000
1,200
23,400
14,400

หมาย
เหตุ
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ลา
ดับ

รายการ

ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่าง
ค่าบารุงรักษารถ
ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง
ค่าเช่าสถานที่
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
5 ปรับปรุงและแก้ไขพร้อมสาเนา
เสนออนุมัติ
ค่าวัสดุ
ค่าถ่ายเอกสาร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
4
คน
6
ชั่วโมง
600
14,400
4,000
10
คน
2
ครั้ง
25 บาท
500
1
ครั้ง
1
วัน
500 บาท
500
1
ครั้ง
1
วัน
500 บาท
500
1
ครั้ง
1
วัน
2,500 บาท
2,500
5,000
1
ครั้ง
5,000 บาท
5,000
4,400
ปริมาณรายการ

1

ครั้ง

1100

หน้าๆละ

40 บาท

4,400
4,400
40,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
กิจกรรม
ค่าจ้าง
ค่าใช้สอย
ค่า
และค่าจ้าง
พนักงาน ค่าตอบแทน
ชั่วคราว
และวัสดุ สาธารณูปโภค
ประจา
ราชการ
การจัดประชุมคณะทางาน
ดาเนินการศึกษาความ
9,000
เป็นไปได้ 2 โครงการ
จัดทาร่างหลักสูตร2
3,200
หลักสูตร
วิพากษ์หลักการ
14,400
9,000
ปรับปรุงและแก้ไขพร้อม
4,400
สาเนาเสนออนุมัติ
รวม

14,400

25,600

งบลงทุน
ครุภณ
ั ฑ์

ที่ดินและ งบเงินอุดหนุน
สิ่งก่อสร้าง

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

9,000
3,200
23,400
4,400
40,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
14,400
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
9,000
3,200
13,400
- ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจ่ายอื่น (............................................)
รวม

9,000

3,200

27,800
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้หลักสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้น 2 หลักสูตร
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 เชิงปริมาณ
1) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ จานวน 2 หลักสูตร
1.2 เชิงคุณภาพ
1) ประชาชนเขตภาคกลางและใกล้เคียง มีองค์ความรู้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
1.3 เชิงเวลา
1) การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดทุกกิจกรรม
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 เป็นไปตามเปูาหมายเชิงปริมาณ
2.2 เป็นไปตามเปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.3 เป็นไปตามเปูาเชิงเวลา.
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.2 รายงานผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553-2555
2.1.1 นโบยายที่ 3 : สนับสนุน ร่วมมือและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการบริการวิชาการกับท้องถิ่น และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2.1.2 นโบยายที่ 5 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุลักษณ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาวะของนักเรียน นักศึกษาและบึคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรม
2.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.2.1 มาตรฐานที่ 1 : กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2.2 มาตรฐานที่ 1 : กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก
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2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) คารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.3.1 มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
2.4 ความสอดคล้ อ งเชิ งยุ ท ธศาสตร์ กั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการคณะวิ ท ยาการจั ด การ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2553-2556 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การวิจัยบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน ท้ องถิ่น ด้วย
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2.4.1 กลยุทธ์ วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามศาสตร์การวิจัย การวิจัยสถาบันการวิจัยชั้นเรียน
2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์
สกอ. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกกรจัดการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ทางานหรือประกอบอาชีพอย่างอิสระภายใน 1 ปี
สงป. ตัวบ่งชี้ที่ 11 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ด้านสังคม)
มคอ. ตัวบ่งชี้ที่ 13 นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที

กนผ.55-1
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1224341036 งานการจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติและโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน
สังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
บารุงการศึกษา งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
328,095 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ผู้รับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
หลักการและเหตุผล
ในปีงบประมาณ 2555 คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาภาคปกติ จานวน
9 สาขาวิชา และในแต่ละหลักสูตรมีรายวิชาฝึกปฏิบัติซึ่งจาเป็นต้องใช้วัสดุในแต่ละรายวิชาฝึกปฏิบัติ เพื่อให้การเรียมสัมฤทธิ์
ผลอย่างเต็มที่และมีคุณภาพเพียงพอ จานวนทั้งสิ้น 60 วิชา นอกจากนั้นแต่ละสาขาวิชายังมีรายวิชาการเตรียมและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ต้องลงเรียนในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถ เพื่อนาไปใช้ประกอบอาชีพของตนใน
อนาคต การที่จะพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษานั้นจาเป็นต้องเชิญผู้เชียวชาญและชานาญการในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ
มาให้ความรู้โดยการฝึกอบรมนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่าง ๆ
ดังนั้นการที่จะดาเนินการให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ ต้องมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพื่อจะได้นาไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ จึงต้องจัดวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เอกสารในการจั ดอบรมให้ แก่ นั กศึ กษา รวมทั้ งการออกนิเทศนั กศึก ษาที่ออกฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ทั้งในและนอกจังหวัด ซึ่งต้องใช้พาหนะและน้ามันเชื้อเพลิงจากมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอสาหรับการจัดการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ สาหรับนักศึกษาภาคปกติของคณะวิทยาการจัดการ ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการและหน่วยงาน
ต่าง ๆ
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เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.2 มีวัสดุฝึกสาหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติ
1.3 จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษา

ปริมาณ
208
60
1

หน่วยนับ
คน
รายวิชา
โครงการ

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทัง้ 9 สาขาวิชามีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอสาหรับการเรียนการสอน
รายวิชาฝึกปฏิบัติ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.2. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.2. คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ การเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้ง
มีกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

12 เดือน วันเริ่มต้น:

1 ตุลาคม

ขั้นตอน / กิจกรรม

2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน

2555

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติและโครงการเตรียมและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.1 จัดซื้อวัดสุฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติ
1.2 จัดซื้อวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากรในการเตรียมและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แผนการดาเนินงาน
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซื้อวัดสุฝึกปฏิบตั ิในรายวิชาปฏิบัติ
60
วิชา
31
29
2 จัดซื้อวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากรในการ
1
ภาค
1
เตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เรียน

ลา
ดับ
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 จัดซื้อวัดสุฝึกปฏิบัติในรายวิชา
ปฏิบัติ
ค่าวัดสุ
- ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ
2 จัดซื้อวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากรใน
การเตรียมและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
2.1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากรบรรยาย
2.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุการเตรียม
และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ค่าวัสดุ
- ค่าปูายโครงการ
- ค่าวัสดุโครงการเตรียมและฝึก
- ค่าถ่ายเอกสาร
2.3 กิจกรรมการนิเทศนักศึกษา
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลีย้ ง
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง,ค่าทางด่วน
- ค่าบารุงรักษารถยนต์
- ค่าจัดทาเอกสาร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

60

วิชา ๆ ละ

คนๆละ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
อัตรา หน่วย
192,255

อัตราต่อหน่วย

105 บาท

192,255
135,840
2,400

1

1
1
1

คน

ครั้ง ๆ ละ
ครั้ง ๆ ละ
ครั้ง ๆ ละ

50 คน ๆ ละ
10 ครั้ง ๆ ละ
10 ครัง้ ๆ ละ
208 คน ๆ ละ

2

ชั่วโมง

1,200 บาท

1

ปูาย

1,000 บาท

-

-

0.40 บาท

1 ครั้ง ๆ ละ
1 คัน ๆ ละ
1 คัน ๆ ละ
1 เล่ม ๆ ละ

240
2,500
500
100

บาท
บาท
บาท
บาท

2,400
70,640
70,640
1,000
59,640
10,000
62,800
62,800
12,000
25,000
5,000
20,800
328,095
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
กิจกรรม
ค่าจ้าง
และค่าจ้าง
พนักงาน
ชั่วคราว
ประจา
ราชการ
1.จัดซื้อวัดสุฝึกปฏิบตั ิใน
รายวิชาปฏิบัติ
2.จัดซื้อวัสดุ ค่าตอบแทน
วิทยากรในการเตรียมและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
รวม

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภณ
ั ฑ์

ที่ดินและ งบเงินอุดหนุน
สิ่งก่อสร้าง

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

192,255

192,255

2,400

133,440

135,840

2,400

325,695

328,095

256
แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
2,400
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
234,765
90,930
- ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจ่ายอื่น (............................................)
รวม

237,165

90,930
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอสาหรับการจัดการเรียนการสอน ฝึกปฏิบตั ิ และการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. คณะวิทยาการจัดการ สามารถจัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ สาหรับนักศึกษาภาคปกติของคณะวิทยาการ
จัดการ ให้มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ
3. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 เชิงปริมาณ
1) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจานวน 208 คน
2) มีวัสดุฝึกสาหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติ จานวน 60 รายวิชา
3) จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษา 1 โครงการ
1.2 เชิงคุณภาพ
1) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทัง้ 9 สาขาวิชามีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอสาหรับการเรียนการสอน
รายวิชาฝึกปฏิบัติ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2) บุคลากรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 เชิงเวลา
1) การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดทุกกิจกรรม
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามการสารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจานวนและคุณลักษณะ
ของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
3.2. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
3.3. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานข้อมูลการสาเร็จการศึกษาของนักเรียน
3.4. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2555-2558): นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพ
ชีวิต ข้อ 4.1.5 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย
กระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม
2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2553-2555
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2.1.1 นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่น
และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ
2.3 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2553-2555
นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของ
สังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ
กลยุทธ์ : ด้านการเรียนการสอน
2.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตั ิราชการคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2553-2556 : ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการ
ของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา
ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553
สกอ. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระบบการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต
สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สงป. ตัวบ่งชี้ที่ 13 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ด้านสังคม)
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
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1224341037 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
3. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบารุงการศึกษา งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
414,095 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ผู้รับผิดชอบ : คณบดี
หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จาเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิ ชาการ และการบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งด้านงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ และของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จากภารกิจดัง กล่าว คณะฯ จึงจาเป็นต้องจัดซื้อวัสดุสานักงานต่าง ๆ และซ่อมแซมบารุงรักษา
ครุภัณฑ์ทางการศึกษาและครุภัณฑ์สานักงานที่เป็นบริการส่วนกลางของคณะ รวมทั้งครุภัณฑ์ของสานักงานสาขาทั้ง 9
สาขาวิชา รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและบริการทางการศึกษาตามภารกิจ
ดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะวิทยาการจัดการมีภารกิจในการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาทั้งนักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ โดย
แบ่งโครงสร้างในการบริหารจัดการเป็นสาขาวิชา จานวน 9 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสาขาวิชาโลจิสติกส์ โดยมีสานักงานคณบดีเป็นศูนย์กลางในการ
อานวยความสะดวกแก่สาขาทุกสาขา ตามภารกิจดังกล่าว อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการให้บริการแก่บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
ให้บริการแก่นักศึกษาและผู้ที่มาติดต่อราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งในการดาเนินการตาม
ภารกิจสนับสนุนวิชาการดังกล่าว สานักงานคณบดีมีความจาเป็นจะต้องให้บริการด้านติดต่อ สื่อสารกับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการใช้โทรศัพท์ โทรสารต่าง ๆ จึงต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโทรศัพท์ โทรสาร เพื่อให้สามารถ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้สานักงานคณบดีมีศักยภาพในการให้บริการได้อย่างเต็มที่และอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ
วัตถุประสงค์
1. คณะวิทยาการจัดการมีวสั ดุครุภณ
ั ฑ์ในการสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
2. คณะวิทยาการจัดการมีบริการสาธารณูปโภค ได้แก่โทรศัพท์ โทรสาร อากรสแตมป์ สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนตลอดปีงบประมาณ
3. คณะวิทยาการจัดการมีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ 6 ครั้ง
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เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 จัดซื้อวัสดุสานักงาน และวัสดุการเรียนการสอน
1.2 ซ่อมแซมบารุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี

ปริมาณ หน่วยนับ
9
สาขาวิชา
10
สานักงาน/
สาขาวิชา
12
เดือน
8
ครั้ง

1.3 มีการจ่ายค่าโทรศัพท์ โทรสาร สแตมป์
1.4 จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. คณะสามารถให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้รับความ
สะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารทั้งนักศึกษา หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีมี การซ่อมแซมบารุง
ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2. คณะวิทยาการจัดการ มีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอย่างต่อเนื่อง และสามารถบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. จัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่ายภายเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ
3.2. มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของคณะต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2555
3.3. มีครุภัณฑ์ที่ซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554
วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ขั้นตอน / กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
2 ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ของสานักงานคณบดี และของสาขาทั้ง 9 สาขา
3 จ่ายค่าสาธารณูปโภค
4 จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะ 8 ครั้ง
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
2 ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ของสานักงานคณบดี
และของสาขาทั้ง 9 สาขาวิชา
3 จ่ายค่าสาธารณูปโภค
4 จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5
ครั้ง
2
2
1
6
ครั้ง
3
2
1
9
8

ครั้ง
ครั้ง

4
3

3
3

2
2
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

1

2

3

4

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
งานสนับสนุนการจัดการเรียนการ
414,095
สอน/ ซ่อมแซมครุภัณฑ์/ จ่าย
สาธารณูปโภค
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
197,895
ค่าวัสดุ
197,895
- ค่าวัสดุ
5
ครั้ง
ไตรมาส 2
2
ครั้ง
90,000 บาท
90,000
ไตรมาส 3
2
ครั้ง
60,000 บาท
60,000
ไตรมาส 4
1
ครั้ง
47,895 บาท
47,895
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสานักงาน
100,000
คณบดี และของสาขาทั้ง 9
สาขาวิชา
ค่าใช้สอย
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
6
ครั้ง
100,000
ไตรมาส 2
3
ครั้ง
50,000 บาท
50,000
ไตรมาส 3
2
ครั้ง
30,000 บาท
30,000
ไตรมาส 4
1
ครั้ง
20,000 บาท
20,000
จ่ายค่าสาธารณูปโภค
17,000
ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าโทรศัพท์ โทรสาร แสตมป์
9
ครั้ง
ไตรมาส 2
4
ครั้ง
1,500 บาท
6,000
ไตรมาส 3
3
ครั้ง
2,000 บาท
6,000
ไตรมาส 4
2
ครั้ง
2,500 บาท
5,000
จัดประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ
ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม
99,200
- ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม
8
ครั้ง
1
วัน
12,400 บาท
99,200
รวม
414,095
ปริมาณรายการ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
งานสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน/ ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์
1. จัดซื้อวัสดุสานักงาน
2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ
สานักงานคณบดี และของ
สาขาทั้ง 9 สาขาวิชา
3. จ่ายค่าสาธารณูปโภค
4.จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ
รวม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน

ค่าสาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

414,095
197,895

197,895

100,000

100,000
17,000

99,200
99,200

17,000
99,200

297,895

17,000

414,095
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
37,200
37,200
24,800
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
140,000
90,000
67,895
- ค่าสาธารณูปโภค
6,000
6,000
5,000
3 งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจ่ายอื่น (............................................)
รวม
183,200
133,200
97,695
รวม
414,095
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะสามารถให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้รับความสะดวกและ
คล่ องตัว ในการปฏิ บัติ งาน ตลอดจนให้ บริ การด้า นการติ ดต่ อสื่ อสารทั้ งนั กศึ ก ษา หน่ว ยงานภายในและหน่ วยงา นภายนอก
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีมี การซ่อมแซมบารุงครุภัณฑ์ให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะวิทยาการจัดการ มีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอย่างต่อเนื่อง และสามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 เชิงปริมาณ
1. จัดซื้อวัสดุสานักงาน และวัสดุการเรียนการสอน จานวน 9 สาขา
2. ซ่อมแซมบารุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี จานวน 10 สานักงาน/
สาขาวิชา
3. การจ่ายค่าโทรศัพท์ โทรสาร สแตมป์ จานวน 12 เดือน
1. การจัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะ 8 ครั้ง
1.2 เชิงคุณภาพ
1) อาจารย์ป ระจ า คณะสามารถให้ ก ารสนั บ สนุน ในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ได้รับความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารทั้ง
นักศึกษา หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีมี การซ่อมแซมบารุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) คณะวิทยาการจัดการ มีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอย่างต่อเนื่อง และสามารถบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 เชิงเวลา
1) จัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่ายภายเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ
2) มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของคณะต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2555
3) มีครุภัณฑ์ที่ซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ
4) การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดทุกกิจกรรม
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. การรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
3.2. การรายงานผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ (SAR)
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552–2554)
นโยบายที่ 4: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (4.1.1, 4.1.2)
2.1.1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิด
ความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา
2.2. ความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2553-2555
นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของ
สังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ
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ยุทธศาสตร์ : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ
กลยุทธ์ : ด้านการเรียนการสอน
2.3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น
สังคมและ ประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา
2.4. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี (พ.ศ.2553-2556)
นโยบายที่ 2 นโยบายในการพัฒาระบบสารสนเทศและการจัดการสิ่งอานวยความสะดวกในการ
เรียนการสอน มาตรการที่ 2.1 จัดให้มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนในแต่ละห้องเรียนอย่างครบถ้วน
2.5. ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553
สกอ. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้
สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
สงป. ตัวบ่งชี้ที่ 13 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ด้านสังคม)
มคอ. ตัวบ่งชี้ที่ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรูจ้ ากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
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1224341038 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่ อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. ผลการประเมินห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบารุงการศึกษาคงคลัง งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
2,000,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาการจัดการ
ผู้รับผิดชอบ : คณบดี
หลักการและเหตุผล
ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้ งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 10
พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมานั้น พื้นที่ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยที่เป็นอาคารที่จัดการเรียนการสอนได้รบั ความเสียหายมาก ในส่วน
ของอาคารคณะวิทยาการจัดการ มีน้าท่วมขังที่ชั้นล่างของอาคารสูงประมาณ 2 เมตร ทาให้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภั ณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ห้องสานักงานคณบดี ห้องพักอาจารย์ ห้องปฏิบัติการและห้องประชุมชารุด เสียหายเป็นส่วนมาก รวมทั้งพื้นที่ภายในภายนอก
อาคารก็ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงมาก ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของคณะเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะในส่วนของอาคารเรียนมีความต้องฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน เนื่องจากห้องเรียนมีจานวนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอน ส่งผลให้เกิดปัญหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของคณะ และที่สาคัญส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนของคณะ จะต้องรีบดาเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนที่สุดเป็นอันดับแรก
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเรื่องห้องเรียนมีจานวนไม่เพียงพอ คณะจึงมีความจาเป็นต้องจัดหาห้องเรียน
เพิ่มขึ้น ประกอบกับคณะวิทยาการจัดการ มีอาคารเรียนหลังใหม่ที่สร้างและส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2554
ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยติดตั้งระบบไฟฟูาเรียบร้อยแล้ว จึงทาให้อาคารมีความพร้อมในการเป็นอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติงาน
ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่มีครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนที่สาคัญคือ เครื่องปรับอากาศ คณะจึงมีจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการ
จัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อติดตั้งในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสานักงาน ห้องพักอาจารย์ ที่อาคารที่ 41 ของคณะวิทยาการ
จัดการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารตามภาระหน้าที่ของคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์
1. อาคาร 41 อาคารใหม่คณะวิทยาการจัดการ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสานักงานคณบดี
ห้องพักอาจารย์ มีครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศติดตั้งพร้อมใช้งาน
2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ในบริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สูงขึ้น
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ
1.1 ติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคาร 41
1
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับ 4 คะแนน
2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ร้อยละ 75

หน่วยนับ
ระบบ

267
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 สามารถดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดในโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 6 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มกราคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2555
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 ประชุมเตรียมดาเนินการสอบราคาจัดหาครุภณ
ั ฑ์
2 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
3 ประเมินผลและรายงานผล
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
รวม หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2
ครัง้
2

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 ประชุมเตรียมดาเนินการสอบราคา
จัดหาครุภณ
ั ฑ์
2 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
3 ประเมินผลและรายงานผล

1
1

ระบบ
ครั้ง

1
1

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 ประชุมเตรียมดาเนินการสอบราคา
จัดหาครุภัณฑ์
2 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย
2.1 เครื่องปรับอากาศ
ขนาดไม่ต่ากว่า 30000 BTU
2.2 เครื่องปรับอากาศ
ขนาดไม่ต่ากว่า 35000 BTU
2.3 พัดลมระบายอากาศ
ขนาดไม่ต่ากว่า 8 นิ้ว
3 ประเมินผลและรายงานผล
3.1 ประเมินผล

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

2

ครั้ง

1

ระบบ

2
1

ครั้ง
ครั้ง

-

-

อัตรา

หน่วย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

อัตราต่อหน่วย

หมายเหตุ

1,998,900
17

เครื่อง ๆ ละ

37,500

บาท

637,500

30

เครื่อง ๆ ละ

43,500

บาท

1,305,000

47

เครื่อง ๆ ละ

1,200

บาท

56,400

ครั้ง

1,100
1,100

75

ร้อยละ

1

สารวจความพึง
พอใจของ
นักศึกษา
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ลา
ดับ

รายการ
3.2 รายงานผล
รวมเงิน

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1
ครั่ง
5
เล่ม
ปริมาณรายการ

จ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

หน่วย

-

-

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
2,000,000

หมายเหตุ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
1.จัดซื้อครุภัณฑ์
รวม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
พนักงาน ค่าตอบแทน
และวัสดุ
ราชการ
1,100
1,100

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภณ
ั ฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

1,998,900

2,000,000

1,998,900

2,000,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
1,100
- ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
1,998,900
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจ่ายอื่น (............................................)
รวม

2,000,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาคาร 41 อาคารใหม่คณะวิทยาการจัดการ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสานักงานคณบดี
ห้องพักอาจารย์ มีครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศติดตั้งครบทุกห้อง
2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ในบริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สูงขึ้น ร้อยละ 75
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 คณะวิ ท ยาการจั ด การมี ผ ลการประเมิ น ตามตั ว บ่ ง ชี้ สกอ. 2.5 ห้ อ งสมุ ด อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ระดับ 4 คะแนน
1.2 คณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ กพร. 5.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจความพีงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม
3.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงบประมาณ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามความจาเป็นเร่งด่วนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูอาคาร สถานที่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2555
1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นละประเทศชาติ
1.3 แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
1.4 เปูาหมายบริการกระทรวง : กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากลเพื่อผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีบประมาณ
พ.ศ.2553–2555
2.1.1 นโยบายที่ 1: ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ
กลยุทธ์ : ปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน และการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันในมหาวิทยาลัย
2.2 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.2.1 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ข้อ 4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
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2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.3.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที

กนผ.55-1
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1224341038 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่ อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นละประเทศชาติ
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. ผลการประเมินห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
งบบารุงการศึกษาคงคลัง หมวดครุภัณฑ์
1,998,900
บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ผู้รับผิดชอบ : คณบดี

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน/
ราคาต่อหน่วย
รายการ
หน่วยนับ
(บาท)
1. ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อม 1 ระบบ
ติดตั้ง
1.1 เครื่องปรับอากาศ
17 เครื่อง
1.2 เครื่องปรับอากาศ
30 เครื่อง
1.3 พัดลมระบายอากาศ
47 เครือ่ ง

1,998,900
37,500
43,500
1,200

รวมเงิน
(บาท)

คุณลักษณะ/คาชี้แจง

1,998,900
637,500
1,305,000
56,400

คุณลักษณะ
1.1 ขนาดไม่ต่ากว่า 30000 BTU
1.2 ขนาดไม่ต่ากว่า 35000 BTU
1.3 ขนาดไม่ต่ากว่า 8 นิ้ว
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2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1010000 หน่วยตรวจสอบภายใน

1224342039 งานพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียบกันใน
สังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและรพดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
25,000
บาท
หน่วยงานและผูร้ ับผิดชอบ:
หน่วยตรวจสอบภายใน
: นางสาววนิดา อินทรลักษณ์

หลักการและเหตุผล
ภาระงานที่สาคัญของหน่วยตรวจสอบภายใน คือ การตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินการจัดการ
ด้านวิชาการและการบริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
ซึ่งการตรวจสอบภายในจะเป็นเครื่องมือ และกลไกอันสาคัญของผู้บริหาร เปรียบเสมือนกลไกในการเฝูาระวัง
ให้หน่วยงาน ได้รับรู้สถานการณ์ของตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกากับ ดูแลอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ
เพื่อให้หน่วยงานได้รับการตรวจสอบอย่างทั่วถึง สามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารของ
หน่ ว ยงานได้ รั บ ทราบผลการตรวจสอบเบื้ อ งต้ น ท าให้ ส ามารถปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการบริ ห ารจั ด การให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเปูาหมายของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์เป็นสาคัญ
หน่วยตรวจสอบภายในได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการเตรียมความพร้อมและมีมาตรฐานงานของ
บุคลากรที่จะปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นดังกล่าว โดยการส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม
สัมมนาและอบรม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเกิดการพัฒนางานด้านการตรวจสอบ การจัดทาแผนการ
ตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานงานตรวจสอบภายในที่กลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ เป็ น การพั ฒ นาศัก ยภาพด้ านการตรวจสอบของผู้ ตรวจสอบภายให้ เป็น ไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบ
2. เพื่อให้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถน าผลของการตรวจสอบไปใช้เป็นส่ ว นหนึ่ งของการบริ ห ารจัดการให้
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเปูาหมายของหน่วยงาน
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เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1
จานวนบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในได้เข้ารับการอบรม สัมมนาเกียวกับ
งานตรวจสอบ

ปริมาณ หน่วยนับ
2 คน

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในมี ความรู้ ความชานาญในงานตรวจสอบร้อยละ 80
ของการตรวจสอบภายใน
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในสามารถจัดทา
แผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติการตรวจสอบเสร็จสามารถเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ปฏิทนการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 บุคลากรอบรม สัมมนา และการไปราชการ

แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

ปริมาณ
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น

1 บุคลากรอบรม สัมมนา และการไป
ราชการ

4

ครั้ง

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1
1
1
1

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 บุคลากรอบรม สัมมนา และการไป
ราชการ
1.1 ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลีย้ ง/ที่พัก/พาหนะ/
ลงทะเบียน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

หน่วย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

25,000
4 ครั้ง

25,000
25,000

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
บุคลากรอบรม สัมมนา
และการไปราชการ
รวม

เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน ค่าตอบแทน
ราชการ

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภณ
ั ฑ์

ที่ดินและ งบเงินอุดหนุน
สิ่งก่อสร้าง

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

25,000

25,000

25,000

25,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
ลา
ดับ
1

2

3
4

5

ประเภทรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจ่ายอื่น (............................................)
รวม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2,000

9,000

9,000

5,000

2,000

9,000

9,000

5,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในมีความรู้ความชานาญในขบวนการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1. บุคลากรที่รับการอบรม สัมมนาและไปราชการ สามารถนาความรู้ความสามารถที่ได้รับ

นามาจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีและสามารถรายงานผลการตรวจสอบได้ร้อยละ 70 ของ
จานวนหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. สามารถนาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ไปใช้ ตรวจสอบและออกรายงานผลการ
ตรวจสอบ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียบกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554
2.1.1 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายย่อยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 นโบยายที่ 9 : ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษณ์
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ 6 : ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA
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2.3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2555
2.3.1 มิติที่ 4 : มิติดา้ นการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
3.

หมวด 5 : การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
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1224342040 งานบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียบกันใน
สังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและรพดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
60,000
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยตรวจสอบภายใน
: นางสาววนิดา อินทรลักษณ์

หลักการและเหตุผล
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ตั้ ง ขึ้ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 กาหนดให้กระทรวง ทบวง กรม
หรือส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐ านะเทียบเท่าและจังหวัด แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพื่อช่วยให้หัวหน้าส่วนราชการ
สามารถ ควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานในสั งกัด ให้ เป็นไปตามเปูาหมายอย่ า ง
มีประสิทธิภาพและสามารถนาข้อมูลจากรายงานการตรวจสอบภายในมาใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ โดยให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระและตามมติคณะกรรมการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวั นที่ 4 มกราคม
2550
ตามโครงสร้างการจัดองค์กรของหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในจะมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมา
เป็ น กรรมการ ในแต่ล ะปีงบประมาณ ทางหน่ว ยตรวจสอบภายในจะดาเนินการประชุ มคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในโดยกรรมการจะหารือเพื่อพิจารณาใน
เรื่ องของการประเมิน ความเสี่ย ง แผนการตรวจสอบ การควบคุมภายในและผลการตรวจสอบประจาปี
รวมทั้งให้คาแนะนาในเรื่องการบริหารจัดการในหน่วยตรวจสอบภายใน
ในการบริ ห ารจั ดการของหน่ ว ยตรวจสอบภายใน มีความจาเป็นที่จะต้องมี วัส ดุ อุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนให้การดาเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่ อ สนั บ สนุ น ด้ า นการจั ด การบริ ห ารงานของหน่ ว ยตรวจสอบภายในให้ ด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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เปูาหมาย
1. เปูาหมายเปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1
มีแผนการตรวจสอบประจาปี ที่จะต้องส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
และกรมบัญชีกลาง
2
มีรายงานการตรวจสอบ ที่จะต้องส่งให้กับกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

ปริมาณ หน่วยนับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. หน่วยตรวจสอบภายในมีการบริหารจัดการและการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 80
ของการตรวจสอบภายใน
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. มีการจัดทาแผนการตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบพร้อมกับการสอบทานระบบ
การควบคุมภายใน เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 4
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1
2
3

จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ประชุมเพื่อจัดทารายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ
1
2
3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ประชุมเพื่อจัดทารายงานการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย

ปริมาณ
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น
4
2
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1
1
1
1
1
1
1
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ
1.1 ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุสานักงาน
-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
1.2 ค่าใช้สอย
2 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3 ประชุมเพื่อจัดทารายงานการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

หน่วย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

48,000
3
3

ครั้ง
ครั้ง

2
1

ครั้ง
ครั้ง

31,000
15,000
2,000
10,000
2,000
60,000

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
1.จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ
2.ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
3.ประชุมเพื่อจัดทารายงาน
การควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย
รวม

เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน ค่าตอบแทน
ราชการ

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภณ
ั ฑ์

ที่ดินและ งบเงินอุดหนุน
สิ่งก่อสร้าง

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

48,000

48,000
10,000

2,000

2,000

50,000

60,000

10,000

10,000

งบลงทุน
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
ลา
ดับ
1

2

3
4

5

ประเภทรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจ่ายอื่น (............................................)
รวม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10,000

5,000
20,000

10,000

5,000
10,000

10,000

25,000

10,000

15,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การจัดการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในมีการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. มี ก ารจั ด ท าแผนการตรวจสอบเป็ น ไปตามมาตรฐานของระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยผ่ า นการ
พิจารณาและเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1. มีแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบนาไปปฏิบัติการตรวจสอบ
1.2. มีวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการบริหารจัดการสานักงานให้เกิดประสิทธิภาพ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. แบบรายงานผลการการตรวจสอบภายใน

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:

1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียบกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554
2.1.1 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายย่อยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 นโบยายที่ 9 : ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษณ์
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ 6 : ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
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1224342041 โครงการฟื้นฟูหน่วยตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียบกัน
งบประมาณ:
ในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและรพดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตาม
1. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
ผลผลิต:
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ ีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
35,000 บาท (งบ บ.กศ.)
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยตรวจสอบภายใน
: นางสาววนิดา อินทรลักษณ์

หลักการและเหตุผล
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่จะช่วยให้การบริหารงานของหัวหน้าส่วนราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของการกากับ ดูแลและทาให้เกิดการควบคุมที่ดีของมหาวิทยาลัย อันจะ
นาไปสู่ การบริหารกิจ การบ้ านเมืองที่ ดี รวมทั้ ง เพื่ อเสริม สร้า งความน่ าเชื่ อถือและความมั่ นใจแก่สาธารณชนต่ อ
การดาเนินการตามนโยบาย ยุทศาสตร์และผลงานของมหาวิทยาลัย
ตามที่มหาวิทยาลัยได้เกิดเหตุการณ์น้าท่วมสูงอย่างรวดเร็ว โดยห้องทางานของหน่วยตรวจสอบภายในได้
อยู่อาคาร 3 ชั้น 1 ทาให้ได้รับความเสียหายทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ และหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
จึงมีความจาเป็นต้องฟื้นฟูให้หน่วยงานกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปกติ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายในมีประสิทธิภาพและมีการอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน จึงมีความจาเป็นจะต้องจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์สานักงาน และครุภัณฑ์มาใช้แทนวัสดุ อุปกรณ์สานักงานและครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในดาเนินงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ให้หน่วยตรวจสอบภายในมีครุภัณฑ์ใช้เพื่อการดาเนินงาน
เปูาหมาย

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1
จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2
จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์

ปริมาณ หน่วยนับ
1 เครื่อง
1 เครื่อง
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
- หน่วยตรวจสอบภายในมีการบริหารจัดการและการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 80
ของการตรวจสอบภายใน
3. เปูาหมายเชิงเวลา
- มีการเบิกจ่ายงบประมาณภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัตงิ าน
ลา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ หน่วย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น นับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครั้ง
1

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปริ้นเตอร์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
อัตราต่อ
รวมเป็นเงิน
หมาย
รายการ
หน่วย
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
ปริมาณรายการ

1 เครื่อง ๆ ละ
1 เครือ่ ง ๆ ละ

25,000
10,000
35,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
จัดซื้อ/จัดหา ครุภัณฑ์
รวม

เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่า
ที่ดินและ
พนักงาน ค่าตอบแทน
ครุภัณฑ์
และวัสดุ สาธารณูปโภค
สิ่งก่อสร้าง
ราชการ
35,000
35,000

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

35,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
ลา
ดับ

ประเภทรายจ่าย

1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
- เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จา่ ยบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจ่ายอืน่ (ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอืน่ (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอืน่ (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจ่ายอืน่ (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจ่ายอืน่ (งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
- เงินรายจ่ายอืน่ (............................................)
รวม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

35,000

35,000

290
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีวัสดุ อุปกรณ์สานักงาน ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการดาเนินงานและสนับสนุนการดาเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1. มีครุภัณฑ์เพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและครุภัณฑ์

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม (ร่ าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียบกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554
2.1.1 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายย่อยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 นโบยายที่ 9 : ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษณ์
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ 6 : ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทนั ที
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โครงการฟื้นฟูหน่วยตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียบกัน
ในสังคม
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและรพดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสาเร็จตาม
1. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
ผลผลิต:
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ ีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
35,000 บาท (งบ บ.กศ.)
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ: หน่วยตรวจสอบภายใน
: นางสาววนิดา อินทรลักษณ์

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1

เครื่องคอมพิวเตอร์

1 เครื่อง

25,000

25,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตราฐานฯ
หน่วยประมวลผลความเร็วไม่นอ้ ยกว่า 2.0
GHz
หน่วยความจาหลัก 3 GB
หน่วยเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 320 GB
จอภาพแบบ LCD

2

เครื่องปริ้นเตอร์

1 เครื่อง

10,000

10,000

สามารถปริน้ สีและขาว/ดา

ลาดับ
ที่

คาชี้แจงฯ
ใช้ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
รวม

35,000
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1010100 สานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
1224342042 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนนักศึกษาคงอยู่
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
7. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบุคลากร,งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
33,153,750 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : กองกลาง
ผู้รับผิดชอบ : นางสุนทรี โพธิกุล
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อกา ร
พัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่
สังคม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีหน้าที่ให้การสนับสนุนและบริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้มหาวิทยาลัย โดยมีงาน
บริหารทั่วไป (สารบรรณ) งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานการประชุม งานหารายได้ งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ และงาน
ประชาสัมพันธ์ รวม 8 งาน ทาหน้าที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรให้
เพียงพอเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและให้บริการกับชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานในกองกลาง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถสนั บ สนุ น งานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้อย่างคล้องตัว
2. เพื่อให้ประชาสัมพันธ์งานและภารกิจของมหาวิทยาลัย แก่หน่วยงานของรัฐและชุมชน
3. เพื่อให้มีการดาเนินการระเบียบของราชการที่ถูกต้อง
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เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 ลูกจ้างชั่วคราว
158 อัตรา
1.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และงานจ้างเหมา
12 เดือน
1.3 เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ
4,500 คน
1.4 เพื่อให้การสนับสนุนเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนสาหรับบุคลากร
350 คน
1.5 เพื่อบารุงรักษาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน
1 งาน
1.6 เพื่อเป็นการบริหารงานมหาวิทยาลัย
1 งาน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. สานักงานอธิการบดี กองกลางมีการบริหารงานด้านบุคลากร การเงินและงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. บริหารงานด้านบุคลากร การเงินและงบประมาณภายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ขั้นตอน / กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
1 งบบุคลากร
2 งบดาเนินงาน
3 งบรายจ่ายอื่น
แผนการดาเนินงาน
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ปริมาณ
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
1 งบบุคลากร
12
เดือน
3
3
3
3
2 งบดาเนินงาน
12
เดือน
3
3
3
3
3 งบรายจ่ายอื่น
12
เดือน
3
3
3
3
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ
กิจกรรมบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
งบบุคลากร
ค่าจ้างชั่วคราว
- คณะวิทยาศาสตร์

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

15 อัตราๆละ

12 เดือนๆละ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
หน่วย

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

14,726,710
14,726,710
1,197,360

หมา
ยเหตุ
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ลา
ดับ

1.2

1.3

1.4
1.5

รายการ
- คณะคุรศาสตร์(รวมต่างชาติ)
- คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (รวมต่างชาติ)
- คณะวิทยาการจัดการ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สถาบันอยุธยาศึกษา
- สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริการการศึกษา
- กองพัฒนานักศึกษา
- ค่าครองชีพ 6%
- ค่าจ้างสาหรับเลื่อนขั้นเงินเดือน 4
%
งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
(สภามหาวิทยาลัย,คณะกรรมการ
ส่งเสริมฯ,สภาคณาจารย์,สภา
วิชาการ,กบม.,คณะกรรมการร่าง
กฎหมาย)
- ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์
ชาวต่างชาติ
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยประกันสังคม 5%
- ค่าใช้สอย พัฒนาบุคลากร
- ค่าวิชาชีพวิศวกร
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- เงินคืนค่าหน่วยกิต
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าสาธาณูปโภค
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าน้าประปา
- ค่าไฟฟูา

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
9 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ
11 อัตราๆละ 12 เดือนๆละ
ปริมาณรายการ

5
2
5
34
56
5
3
10
158
158

อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

รวมเป็นเงิน
หมา
งบประมาณ
ยเหตุ
(บาท)
หน่วย
818,520
1,418,160

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือน ๆละ

305,880
203,280
427,440
2,920,080
4,645,680
517,200
200,160
836,280
742,000
494,670
13,377,130
2,035,780
1,807,200

228,580

12 เดือน ๆ ละ
12 เดือนๆละ
3 อัตราๆละ

12 เดือน ๆ ละ
12 เดือนๆ ละ
12 เดือนๆ ะ

61,362 บาท
2,500 บาท
5,000 บาท

2,046,340
736,340
30,000
180,000
1,000,000
100,000
500,000
500,000
8,795,010
879,500
1,759,000
6,156,510
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ลา
ดับ

รายการ
งบรายจ่ายอื่น
- ค่าจ้างเหมาบริการ
(รักษาความปลอดภัย)
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
- ค่าลิขสิทธิ์ SAP
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

12 เดือน ๆ ละ

รวมเป็นเงิน
หมา
งบประมาณ
ยเหตุ
(บาท)
อัตรา หน่วย
5,049,910
12 เดือน ๆ ละ 346,700 บาท 4,160,400
อัตราต่อหน่วย

489,510
400,000
33,153,750
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
กิจกรรม
ค่าจ้าง
ค่าใช้สอย
ค่า
และค่าจ้าง
พนักงาน ค่าตอบแทน
ชั่วคราว
และวัสดุ สาธารณูปโภค
ประจา
ราชการ
กิจกรรมบริหารจัดการ
14,726,710
2,035,780 2,546,340 8,795,010
มหาวิทยาลัย

รวม

14,726,710

2,035,780

2,546,340

8,795,010

งบลงทุน
ครุภณ
ั ฑ์

งบ
ที่ดินและ งบเงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
สิ่งก่อสร้าง

รวม

5,049,910 33,153,750

5,049,910 33,153,750
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
3,681,700 3,681,700 3,681,700 3,681,610
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
130,780
635,000
635,000
635,000
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
596,340
650,000
650,000
650,000
- ค่าสาธารณูปโภค
2,190,000 2,190,000 2,190,000 2,225,010
3 งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- ค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย)
1,040,100 1,040,100 1,040,100 1,040,100
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัย
250,000
239,510
- ค่าลิขสิทธิ์ระบบบริหารงบประมาณและการเงิน
400,000
รวม

7,638,920

8,196,800

8,446,800 8,871,230
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการบริหารบุคลากร การเงินและงบประมาณที่ดีต่อการดาเนินงาน
การประเมินผลการดาเนินงาน
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
2.1. จานวนบุคลากร
2.2. จานวนครั้งในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2.3. จานวนครั้งในการให้บริการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
3. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
3.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
3.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
3.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
4. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
4.1. การสารวจ โดยใช้แบบสรุปจานวนบุคลากร และผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2555–2558) : นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2553-2555 ของมหาวิทยาลัย:
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
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1224342043 โครงการฟื้นฟูงานสานักงานอธิการบดี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม
แผนงบประมาณ:
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
3. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
5. สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบารุงการศึกษา งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
1,495,160 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

กองกลาง สานักงานอธิการบดี

ผู้รับผิดชอบ : นางรัตติยา พาวินัย

หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยได้เกิดอุทกภัยน้าท่วมสูงอย่างรวดเร็วและท่วมขังเป็นเวลานานตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.
2554 ซึ่งทาให้ทรัพย์สินจานวนมากเกิดความเสียหายทั้งอาคาร สถานที่ วัสดุ และครุภัณฑ์ รวมทั้งเอกสารข้อมูลที่อยู่ในความ
รับผิดชอบดูแลของหน่วยงาน โดยเฉพาะกองต่าง ๆ ในสานักงานอธิการบดี รวมทั้งสานักงานคณบดี/ผู้อานวยการหลายส่วน
ซึ่งมีเอกสารข้อมูล ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอาคารสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานจานวนมากเสียหายและต้อง
ซ่อมแซมแก้ไขโดยด่วน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีดาเนินการได้ต่อไป
2. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีมีครุภณ
ั ฑ์ใช้เพื่อการดาเนินงาน
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์
16 รายการ
1.2 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1
งาน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 สานักงานอธิการบดี กองกลางมีการบริหารงานด้านบุคลากร การเงินและงบประมาณได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. บริหารงานด้านบุคลากร การเงินและงบประมาณภายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 จัดซื้อครุภัณฑ์
2 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16
รายกา
16
ร
1
งาน
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดซื้อครุภัณฑ์
2 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 จัดซื้อครุภัณฑ์
2 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1

งาน ๆ ละ

1 งาน ๆ ละ

รวมเป็นเงิน หมา
งบประมาณ ย
เหตุ
หน่วย (บาท)
1,245,160
250,000
1,495,160

อัตราต่อหน่วย
อัตรา
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
กิจกรรม
ค่าจ้าง
ค่าใช้สอย
ค่า
ที่ดินและ งบเงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
และค่าจ้าง
พนักงาน ค่าตอบแทน
ครุภณ
ั ฑ์
ชั่วคราว
และวัสดุ สาธารณูปโภค
สิ่งก่อสร้าง
ประจา
ราชการ
1. จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
1,245,160
2.ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
250,000

รวม

1,245,160 250,000

รวม
1,245,160
250,000

1,495,160
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
1,245,160
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
250,000
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจ่ายอื่น (............................................)
รวม

1,245,160

250,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีครุภณ
ั ฑ์เพียงพอต่อการดาเนินงานและสนับสนุนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 มีครุภณ
ั ฑ์เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80
2.4 บรรลุเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างครุภณ
ั ฑ์
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2555–2558)
นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2553-2555 ของมหาวิทยาลัย:
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
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1224342043 โครงการฟื้นฟูสานักงานอธิการบดี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม
แผนงบประมาณ:
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
3. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
5. สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบารุงการศึกษา งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
1,495,160 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบ : นางรัตติยา พาวินัย

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

1

เครื่องคอมพิวเตอร์

18 เครื่อง

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)
23,000

2

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
เลเซอร์

6 เครื่อง

12,490

ลาดับที่

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
414,000 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
แบบ i3 และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard
Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1
TB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM)
ชนิด DDR3 มีขนาดไม่น้อยกว่า 4
GB
- มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่
น้อย กว่า 18.5 นิ้ว
ใช้ทดแทนเครื่องเดิมที่ เสียหาย
จากอุทกภัย
กลุ่มงานการเงิน 5 เครื่อง
กลุ่มงานพัสดุ 3 เครื่อง
กลุ่มงานอาคารฯ 2 เครื่อง
กลุ่มงานบุคลากร 3 เครื่อง
กลุ่มงานบริหารฯ 2 เครื่อง
กลุ่มงานกิจการฯ 2 เครื่อง
รองอธิการบดีฝุายบริหาร 1 เครื่อง
74,940 - ขาว-ดา/สี 12/8 แผ่น/นาที
(A4)
- ความละเอียดไม่ต่ากว่า
600x600 dpi ใช้ที่ห้องรอง

รวมเงิน
(บาท)
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ลาดับที่

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

3

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

1 เครื่อง

12,700

12,700

4

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

5 เครื่อง

12,900

64,500

5

เครื่องสแกนเนอร์

3 เครื่อง

19,900

59,700

6

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

2 เครื่อง

24,990

49,980

7

เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล

1 เครื่อง

98,000

98,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
อธิการบดีฝุาย บริหารและฝุาย
วางแผนฯ กลุ่มงานพัสดุ กลุม่ งาน
บุคลากร กลุ่มงานจัดหารายได้
เลขาอธิการบดี
- ขาว-ดา/สี 35 แผ่น/นาที (A4)
- ความละเอียดไม่ต่ากว่า
4800x1200 dpi
ใช้ที่กลุ่มงานอาคารสถานที่ฯ
- Print ขาวดา 35, สี 34 แผ่น/
นาที
- Scan ความละเอียดไม่ต่ากว่า
4800 dpi
- Copy ขาวดา 35, สี 34 แผ่น/
นาที ย่อ-ขยาย 25 – 400 %
- Fax รับส่ง 3 วินาที/แผ่น
ใช้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สานักพิมพ์ กลุ่มงานบริหารงานฯ
กลุ่มงานกิจการฯ ฝุายยานพาหนะ
- ความละเอียดสูงสุด 2400x2400
dpi
- แสดงภาพหลังจากสแกน
ภายใน 7 วินาที
- ระบบปูอนกระดาษอัตโนมัติ
ใช้ที่กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานบุคลากร
กลุ่มงานจัดหารายได้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
แบบ i3 และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard
Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
500 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM)
ชนิด DDR3 มีขนาดไม่น้อยกว่า
4 GB
ใช้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และ
สานักพิมพ์
-ความเร็วไม่ต่ากว่า 20 แผ่น/นาที
-เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิด
หมึกผง ย่อ-ขยาย ได้
ใช้ที่กองกลาง
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จานวน/
หน่วยนับ

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

ลาดับที่

รายการ

8

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า
ชนิดข้อแข็ง

1 เครื่อง

9,500

9,500

9

เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น

1 เครื่อง

13,500

13,500

10

เครื่องทาลายเอกสาร

2 เครื่อง

16,000

32,000

11

เครื่องเชือ่ ม

1 เครื่อง

26,000

26,000

12

เครื่องพริ้นเตอร์

1 เครื่อง

13,790

13,790

13

โต๊ะประชุม

5 ชุด

16,350

81,750

14

โต๊ะทางาน

4 ชุด

40,000

160,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
สานักงานอธิการบดี
- เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 1
สูบ
- 1.6 แรงม้า @ 7000 รอบ/นาที
- ระบายความร้อนด้วยอากาศ
- ความจุน้ามันเชื้อเพลิงไม่ต่ากว่า
1 ลิตร
ใช้ที่ภาคพื้นดิน กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิด
สูบแนวนอน
- เครื่องยนต์ไม่ต่ากว่า 3.5 แรงม้า
- รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว
ภาคพื้นดิน กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
-ทาลายเอกสารได้ครั้งละ
ไม่ต่ากว่า19 แผ่น
-มีระบบทาลายลวดเย็บ
-มีระบบทาลายบัตรเครดิตและ
แผ่นCD
-มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
-ขนาดถังบรรจุไม่ต่ากว่า 39 ลิตร
ใช้ที่กลุ่มงานพัสดุ 1 เครื่อง
กลุ่มงานบุคคล 1 เครื่อง
-เป็นเครื่องเชื่อมระบบ MMA
-แรงดันไฟในการเชื่อมไม่ตากว่
่ า
26 Volt
ใช้ที่โรงซ่อมบารุง กลุ่มงาน อาคาร
สถานที่ฯ
-Print ขาวดา 30 แผ่น/นาที
-หน่วยความจาไม่ต่ากว่า 16 MB
ใช้ที่กลุ่มงานพัสดุ
-โต๊ะประชุมขนาดไม่ต่ากว่า
180x90x75 ซม.
-พร้อมด้วยเก้าอี้บุนวม
จานวน 5 ตัว
ใช้ประจาห้องรองอธิการบดี
ห้องผู้ช่วยอธิการบดี
และกลุม่ งานพัสดุ
ประกอบไปด้วย
-โต๊ะทางานขนาดไม่ต่ากว่า
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รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)

15

เครื่องคอมพิวเตอร์

1 เครื่อง

44,500

16

เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล

1 เครื่อง

98,000

17

ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุและ
โรงซ่อม โลหะ

1 งาน

ลาดับที่

รวมทั้งสิ้น

255,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
180x90x75 ซม.
-ตู้ข้างขนาดไม่ต่ากว่า 120x48x70
ซม.
-ตู้ลิ้นชักขนาดไม่ต่ากว่า
42x60x45 ซม.
-ตู้ไซด์บอร์ดขนาดไม่ต่ากว่า
180x48x80 ซม.
-เก้าอี้ทางานหนังบุนวม
ใช้ประจาห้องรองอธิการบดี
44,500
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
แบบ i5 และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.3 GHz
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard
Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2
TB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM)
ชนิด DDR3 มีขนาดไม่น้อยกว่า 4
GB
- มีจอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 23 นิ้ว
ใช้สาหรับงานเขียนแบบ ของกลุ่ม
งานอาคารฯ
98,000
-ความเร็วไม่ต่ากว่า 20 แผ่น/นาที
-เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิด
หมึกผง ย่อ-ขยาย ได้
ใช้ที่กองบริการการศึกษา
สานักงานอธิการบดี
255,000 -ปรับปรุงผนังห้องเดิม
-ปรับปรุงฝูาเพดาน
-ปรับปรุงประตูเหล็กม้วน
ห้องเก็บพัสดุ และโรงซ่อมโลหะ
-ปรับปรุงงานสีและซ่อมผนัง
ที่แตกร้าว
ห้องเก็บพัสดุและโรงซ่อมโลหะ
1,495,160
รวมเงิน
(บาท)
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1224342044 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่ อาคาร 44 สานักงานอธิการบดี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนนักศึกษาคงอยู่
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
7. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
5,000,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : สานักงานอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบ นางรัตติยา พาวินัย
หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยมีอาคารสานักงานอธิการบดีหลังใหม่ที่สร้างและส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2554
ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยติดตั้งระบบไฟฟูาเรียบร้อยแล้ว จึงทาให้อาคารมีความพร้อมในการเป็นอาคารปฏิบัติงานของสานักงาน
อธิการบดี ซึ่งประกอบด้วยกองกลาง กองบริการการศึกษา แต่ยังไม่มีครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่สาคัญคือ ระบบเครื่องปรับอากาศ
การติดตั้งห้องประชุมสาหรับการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่ง มีจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการ เพื่ออาคารสานักงาน
อธิการบดี สามารถใช้ปฏิบัติงานและการบริหารตามภาระหน้าที่ของสานักงานอธิการบดี ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนักศึกษา บุคลากรและผู้รับบริการต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาคาร 44 อาคารสานักงานอธิการบดี พร้อมใช้ปฏิบัติงานในส่วนการให้บริการของสานักงานประกอบด้วย
กองกลาง กองบริการการศึกษา มีครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศ และห้องประชุมพร้อมใช้งาน
2. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในการให้บริการ
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 มีหน่วยงานที่สามารถปฏิบตั ิงานและเข้าใช้อาคารสานักงานอธิการบดี
2
กอง
1.2 จานวนผู้เข้ารับบริการของสานักงานอธิการบดีของ 2 กอง
4,000
คน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของสานักงานอธิการบดี กองกลาง และกองบริการการศึกษา
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 สามารถดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดในโครงการ
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 6 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มกราคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2555
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1. จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
รวม หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2
รายการ
2

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1. จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1. จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่
- ระบบเครื่องปรับอากาศ
- ตกแต่งห้องประชุมและระบบห้อง
ประชุม
รวมเงิน

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1
1

ระบบ
งาน
จ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

1,700,000
3,300,000
5,000,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
1.จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
ใหม่
รวม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
พนักงาน ค่าตอบแทน
และวัสดุ
ราชการ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

ครุภณ
ั ฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

1,700,000

3,300,000

5,000,000

1,700,000

3,300,000

5,000,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
1,700,000
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3,300,000
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจ่ายอื่น (............................................)
รวม

5,000,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาคาร 44 อาคารสานักงานอธิการบดี กองกลาง กองบริการการศึกษา มีครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศครบ
ทุกห้อง
2. นักศึกษา บุคลากร และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการสูงขึ้น
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1.1 หน่วยงานสานักงานอธิการบดี ที่เข้าใช้อาคาร จานวน 2 กอง
1.2 จานวนผู้เข้ารับบริการของสานักงานอธิการบดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1.1 ความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารส านั ก งานอธิ ก ารบดี กองกลาง กองบริ ก ารการศึ ก ษา
ไม่น้อยกว่าร้อละ 85
เชิงเวลา
1.1 ระยะเวลาในการให้บริการตามรอบปีงบประมาณ 9 เดือน
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจความพีงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม
3.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงบประมาณ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามความจาเป็นเร่งด่วนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูอาคาร สถานที่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2555
1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นละประเทศชาติ
1.3 แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
1.4 เปูาหมายบริการกระทรวง : กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากลเพื่อผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีบประมาณ
พ.ศ.2553–2555
2.1.1 นโยบายที่ 1: ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ
กลยุทธ์ : ปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน และการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันในมหาวิทยาลัย
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2.2 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2.2.1 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ข้อ 4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.3.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
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1224342044 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่ อาคาร 44 สานักงานอธิการบดี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักศึกษาคงอยู่
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
7. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
5,000,000
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : สานักงานอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบ นางรัตติยา พาวนัย

รายการ

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน/
ราคาต่อ
รวมเงิน
หน่วยนับ
หน่วย
(บาท)
คุณลักษณะ/คาชี้แจง
(บาท)

1.ระบบเครื่องปรับอากาศ 1 ระบบ

1,700,000

2.ตกแต่งห้องประชุมและ
ระบบห้องประชุม

3,300,000

1 งาน

1,700,00 คุณลักษณะ
0
1.1 ขนาดไม่ต่ากว่า 30000 BTU
1.2 ขนาดไม่ต่ากว่า 35000 BTU
1.4 ขนาดไม่ต่ากว่า 8 นิ้ว
3,300,00 คุณลักษณะ
0
ตกแต่งห้องประชุมและระบบห้องประชุมตามมาตรฐานการ
ประชุม
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1224342045 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพือ่ ผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนนักศึกษาคงอยู่
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
7. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
5,000,000
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบ : นางสุนทรี โพธิกุล
หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มหี อพักให้บริการแก่บุคลากรนั้นซึ่งปัจจุบันหอพักได้ถูกน้าท่วมทาให้ไม่เกิดความ
เสียหายเป็นจานวนมากและด้วยสภาพเก่าหอพักก็พุพังมากเลยต้องมีการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขึน้ มาใหม่เพื่อให้บริการแก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีหน้าที่ให้การสนับสนุนและบริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้มหาวิทยาลัย
โดยมีงานบริหารทั่วไป (สารบรรณ) งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานการประชุม งานหารายได้ งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ
และงานประชาสัมพันธ์ รวม 8 งาน ทาหน้าที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากร
ให้เพียงพอเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและให้บริการกับชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีอาคารที่พักอาศัยสาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1. ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
1 อาคาร
1
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีอาคารที่พักอาศัยไว้ให้บริการบุคลากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. เปูาหมายเชิงเวลา
ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

9

เดือน วันเริ่มต้น:

1 มกราคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อาคาร

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ปีงบประมาณ 55 ตั้งงบ
5,000,000
ผูกผัน 56
8,000,000
รวมเป็น
13,000,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา
หน่วย
1 อาคาร ๆ ละ 1 อาคาร ๆ ละ
1 อาคาร ๆ ละ 5,000,000
ปริมาณรายการ

5,000,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
กิจกรรม
ค่าจ้าง
ค่าใช้สอย
ค่า
และค่าจ้าง
พนักงาน ค่าตอบแทน
ชั่วคราว
และวัสดุ สาธารณูปโภค
ประจา
ราชการ
1.ก่อสร้างอาคารที่พัก
อาศัย

รวม

งบลงทุน
ครุภณ
ั ฑ์

งบ
ที่ดินและ งบเงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
สิ่งก่อสร้าง
5,000,000

5,000,000

รวม
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2,500,000 2,500,000
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจ่ายอื่น (............................................)
รวม

2,500,000

2,500,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้บุคลากรมีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น
2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้สึกดีต่อมหาวิทยาลัยในการจัดสรรบ้านพักอาศัย
3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีที่พักอาศัยที่ดขี ึ้น
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 แบบรายงานผลการดาเนินการทุกกิจกรรม
3.2 แบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
2.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 -2555
2.2.1 นโบยายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ
2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ.
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดดล้อมการเรียนรู้
2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามเกณฑ์ สงป.
ตัวบงชี้ที่ 19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ
2.5 ความสรอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการทันที
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1224342045 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนนักศึกษาคงอยู่
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
7. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
5,000,000
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบ : นางสุนทรี โพธิกุล
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับ
ที่
1

จานวน/
หน่วยนับ

รายการ
ก่อสร้างอาคารที่พัก
อาศัย

1 อาคาร

รวม

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
5,000,000

รวมเงิน
(บาท)
5,000,000

5,000,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตราฐาน
- เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จานวน
20 ห้อง
- เป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่พร้อมห้องน้า
ในตัว
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1224342046 โครงการจัดซื้อรถ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนนักศึกษาคงอยู่
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
7. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
6,922,600 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบ : นางรัตติยา พาวินัย
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีรถบัสไว้ค่อยให้บริการแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรและ
นักศึกษา จานวนสามคัน ซึ่งสภาพรถแต่ละคันมีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่าสามปีขึ้นไป ใช้ได้จริงประมาณสองคัน มีสภาพที่เสื่อม
จานวนหนึ่งคัน ประกอบกับรถบรรทุกส าหรับ การขนย้ายสิ่งของที่อ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยปัจ จุบันมี เพีย ง
รถบรรทุก 4 ล้อเพียง 1 คัน ซึง่ ไม่เพียงพอการให้บริการและการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
กองกลาง สานักงานอธิการบดี จึงขอจัดซื้อรสบัสใหม่หนึ่งคันเพื่อทดแทนรถบัสเก่าที่มีสภาพเสื่อมและใช้งานได้ไม่ดี
และรถบรรทุกเพื่อให้การขอเข้ารับบริการของอาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรและนักศึกษาได้รับประโยชน์และมีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีรถบัสและรถบรรทุกที่มีศักยภาพและพร้อมให้บริการกับบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อไป
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 จัดซื้อรสบัสปรับอากาศ
1 คัน
1.2 จัดซื้อรถบรรทุก
1 คัน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีรถบัสและรถบรรทุกให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาตลอดจนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
3. เปูาหมายเชิงเวลา
ดาเนินการจัดซื้อรถบัสและรถบรรทุกแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 9 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มกราคม 2555
วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 รถบัสปรับอากาศ
2 รถบรรทุก
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดซื้อครุภัณฑ์
- รถบัสปรับอากาศ
- รถบัสบรรทุก

1
1

คัน
คัน

1
1

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 จัดซื้อครุภัณฑ์
1.1 ค่าครุภัณฑ์
- รถบัสปรับอากาศ
- รถบัสบรรทุก
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
อัตราต่อหน่วย
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
ปริมาณรายการ

1
1

คัน ๆ ละ
คัน ๆ ละ

1
1

คัน ๆ ละ
คัน ๆ ละ

1 คัน ๆ ละ
1 คัน ๆ ละ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
5,400,000
1,522,600
6,922,600

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
กิจกรรม
รวม
ค่าจ้าง
ค่าใช้สอย
ค่า
ที่ดินและ งบเงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
และค่าจ้าง
พนักงาน ค่าตอบแทน
ครุภณ
ั ฑ์
ชั่วคราว
และวัสดุ สาธารณูปโภค
สิ่งก่อสร้าง
ประจา
ราชการ
1.จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
6,922,600
6,922,600
รวม

6,922,600
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
6,922,600
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจ่ายอื่น (............................................)
รวม

6,922,600
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีรถบัสปรับอากาศ
และรถบรรทุกให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 แบบรายงานผลการดาเนินการทุกกิจกรรม
3.2 แบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
2.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555
2.2.1 นโบยายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ
2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ.
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดดล้อมการเรียนรู้
2.4 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามเกณฑ์ สงป.
ตัวบงชี้ที่ 19 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ
2.5 ความสรอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการทันที
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1224342046 โครงการจัดซื้อรถ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพือ่ ผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนนักศึกษาคงอยู่
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
7. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
6,922,600 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบ : นางรัตติยา พาวินัย

ลาดับ
ที่

รายการ

1

รถบัส

2

รถบรรทุก

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ราคาต่อ
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
จานวน/
รวมเงิน
หน่วย
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
หน่วยนับ
(บาท)
(บาท)
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
1 คัน
5,400,000 5,400,000 มาตรฐาน
- ขนาดไม่เกิน 45 ที่นั่ง
- ความสูงไม่เกิน 3.80 เมตร
- ความยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร
- ความกว้างประมาณ 2.55 เมตร
- มีประตูผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 2 ประตู
- ระบบไฮดรอลิคพร้อมเซฟตี้ ติดตั้งทีวี
ขนาด 24 นิ้ว และ 22นิ้ว พร้อมกล้อง
วงจรปิดตั้งด้านท้ายรถขณะถอย
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- ตัวถังประกอบบนแชสซีว์ ขนาดไม่ต่า
กว่า 380 แรง
1 คัน
1,522,600 1,522,600 มาตรฐาน
- ขนาดไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า
- น้าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 7,000 กก.
- ความยาวกระบะไม่น้อยกว่า 6.5 เมตร
- ความกว้าไม่น้อยกว่า 2.1 เมตร
- กระบะคาร์โก้พร้อมหลังคาโดยสาร
รวม
6,922,600
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1244342047 โครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนนักศึกษาคงอยู่
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
7. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
1,500,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : สานักงานอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบ นางสุนทรี โพธิ์กุล
หลักการและเหตุผล
โครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นภายใต้ภารกิจสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริม สนับสนุน
กิจการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยและประชาชน เข้าใจและรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในของมหาวิทยาลัยในวงกว้าง สร้าง
สัมพันธภาพที่ ดีระหว่างหน่วยงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ซึ่งจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัย จึงต้องอาศัยกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย สามารถเผยแพร่สู่ภาคีเครือข่ายและประชาชนผ่า น
ทางช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาโครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
2. เพือ่ ให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าใจรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในของมหาวิทยาลัย
3. เพื่ อเป็ นการสร้ างสั มพั น ธภาพที่ ดีร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย หน่ ว ยงานภาคีเ ครือ ข่ ายทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชน
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 จานวนผู้รับทราบข้อมูลข่าวสารในกิจการของมหาวิทยาลัย
5,000
คน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในของมหาวิทยาลัย
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 สามารถดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดในโครงการ
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 9 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มกราคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
รวม หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1
งาน
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
งบลงทุน
- เครื่องเสียง
- เครื่องบันทึกดีวีดี/เฮทดีดีพร้อม
ฮาร์ดดิสก์ขนาด 160จีบี
- บอร์ดคอลโทรลไฟพาร์
- โคมไฟพาร์
- พื้นเวที
- โพเดียมอะคริลิคใส
- เครื่องบันทึกภาพวงจรปิด
- เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส
- เรือท้องแบนพลาสติก
- เครื่องยนต์เรือ
- เครื่องฉายภาพ
รวมเงิน

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

3
3

ชุดๆละ
เครื่องๆละ

13,500 บาท
17,800 บาท

1
4
6
2
2
1
1
2
1

ตัวๆละ
ชุดๆละ
ชุดๆละ
ตัวๆละ
เครื่องๆละ
ลาๆละ
ลาๆละ
เครื่องๆละ
เครื่องๆละ
จ

24,500
7,500
10,000
13,000
49,700
75,000
30,000
23,000
15,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,000,000
1,000,000
500,000
40,500
53,400
24,500
30,000
60,000
26,000
99,400
75,000
30,000
46,000
15,200
1,500,000

329
แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย
รวม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและ
ค่า
พนักงาน ค่าตอบแทน
วัสดุ
สาธารณูปโภค
ราชการ
1,000,000
1,000,000

งบลงทุน
ครุภณ
ั ฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

500,000

1,500,000

500,000

1,500,000

แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
500,000
500,000
- ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
300,000
200,000
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจ่ายอื่น (............................................)
รวม

800,000

700,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
2. ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าใจรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในของมหาวิทยาลัย
3. มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1.1 จานวนผู้รับทราบข้อมูลข่าวสารในกิจการของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1.1 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อละ 85
เชิงเวลา
1.1 ระยะเวลาในการให้บริการตามรอบปีงบประมาณ 9 เดือน
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจความพีงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม
3.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงบประมาณ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามความจาเป็นเร่งด่วนในการจัดสรรงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2555
1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นละประเทศชาติ
1.3 แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
1.4 เปูาหมายบริการกระทรวง : กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากลเพื่อผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีบประมาณ
พ.ศ.2553–2555
2.1.1 นโยบายที่ 1: ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ
2.2 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
2.2.1 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ 6 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง (สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน)
2.3 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

ตัวชี้วัด 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
2. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที

1244342047 โครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักศึกษาคงอยู่
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
7. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
500,000
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : สานักงานอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบ นางรัตติยา พาวนัย

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

1.เครื่องเสียงห้องเรียน

3 ชุด

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
13,500

รวมเงิน
(บาท)

2.เครื่องบันทึก DVD/HDD

3 เครื่อง

17,800

53,400

3.บอร์ดคอลโทรลไฟบาร์

1 ตัว

24,500

24,500

-โคมไฟพาร์

4 ตัว

7,500

30,000

-พื้นเวที

6 ชุด

10,000

60,000

-โพเดียมอะคริลิคใส

2 ตัว

13,000

26,000

40,500

คุณลักษณะ/คาชี้แจง
คุณลักษณะ
- Powered mixer 250w.
- ตู้ลาโพง 5 นิ้ว 140w 4 ตู้แบบติดผนัง
คุณลักษณะ
- ฮาร์ดดิสก์ขนาด 160GB
คุณลักษณะ
- LED dmx512
คุณลักษณะ
- LED hi-power 3w
คุณลักษณะ
- ขนาด 180*240*20 ซม.
- ปูพรมทอสีน้าเงิน ขนาด 2 มม
- โครงคร่าวเป็นเหล็กขนาด 2*2 นิ้ว
- พื้นไม้อัด ขนาด 20 มม.
คุณลักษณะ
- ขนาด 180*240*20 ซม.
- ปูพรมทอสีน้าเงิน ขนาด 2 มม
- โครงคร่าวเป็นเหล็กขนาด 2*2 นิ้ว
- พื้นไม้อัด ขนาด 20 มม.

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

-

เครื่องบันทึกภาพ
วงจรปิด

2 เครื่อง

49,700

-

75,000

-

เรือท้องแบนไฟเบอร์ 1 ลา
กลาส
เรือท้องแบน
1 ลา
พลาสติก
เครื่องยนต์เรือ
2 เครื่อง

-

เครื่องฉายภาพ

15,200

-

รวมทั้งสิ้น

1 เครื่อง

30,000
23,000

รวมเงิน
(บาท)

คุณลักษณะ/คาชี้แจง

99,400 คุณลักษณะ
- ดีวีอาร์
- 16 charnal
75,000 คุณลักษณะ
- ขนาด 5.2*1.8*0.5 เมตร
30,000 คุณลักษณะ
- ขนาด 5.1*1.63*0.5 เมตร
46,000 คุณลักษณะ
- ไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า
15,200 คุณลักษณะ
- ความสว่างสูง 2600 ANSI lumens
- ความละเอียดภาพแบบ SVGA (800x600 pixels)
500,000

1224342048 โครงการ : การพัฒนาและสนับสนุนการจัดทาผลงานทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและลดความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพความต้องการของประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
สัดส่วนของคณาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ในระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
งบดาเนินงาน
1,500,000
ฝุายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม ,
ผศ. จรูญ รัตนกาล, รศ.วนิช สุธารัตน์
ทางวิชาการ (ก.พ.ต.)

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
เพื่อจะได้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดอยู่ในกลุ่ม
(Category) มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษา 4 ปี ด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีเปูาหมายที่จะก้าวสู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรนอกเหนือจากการให้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันมีจานวน ข้าราชการสายวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 48 คน (ร้อยละ 55.66) และ
รองศาสตราจารย์ 11 คน (ร้อยละ 13.31)
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีเปูาหมายในแต่ละปีที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ร้อยละ 10
ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย และยังมีผลพลอยได้คือมีปริมาณผลงาน ทางวิชาการของ
คณาจารย์เพิ่มขึ้นอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ตระหนักถึงความสาคัญในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการให้ทัก ษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ในการเขียนแผนการสอน
คาอธิบายรายวิชา เอกสารประกอบการสอน ตารา และผลงานวิจัย ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการสามารถนาส่งผลิตผลงานทางวิชาการและสามารถนาส่งผลงานทาง
วิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
เปูาหมาย

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1
2
3

รายการเปูาหมาย
จานวนอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์

ปริมาณ
9
5
-

หน่วยนับ
คน
คน
คน

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 อาจารย์และบุคลากรสายวิชาการมีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาเอกสารทาง
วิชาการอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กาหนด
2.2 ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (สมศ.)
2.3 สัดส่วนของคณาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
3.

เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555
ปฏิทินการปฏิบัตงิ าน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม
ต.ค.

1. จัดทาเรื่องการขออนุมัตกิ ารเบิกเงินสาหรับค่าตอบแทนการ
การจัดทาผลงานทางวิชาการ สาหรับคณาจารย์ทยี่ ื่นเรื่องขอ
ผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ./ รศ.
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทาผลงานทาง
วิชาการ ระดับ ผศ. รศ. (สาหรับคณาจารย์ที่ยื่นเรื่องขอผลงาน
ทางวิชาการ)
2. จัดทาการขออนุมัติเบิกเงินสาหรับค่าตอบแทนกรรมการ
ประเมินผลการสอน และ เอกสารประกอบการสอน ระดับ ผศ.
/เอกสารคาสอน ระดับ ศ.
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนกรรมการ การประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน ระดับผศ. /เอกสารคาสอน ระดับ รศ.
3. จัดทาการขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ.
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการ ระดับ ผศ. รศ.
- ค่าตอบแทนการประชุม กรรมการฝุายเลขานุการ กพต.
ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ามันกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ ผศ.
รศ.
4. จัดทาการขออนุมัติเบิกเงินค่าอ่านผลงานทางวิชาการ สาหรับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ระดับ ผศ. รศ.

พ.ศ.2555

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ.2554

ลา
ดับ

พ.ศ.2555

ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ไตรมาส 3

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานทางวิชาการ
ระดับ ผศ. รศ.
5. จัดทาการขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.)
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ต.)
- ค่าตอบแทนการประชุม กรรมการฝุายเลขานุการ (กพต.)
ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ามันกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ต.)

แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

ปริมาณรวมทั้ง
หน่วยนับ
สิ้น

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

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

1. ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการทา
ผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ.
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนค่าใช้จา่ ยการสนับสนุนการทา
ผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.
- ค่าตอบแทนค่าใช้จา่ ยในการสนับสนุนการทา
ผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.
2. ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน ระดับ ผศ. /เอกสาร
คาสอน ระดับ รศ.
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการสอนและ
เอกสารประกอบการสอนระดับ ผศ.
- ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการสอนและ
เอกสารคาสอน ระดับ รศ.
3. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ระดับ ผศ. รศ.
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.
- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.
- ค่าตอบแทนการประชุม กรรมการฝุาย

9

คน

5

คน

9

ครั้ง

5

ครั้ง

-

-

9

-

3

3

3

2

2

1

3

3

3

2

2

1

-

-

-

-

ครั้ง

-

3

3

3

5

ครั้ง

-

2

2

1

14

ครั้ง

-

5

5

4

-

ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

ปริมาณรวมทั้ง
หน่วยนับ
สิ้น

เลขานุการ กพต.
ค่าใช่สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ามัน กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ระดับ ผศ.
- ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ามัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับ รศ.
4 ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ.
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ อ่าน
ผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ อ่านผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ รศ.
5. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.)
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ (กพต.)
- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการฝุายเลขานุการ
กพต.
ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ามันกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ (กพต.)

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

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

9

ครั้ง

-

3

3

3

5

ครั้ง

-

2

2

1

9

ครั้ง

-

3

3

3

5

ครั้ง

-

2

2

1

6

ครั้ง

-

2

2

2

6

ครั้ง

-

2

2

2

6

ครั้ง

-

2

2

2

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ
1.

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการทาผลงานทางวิชาการ
ระดับ ผศ. รศ.
ค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการทาผลงานทาง
วิชาการ ระดับ ผศ.

- ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการทาผลงานทาง
2.

วิชาการ ระดับ รศ.
ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน ระดับ ผศ. รศ.
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน ระดับ ผศ.

- ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบ
3.

คาสอน ระดับ รศ.
ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการ ระดับ ผศ. /รศ.

งบประมาณรวมทั้งสิ้น
(บาท)
760,000

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

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

360,000

-

120,000

120,000

120,000

400,000

-

200,000

100,000

100,000

57,600

-

-

-

-

35,100
22,500

-

11,700
9,000

11,700
9,000

11,700
4,500

181,500

-

-

-

-

ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

งบประมาณรวมทั้งสิ้น
(บาท)

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

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

ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ ผศ.
- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ รศ.

36,000

-

12,000

12,000

12,000

20,000

-

7,000

7,000

6,000

69,500

-

23,168

23,166

23,166

36,000

12,000

12,000

20,000

-

7,000

7,000

12,000
6,000

245,400

-

-

-

-

140,400

-

46,800

62,400

31,200

- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านผลงานทางวิชาการ

105,000

-

28,000

49,000

28,000

ระดับ รศ.
ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(ก.พ.ต.)
ค่าตอบแทน

255,500

-

-

-

-

150,000
69,500

-

41,667
23,168

66,667
23,166

41,666
23,166

36,000

-

10,000

16,000

10,000

1,500,000

-

551,503

519,099

429,398

- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการฝุาย

เลขานุการ ก.พ.ต.

ค่าใช้สอยและวัสดุ

4.

- ค่าตอบแทนวัสดุน้ามันสาหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ระดับ
ผศ.
- ค่าตอบแทนวัสดุน้ามันสาหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ระดับ
ผศ.
ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านผลงานทางวิชาการ ระดับ
ผศ. รศ.
ค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ อ่านผลงานทางวิชาการ
ระดับ ผศ.

5.

- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(ก.พ.ต.)
- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการฝุาย เลขานุการ ก.พ.ต.ชุด
ใหญ่
ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทนวัสดุน้ามันกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(ก.พ.ต.)
รวม

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
1. ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการทาผลงานทางวิชาการ
ระดับ ผศ. รศ.
2. ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผล
การสอน/เอกสารประกอบการสอน
ระดับ ผศ. /เอกสารคาสอน ระดับ
รศ.
3. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการ ระดับ ผศ. รศ. /
ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ
ฝุายเลขานุการ กพต.
4. ค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานทางวิชาการ
ระดับ ผศ. รศ.
5. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(ก.พ.ต. ) /ค่าตอบแทนการประชุม
กรรมการฝุายเลขานุการ กพต.
รวม

เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน ค่าตอบแทน
ราชการ
760,000

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

1,500,000

ครุภณ
ั ฑ์

ที่ดินและ งบเงินอุดหนุน
สิ่งก่อสร้าง

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

57,600

56,000

245,400
219,500

ค่า
สาธารณูปโภค

760,000

57,600

125,500

งบลงทุน

181,500

245,400
36,000

255,500

1,500,000

แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
ลา
ดับ

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

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

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1. ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
จัดทาผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ.
2. ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน /เอกสารคาสอน
ระดับ ผศ. รศ. /
3. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. /
ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการฝุายเลขา
กพต. /ค่าใช้สอยวัสดุ
4. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯอ่าน
ผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ.
5. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.) /ค่าตอบแทน
การประชุมกรรมการฝุายเลขานุการ กพต./ค่า
ใช้สอยวัสดุ

-

320,000

220,000

220,000

-

20,700

20,700

16,200

-

61,168

61,166

59,166

-

74,800

111,400

59,200

-

74,835

105,833

74,832

551,503

519,099
1,500,000

429,398

รวม

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1. ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการทาผลงานทางวิชาการ
ระดับ ผศ. รศ. ศ.
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการทาผลงานฯ ระดับผศ.
- ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการทาผลงานฯ ระดับ รศ.
2. ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผล
การสอนและเอกสารประกอบการ
สอนระดับ ผศ./เอกสารคาสอน
ระดับ รศ.
ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผล
การสอนและเอกสารประกอบการ
สอนระดับ ผศ.

ปริมาณรายการ
ปริมาณ
หน่วยๆละ

ปริมาณหน่วยต่อรายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ

อัตราต่อหน่วย
รวมเป็นเงิน
อัตรา
หน่วย งบประมาณ(บาท)

760,000

18

ครั้ง

1 งาน ๆ ละ

20,000

บาท

360,000

10

ครั้ง

1 งาน ๆ ละ

40,000

บาท

400,000
57,600

27

คน

1 คน ๆ ละ

1,300

บาท

35,100

หมายเหตุ
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ลา
ดับ

รายการ

- ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผล
การสอนและเอกสารคาสอนระดับ
รศ.
3. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒฯิ ประเมินผลงานทาง
วิชาการ ระดับ ผศ./รศ. /
ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ
ฝุายเลขานุการ กพต. /ค่าใช้สอย
วัสดุ
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯ ระดับ
ผศ.
- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯ ระดับ
รศ.
- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ
ฝุายเลขานุการ กพต.
ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ามันสาหรับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผล
งานฯ ระดับ ผศ.
- ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ามันสาหรับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผล
งานฯ ระดับ รศ.
4. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อ่านผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.
รศ.
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อ่านผลงาน ระดับ ผศ.
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อ่านผลงาน ระดับ รศ.
5. ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(ก.พ.ต.)
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(ก.พ.ต.)

ปริมาณรายการ
ปริมาณ
หน่วยๆละ

15

คน

ปริมาณหน่วยต่อรายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ

1 คน ๆ ละ

อัตราต่อหน่วย
รวมเป็นเงิน
อัตรา
หน่วย งบประมาณ(บาท)

1,500

บาท

22,500
181,500

36

คน

1 คน ๆ ละ

1,000

บาท

36,000

20

คน

1 คน ๆ ละ

1,000

บาท

20,000

14

ครั้ง

4

คนๆละ

1,241

บาท

69,500

36

คน

1 คน ๆ ละ

1,000

บาท

36,000

20

คน

1 คน ๆ ละ

1,000

บาท

20,000
245,400

23

คน

1 คน ๆ ละ

6,000

บาท

140,400

10

คน

1 คน ๆ ละ

8,000

บาท

105,000
255,500

6

ครั้ง

1 ครั้ง ๆ ละ

25,000

บาท

150,000

หมายเหตุ
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ลา
ดับ

รายการ

- ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ
ฝุายเลขานุการ (ก.พ.ต.)
ค่าใช้สอยและวัสดุ
5.3 ค่าตอบแทนค่าวัสดุน้ามัน
กรรมการ ก.พ.ต.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณรายการ
ปริมาณ
หน่วยๆละ

ปริมาณหน่วยต่อรายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ

อัตราต่อหน่วย
รวมเป็นเงิน
อัตรา
หน่วย งบประมาณ(บาท)

6

ครั้ง

5 ครั้ง ๆ ละ 11,583.3 บาท

69,500

6

ครั้ง

6 ครั้ง ๆ ละ 11,583.3 บาท

36,000

2

1,500,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรสายวิชาการตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
และการเข้สตู่ าแหน่งทางวิชาการ
2. บุคลากรสายวิชาการให้มีทักษะ ความรู้และมีความเชี่ยวชาญ ในการเขียนแผนการสอน คาอธิบายรายวิชา การ
เขียนเอกสารประกอบการสอนตาราและงานวิจยั ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
3. บุคลากรสายวิชาการสามารถนาส่งผลงาน เพื่อพัฒนาตนเองเข้าสูต่ าแหน่งวิชาการ ในระดับทีส่ ูงขึ้นร้อยละ 5 ต่อ
ปีการศึกษา
การประเมินผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1. เชิงปริมาณ
1.2 ร้อยละของผูด้ ารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่เป็นไปตามเปูาหมาย
1.2 ร้อยละของผู้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ทเี่ ป็นไปตามเปูาหมาย
1.3 ร้อยละของผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ทเี่ ป็นไปตามเปูาหมาย
2. เชิงคุณภาพ
2.1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานที่กาหนด
2.2. ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์ สมส.
2.3. ร้อยละของสัดส่วนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น
3. เชิงระยะเวลา
3.1. ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
2.1.1 นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายย่อยที่ 4.1: นโยบายการศึกษา

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553-2555

หมายเหตุ
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2.2.1 นโบยายที่ 4 : ร่วมมือและส่งเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครูผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและตรง
ตามความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ผลิต พัฒนาและส่งเสริมวิทยฐานะคูรและบุคลากรทางการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

2.3.1 มาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานด้านงานงิจัยและสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่
เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจา/นักวิจัยประจา
2.3.2 มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : ระดับความสาเร็จในการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั
2.3.3 มาตรฐานที่ 5 : มาตรฐานด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 5.1 : ระดับความสาเร็จของสภาสถาบันในการกากับดูแลและขับเคลื่อการ
ดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ 5.3 : ระดับคุณภาพของคณาจารย์โดยรวม
5.3.2 ค่าเฉลี่ยคุณวุฒิทางวิชาการ

2.4. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) คารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

2555
2.4.1 มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประกอบด้วยตัวชี้วัด
3.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3.2 ระดับความสาเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
สังคม
3.3 ระดับความสาเร็จของแผนการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสริม
เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
3.4 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
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2.4.2 มิติที่ 2: มิติด้านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
7.1 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ.

2.5. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ)

2.5.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2553-2555) นโยบายที่ 3 :
สังคมและคุณภาพชีวิต
2.5.2 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2553-2555 ของมหาวิทยาลัย:
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การขยายโอกาสและการพัฒนาทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ
และให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา
2.5.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตั ิรการประจาปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2554) : ยุทธศาสตร์ : พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการ
ของประเทศ และให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา

3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
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10200 สานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
1224342049 โครงการ พัฒนาระบบคุณภาพภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน
งบดาเนินงาน
107,400
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.เพลินตา โมสกุล

หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดจุดมุ่งหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อเป็น
กลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 มีสาระสาคัญระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลั กของสถาบันอุดมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกาหนดให้การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา จะต้องมีการดาเนินการติดตามประเมินผลการดาเนินงานในทุกสิ้นปีการศึกษา อีกทั้งเกณฑ์การประเมินของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ให้มหาวิทยาลัยมีการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาหลักการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานกิจการนัก ศึกษา และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการดาเนินงานการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ จึงต้องดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและ
เป็นไปตามเปูาหมายของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมีผล
การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
80
ร้อยละ
1.2 นักศึกษาในกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการ
80
ร้อยละ
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์แผนและการจัดทาแผนของโครงการ โดยจัดทาทาโครงการตามขั้นตอนระบบ
การพัฒนาคุณภาพ PDCA
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3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 ร้อยละของการดาเนินงานตามแผน
ร้อยละ 80
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาระบบคุณภาพ
ภายในให้กับนักศึกษา
2 ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
3 อบรมเรื่องประกันคุณภาพกับเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา
แผนการดาเนินงาน
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาระบบ
1
ครั้ง
1
คุณภาพภายในให้กับนักศึกษา
2 ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
1
ครั้ง
1
3 อบรมเรื่องประกันคุณภาพกับเครือข่าย
1
ครั้ง
1
ประกันคุณภาพการศึกษา

ลา
ดับ
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 สร้างความรู้ความเข้าใจและ
พัฒนาระบบคุณภาพภายในให้กับ
นักศึกษา
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม
1.2 ค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสารจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์
2 ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนผู้ประเมิน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหน่วยงาน
- ค่าตอบแทนผู้ประเมิน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัย
3 อบรมเรื่องประกันคุณภาพกับ
เครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
3.1 ค่าใช้สอย
- ค่าพาหนะ ค่าน้ามัน ค่าเบีย้ เลีย้ ง
ค่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
รายการ
งบประมาณ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
37,400
ปริมาณรายการ

1
3

คนๆละ
คนๆละ

21
7

ชั่วโมงๆละ
ชั่วโมงๆละ

800
600

บาท
บาท

50

คนๆละ

-

-

160

บาท

29,400
16,800
12,600
8,000
8,000

8

หน่วย

1

คนๆละ

5,000 บาท

55,000
55,000
40,000

1

ครั้ง

3

คนๆละ

5,000 บาท

15,000
15,000
15,000
15,000
107,400

หมาย
เหตุ

349
แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
เงินเดือน
กิจกรรม
ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน
และค่าจ้าง
ชั่วคราว พนักงานราชการ
ประจา
1. สร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจและ
พัฒนาระบบ
คุณภาพ
ภายในให้กับ
นักศึกษา
2. ติดตาม
ประเมินผล
การ
ดาเนินงาน
3. อบรมเรื่อง
ประกัน
คุณภาพกับ
เครือข่าย
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
รวม

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอยและ
วัสดุ

29,400

8,000

55,000

84,400

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภณ
ั ฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม
37,400

55,000

15,000

15,000

23,000

107,400
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
29,400
55,000
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
8,000
15,000
- ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจ่ายอื่น (............................................)
รวม

37,400

15,000

55,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1.1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการประกันคุณภาพ ร้อยละ 80
1.2 นักศึกษาในกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1.1 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์แผนและการจัดทาแผนของโครงการ โดยจัดทาโครงการตามขั้นตอนระบบการ
พัฒนาคุณภาพ PDCA
เชิงเวลา
1.1 ร้อยละของการดาเนินงานตามแผน
ร้อยละ 80
2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข้อมูล โดยการใช้แบบรายงานผลการดาเนินงาน
3.2 การสารวจข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและพัฒนาชีวิต
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554
2.1.1 นโยบายที่ 3 : สังคมคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2553-2555
2.2.1 นโบยายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 5 : ปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลโดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริอง
กลยุ ท ธ์ ที่ 6 :
จั ด สื่ อ และเทคโนโลยี ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ที่ มี ค วามทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 7 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สามารถทางานได้หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 8 : เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และวิชาการแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร้างสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน กาย จิต สังคมและปัญญา
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 6 : ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 15 : ผลประเมินการประกันคุณภาพในรับรองโดยต้นสังกัด
2.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.4.1 มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพ
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ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายใน (สกอ.: 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน)
2.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. (ประจาปีการศึกษา พ.ศ.
2554)
2.5.1 องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
2.5.2 องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภสายใน
2.6 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ
ตัวชี้วดั ที่ 6 : ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการทันที
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1224342050 โครงการ งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างการแข่งขัน
ของประเทศ
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
3. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
5. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. จานวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
213,700บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน :กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเพลินตา โมสกุล
หลักการและเหตุผล
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏตาม
มาตรา 7 และมาตรา 8 แห่ง พรบ. ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ฉะนั้นกองนโยบายและแผน จาเป็นต้องมีวัสดุ อุป กรณ์ เพื่ออานวย
ความสะดวกในการปฏิ บั ติ ง านตลอดจนการบริ ง านด้ า นต่ า งๆ ของกองนโยบายและแผน ตามภาระหน้ า ที่ ข องกองซึ่ ง
ประกอบด้วย การบริหารงานทั่วไป การวางแผนงานและงบประมาณ การรายงานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ การประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกมิติ และการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์
กองนโยบายและแผน ได้จัดทางานบริหารจัดการกองนโยบายและแผนขึ้นเพื่อเป็นแผนการดาเนินงาน การใช้จ่าย
งบประมาณตลอดระยะปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขึ้น
วัตถุประสงค์
2. เพื่อให้มีการบริหารจัดการและการดาเนินงานของกองนโยบายและแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่จะนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
1.2 มีการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่

ปริมาณ
1
12

หน่วยนับ
ปี งปม.
คน

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
2.2 สนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหน้าที่ให้สอดคล้องเปูาประสงค์และตัวชี้วัดของเกณฑ์การ
ประเมินต่างๆ
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3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 การดาเนินงานของกองนโยบายและแผน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต้น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
- มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
- บุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและปฏิบตั ิ
ราชการตามหน้าที่
- ซ่อมครุภณ
ั ฑ์
- ต่ออายุวีซ่าให้แก่อาจารย์ชาวต่างชาติ
- ต่ออายุใบอนุญาตทางานให้แก่อาจารย์ชาวต่างชาติ
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
- มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และสิ่ ง อ านวยความ
สะดวก
- ค่าสาธารณูปโภคในการดาเนินงาน
- บุ ค ลากรเข้ า รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
และปฏิบัติราชการตามหน้าที่
- ซ่อมครุภัณฑ์
- ต่ออายุวีซ่าให้แก่อาจารย์ชาวต่างชาติ
- ต่ออายุใบอนุญาตทางานให้แก่อาจารย์
ชาวต่างชาติ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
รวมทั้ง หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4

ครั้ง

12
10

ครั้ง
ครั้ง

2
12
11

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2

2

3
1

3
3

3
5

3
1

1
4
3

1
6
6

2
2
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1 งานบริหารจัดการกองนโยบายและ
แผน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
10 ครั้งๆ ละ
- ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและยานพาหนะ
4 ครั้งๆ ละ
- ค่าวัสดุ
10 ครั้งๆ ละ
- ค่าถ่ายเอกสาร
2 ครั้งๆ ละ
- ค่าซ่อมครุภัณฑ์
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
12 เดือนๆ ละ
- ค่าโทรศัพท์ 1 เลขหมาย
4,200 ดวงๆ ละ 2
- ค่าแสดมป์
- ค่าอากรแสตมป์
2 ต่ อ อ า ยุ วี ซ่ า ใ ห้ แ ก่ อ า จ า ร ย์
ชาวต่างชาติ
2.1 ค่าใช้สอย
12 ครั้งๆ ละ 12
- ค่าธรรมเนียมขออยู่ต่อ
3 ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตท างานให้ แ ก่
อาจารย์ชาวต่างชาติ
3.1 ค่าใช้สอย
11 ครัง้ ๆ ละ 11
- ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอ
11 ครัง้ ๆ ละ 11
- ค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
อัตรา หน่วย

อัตราต่อหน่วย

1,800 บาท
9,025 บาท
1,000 บาท

ครั้ง/ปี

คนๆละ

คนๆละ
คนๆละ

400
3

บาท
บาท

1,900 บาท

100 บาท
3,000 บาท

143,100
18,000
36,100
10,000
79,000
13,700
4,800
8,400
500
22,800
22,800
34,100
1,100
33,000
213,700

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
กิจกรรม
ค่าจ้าง
ค่าใช้สอย
ค่า
และค่าจ้าง
พนักงาน ค่าตอบแทน
ชั่วคราว
และวัสดุ สาธารณูปโภค
ประจา
ราชการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและ
200,000
วัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
13,700
รวม

200,000

13,700

งบลงทุน
ครุภณ
ั ฑ์

ที่ดินและ งบเงินอุดหนุน
สิ่งก่อสร้าง

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
3 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
4 ค่าจ้างชั่วคราว
5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
6 ค่าตอบแทน
7 ค่าใช้สอยและวัสดุ
111,000
70,000
19,000
8 ค่าสาธารณูปโภค
3,700
5,000
5,000
3 งบลงทุน
9 ค่าครุภณ
ั ฑ์
10 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4 งบเงินอุดหนุน
11 เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
12 เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
13 เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
14 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
15 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
16 เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
17 เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
18 เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
19 เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
20 เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
21 เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
22 เงินรายจ่ายอื่น (............................................)
รวม

114,700

75,000

24,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การบริหารจัดการกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2. บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพและสามารถนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยการสะดวกในการดาเนินงาน
1.2 บุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ อย่างน้อยร้อยละ 80
1.3 ผลการบริหารงานของกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการดาเนินงานของกองนโยบายและแผน
3.2 การสารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการของกองนโยบายและแผน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 - 2558
นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล้ อ งกั บ กรอบแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2553 -2555
2.2.1 นโยบาย 9 : ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่ความเป็น สากล
บนพื้นฐานการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
สากล
เปูาประสงค์ : ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเน้นเอกลักษณ์ เพื่อสู่ความ
เป็นสากล
กลยุทธ์ที่ : 6. ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA
2.3 ความสอดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ตาม (ร่ า ง) ค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ ก.พ.ร. ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2554
2.3.1 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน
ตัว ชี้วั ดที่ 9 ระดั บความส าเร็จ ของการพัฒ นาคุณ ภาพการบริ หารจั ดการภาครั ฐ PMQA หมวด 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
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1224342051 โครงการพัฒนาสถาบันสู่สากล
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน
ในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบดาเนินงาน
1,300,000 บาท
กองนโยบายและแผน (กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์)
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.เพลินตา โมสกุล

หลักการและเหตุผล
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มี
ภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับสถาบัน/
องค์กรในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตร
และมาตรฐานทางวิชาการ การวิจัย และบุคลากร เป็นต้น ตลอดจนจัดทาแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล ซึ่งเป็นแผนระยะยาวใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับทางวิชาการในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ และได้รับการจัดอันจากสถาบันหรือ
องค์กรจัดอันดับชั้นนาของโลก
นโยบายด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานที่สาคัญประการหนึ่ง
คือการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับองค์กร/สถาบันการศึกษาต่างประเทศ เปูาหมายที่สาคัญในการทา
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่ม มีหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยน
บุคลากร/นักศึกษา การร่วมพัฒนางานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน การ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดี ที่จะนาไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
1. จัดทาแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล (ฉบับปรับปรุง)
2. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และแสวงหาการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและ/หรือพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเปิดตลาดการศึกษาสู่ระดับสากล
และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
4. ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานตามความร่วมมือเดิมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสานสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาระหว่างองค์กร
5. ส่งเสริม สนับสนุน การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
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เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล (ฉบับปรับปรุง)
1
แผน
1.2 จานวนบันทึกความเข้าใจใหม่กับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้าง
1
ฉบับ
ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
1.3 จานวนการจัดการศึกษา และ/หรือ พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเปิดตลาด 2
หลักสูตร
การศึกษาสู่ระดับสากล และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
1.4 จานวนนักศึกษา/บุคลากร จากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาแลกเปลี่ยน 20
คน
องค์ความรู้และวัฒนธรรมกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1.5 จานวนการนาเสนอผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย กับองค์กรในต่างประเทศ
3
คน
1.6 จานวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และผลงานทางวิชาการ ตามบันทึก
8
คน
ความเข้าใจที่ได้ทาร่วมกันกลับองค์กรภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ
1.7 จานวนการศึก ษาดูงาน แลกเปลี่ย นผลงานทางวิชาการ ระหว่า งผู้ บริ หารของ
2
ครั้ง
มหาวิทยาลัยกับผู้บริหารขององค์กรในต่างประเทศ
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสาเร็จของการปฏิบัตริ าชการ ตามตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสาเร็จการพัฒนาสถาบันสู่สาก
2.2 ร้อยละของจานวนเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ
2.3 ร้อยละของจานวนบุคลากร/นักศึกษา จากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และวัฒนธรรมกับ บุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. รายงานผลการดาเนินงานการประเมินตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือน
3.2. ปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ตลอดปีงบประมาณ 2555
3.3. โครงการ / กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางด้ า นวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย
2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและ/หรือพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติ เพื่อเปิดตลาดการศึกษาสู่ระดับ
สากล และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
3 ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานตามความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสานสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนา

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

ศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาระหว่างองค์กร
4 ส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยน/การนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการ นาเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ เพื่อ
เป็นการยกระดับความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาการสร้าง
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศ
เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและเสริ ม สร้ า งความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ท า ง ด้ า น วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย
2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและ/
หรือพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเปิด
ตลาดการศึ ก ษาสู่ ร ะดั บ สากล และ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
3 ส่งเสริม สนั บสนุ น การด าเนิ นงานตาม
ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ในและ
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ ส า น สั ม พั น ธ์
แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ แ ละวั ฒ นธรรม
รวมถึ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรและ
นักศึกษาระหว่างองค์กร
4 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น แลกเปลี่ ย น/การ
น าเสนอผลงานทางวิ ช าการ น าเสนอ
ผลงานวิจัยในต่างประเทศ เพื่อเป็นการ
ย ก ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ป็ น ส า ก ล ข อ ง
มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
รวมทั้ง หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

เครือข่าย

2

หลัก
สูตร

1

ปีงบ
ประมาณ

1

ปีงบ
ประมาณ

362
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 ส่ง เสริ ม สนั บ สนุน และแสวงหา
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ วมมื อ
กับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
1.1 กิจกรรมการเดินทางไปลงนาม
บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ
มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี
1.1.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าเดินทาง
1.2 กิจกรรมการเตรียมการเพื่อการลง
นามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ
1.2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การ
ศึ ก ษาและ/หรื อ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
น า น า ช า ติ เ พื่ อ เ ปิ ด ต ล า ด
การศึ ก ษาสู่ ร ะดั บ สากล และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ น โ ย บ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย
2.1 กิจกรรมการประชุมทาความเข้าใจ
ร่วมกันที่จะแลกเปลี่ยนและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่
สากล
2.1.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าอาหารว่าง
- ค่าเอกสารการประชุม
2.2 กิจกรรม “การศึกษาความเป็นไป
ได้”
2.2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร
- ค่าจ้างจัดทาเอกสาร
- ค่าอาหารว่าง
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
2.2.2 ค่าตอบแทน
- ค่าจ้างเหมาจ่ายวิเคราะห์/แปล
ผลข้อมูล

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
รายการ
งบประมาณ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
ปริมาณรายการ

10

1
1

40
40

10
10

คนๆ ละ

คนๆ ละ
คนๆ ละ

คนๆ ละ
คนๆ ละ

เล่มๆ ละ
คน

1

4

1

ครั้งๆ ละ

วันๆ ละ

ครั้งๆ ละ

1

ครั้งๆ ละ

2
1

ครั้งๆ ละ
ครั้งๆ ละ

1

ครั้งๆ ละ

19,300 บาท

11,700 บาท
2,100 บาท

25
150

บาท
บาท

หมาย
เหตุ

193,000

ควจ.

193,000
20,100

ควท.

11,700
2,100

7,000

ควจ.

1,000
6,000
13,800

ควจ.

2,000 บาท
100 บาท
25 บาท

2,000
1,000
500
6,300

4,000 บาท

4,000

363
ลา
ดับ
2.3
2.4

2.5

3

3.1

3.2

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
กิจกรรม “การศึกษาแนวทางการ
จัดทาหลักสูตรนานาชาติ”
กิจกรรม “การพัฒนาและจัดทา
36,200
หลักสูตรนานาชาติ”
2.4.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร
1
ครั้งๆ ละ 2,000 บาท
2,000
- ค่าจ้างจัดทาเอกสาร
10 เล่มๆ ละ
120 บาท
1,200
- ค่าอาหารว่าง
10
คน
6
ครั้งๆ ละ
25 บาท
1,500
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
1
ครั้งๆ ละ 3,000 บาท
3,000
- ค่าบารุงรักษารถ
3
วันๆ ละ
500 บาท
1,500
- ค่าน้ามัน
3
วันๆ ละ
500 บาท
1,500
- ค่าเช่าสถานที่
3
วันๆ ละ 2,500 บาท
7,500
2.4.2 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
3 คนๆ ละ 10 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 18,000
กิจกรรมการจัดทาหลักสูตร
115,000
ภาษาจีน
2.5.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าเดินทาง
2 คนๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ 25,000 บาท 50,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
2 คนๆ ละ 10
วันๆ ละ 3,000 บาท 30,000
- ค่าที่พัก
2 คนๆ ละ 10
คืนๆ ละ 2,500 บาท 25,000
- ค่าวัสดุ
10,000 บาท 10,000
ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงาน
ตามความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ สาน
สั ม พั น ธ์ แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้
และวั ฒ นธรรม รวมถึ ง พั ฒ นา
ศั ก ยภาพบุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษา
ระหว่างองค์กร
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
12,200
ศิลปวัฒนธรรมกับ Osaka
Kyoiku University
3.1.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าน้ามัน
1
ครั้งๆ ละ 5,000 บาท
5,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ
1 คนๆ ละ
5
วันๆ ละ
240 บาท
1,200
- ค่าวัสดุการจัดกิจกรรม
5,000 บาท
5,000
3.1.2 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนล่าม
1 คนๆ ละ
1,000 บาท
1,000
กิจกรรมการจัดส่งอาจารย์ไป
83,500
พัฒนาการจัดการเรียรการสอน ณ
วิทยาลัยหลวงพระบาง
ปริมาณรายการ

หมาย
เหตุ
ควจ.
ควจ.

คมส.

ควท.

ควท.
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ลา
ดับ

3.3

3.4

4

4.1

รายการ
3.2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าพาหนะ
- ค่าที่พัก
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าของที่ระลึก
กิจกรรมการจัดส่งอาจารย์ไป
พัฒนาการจัดการเรียรการสอน ณ
วิทยาลัยหลวงพระบาง
3.3.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าพาหนะ (เครื่องบินไป-กลับ)
- ค่าพาหนะภายในประเทศ
- ค่าที่พัก
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน/
เย็น
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ แฟูม
หมึก ฯลฯ วัสดุน้ามัน
กิจกรรมการต้อนรับนักเรียน/
นักศึกษา/บุคลากรแลกเปลี่ยน
ระหว่างม.ราชภัฏฯ 40 แห่ง กับ
มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน
3.4.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าจัดกิจกรรม
- ค่าธรรมเนียม/ค่าผ่านประตู
- ค่าอาหารกลางวัน/เย็น
- ค่าน้ามัน
- ค่าของที่ระลึก
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น แลกเปลี่ ย น/
การน าเสนอผลงานทางวิช าการ
นาเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ ความเป็ น
สากลของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมการผลิตตาราร่วมกันด้าน
นาฏศิลป์และดนตรี
4.1.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พัก
- ค่าพิมพ์เอกสาร
- ค่าวัสดุอุปกรณ์

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
รายการ
งบประมาณ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
ปริมาณรายการ

2
2
2
1

3
3
3
3
3

คนๆ ละ
คนๆ ละ
คนๆ ละ
ชิ้นๆ ละ

20,000
6,000
15,000
1,500

คนๆ ละ
คนๆ ละ
คนๆ ละ
คนๆ ละ
คนๆ ละ

15,000
8,000
3,800
15,000
5,000

บาท
บาท
บาท
บาท

40,000
12,000
30,000
1,500
116,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

45,000
24,000
5,400
30,000
15,000

27,100 บาท

27,100
50,000

20,000
5,000
15,000
5,000
5,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คนๆ ละ
คนๆ ละ
คนๆ ละ
เล่มๆ ละ

1
10
10

ครั้งๆ ละ
วันๆ ละ
คืนๆ ละ

25,000
2,500
2,000
10,000
5,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ควท.

ควส.

20,000
5,000
15,000
5,000
5,000

85,000
1
1
1
1

หมาย
เหตุ

25,000
25,000
20,000
10,000
5,000

คมส.
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ลา
ดับ

รายการ

4.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนผลงานทาง
วิชาการ นาเสนอผลงานวิจัย ด้าน
วิทยาศาสตร์ระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษากับ Osaka Kyoiku
University
4.2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าของที่ระลึก
4.2.2 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรแนะนา
มารยาทสังคมของญี่ปุนเบื้องต้น
- ค่าตอบแทนล่ามภาษาญีป่ ุน
4.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชากาย
วิภาคและสรีรวิทยา และด้าน
วิทยาศาสตร์อื่นๆ โดยระบบ TV
Conference ระหว่างผู้สอน
นักศึกษาไทยกับนักศึกษา Osaka
Kyoiku University
4.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนผลงานทาง
วิชาการ ระหว่างผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยกับผู้บริหารของ
องค์กรในต่างประเทศ
4.4.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าเดินทาง (ค่าเครื่องบินไปกลับ)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พักในต่างประเทศ
- ค่าเดินทางในต่างประเทศ
- ค่าเดินทางภายในประเทศ
- ค่าน้ามัน
- ค่าของที่ระลึก
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
**ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
รายการ
งบประมาณ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
217,700
ปริมาณรายการ

3
3
3

คนๆ ละ
คนๆ ละ
คนๆ ละ

5
5

วันๆ ละ
วันๆ ละ

5

ชิ้นๆ ละ

2,100
4,000
40,000
400

บาท
บาท
บาท
บาท

31,500
60,000
120,000
2,000

หมาย
เหตุ
ควท.

2

คนๆ ละ

600

บาท

1,200

1

คนๆ ละ

3,000 บาท

3,000
-

ควท.

350,000

มร.อย.

100,00
0
50,000
50,000
100,00
0
5,000
5,000
5,000
35,000

บาท

100,000

บาท
บาท
บาท

50,000
50,000
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,000
5,000
5,000
35,000
1,300,000

366
แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
1.ส่งเสริม สนับสนุน และ
แสวงหาการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
2.ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
ศึกษาและ/หรือพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติ เพื่อเปิดตลาด
การศึกษาสูร่ ะดับสากล และ
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
3.ส่งเสริม สนับสนุน การ
ดาเนินงานตามความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อสานสัมพันธ์
แลกเปลีย่ นองค์ความรู้และ
วัฒนธรรม รวมถึงพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา
ระหว่างองค์กร
4.ส่งเสริม สนับสนุน การ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้
เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและ

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน ค่าตอบแทน
ราชการ

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภณ
ั ฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

213,100

213,100

22,000

150,000

172,000

1,000

261,200

262,200

4,200

648,500

652,700
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งบบุคลากร
กิจกรรม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน ค่าตอบแทน
ราชการ

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภณ
ั ฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

ระดับนานาชาติ
รวม

27,200

1,272,800

1,300,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
4. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
5. ค่าจ้างชั่วคราว
6. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
22,000
1,000
4,200
7. ค่าตอบแทน
150,000
648,500
474,300
8. ค่าใช้สอยและวัสดุ
9. ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
10.
ค่าครุภณ
ั ฑ์
11.
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4 งบเงินอุดหนุน
12.
เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
13.
เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
14.
เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
15.
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
16.
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
17.
เงินอุดหนุน (...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
18.
เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
19.
เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
20.
เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
21.
เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
22.
เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
23.
เงินรายจ่ายอื่น (............................................)
รวม

172,000

649,500

478,500
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
วิชาการของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเปิดตลาดการศึกษาสู่ระดับสากล และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
3. การดาเนินงานตามความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
วัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาระหว่างองค์กร
4. ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูส่ ากล (ฉบับปรับปรุง)
1
แผน
2. นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาและเผยแพร่วัฒนธรรมในประเทศไทย
20
คน
3. ผู้บริหาร/บุคลากร/นักศึกษา เข้าร่วมการประชุม สัมมนา ดูงาน นาเสนอผลงาน
5
ครั้ง
วิชาการ หรือแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางการศึกษา กับองค์กร/สถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ
4. เกิดโครงการแลกเปลีย่ นทางวิชาการ/บันทึกความเข้าใจใหม่ หรือกิจกรรมต่อเนื่อง
4
โครงการ
ระหว่างมหาวิทยาลัย กับองค์กร/สถาบัน ทั้งภายในและต่างประเทศ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสถาบันสู่สากล เปูาหมายระดับ 3
2. จัดทาข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย การติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานตามโครงการต่างๆ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล (ฉบับปรับปรุง) ได้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2555
2. ปฏิบัติตามนโยบายวิเทศสัมพันธ์และนโยบายมหาวิทยาลัยได้ตลอดปีงบประมาณ 2555
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การรายงานผลการดาเนินงาน ตามแบบประเมิน แบบสอบถาม ของกิจกรรม/โครงการ
3.2 การรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสถาบันสู่
สากล
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและพัฒนาชีวิต
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554
2.1.1 นโยบายที่ 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2553-2555
2.2.1 นโบยายที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ ความรู้ที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
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กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 นโบยายที่ 9 : ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลัก ษณ์ เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ 5 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)
มิติที่ 2 มิติด้านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสาเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่สากล
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
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1224342052 โครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา ผู้บริหาร บุคลากร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน
ในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
220,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
กองนโยบายและแผน (กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์) ผู้รับผิดชอบ : น.ส.เพลินตา โมสกุล
หลักการและเหตุผล
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มี
ภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับสถาบัน/
องค์กรในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตร
และมาตรฐานทางวิชาการ การวิจัย และบุคลากร เป็นต้น
นโยบายด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานที่สาคัญประการหนึ่ง
คือการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับองค์กร/สถาบันการศึกษาต่างประเทศ เปูาหมายที่สาคัญในการทา
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่ม มีหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยน
บุคลากร/นักศึกษา การร่วมพัฒนางานวิจัย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน การส่งเสริมความ
เข้าใจอันดี ที่จะนาไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จึงเป็นสิ่งที่สาคัญต่อการรองรับความเป็ น
สากลในอนาคต กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์จึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้บรรลุต ามพัน ธกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอ ยุธยา กลุ่มงานวิเ ทศสั มพัน ธ์จึงจั ดทาโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ผู้บริหาร บุ คลากร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อ
ดาเนินการตามเปูาหมายที่วางไว้
วัตถุประสงค์
1. สนับสนุน ส่งเสริม นักศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเผยแพร่วัฒนธรรมกับองค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศ
2. สนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้บริหาร และบุคลากร ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ดูงาน สัมมนา ทางวิชาการกับองค์กรทั้ง
ในและต่างประเทศ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
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เปูาหมาย
1 เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ
1.1 จานวนนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาและเผยแพร่วัฒนธรรมในประเทศไทย
40
1.2 จานวนบุคลากร/นักศึกษา เข้าร่วมการประชุม สัมมนา ดูงาน นาเสนอผลงาน
2
วิชาการ หรือแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางการศึกษา กับองค์กร/สถาบัน ทั้งในและ
ต่างประเทศ
1.3 จานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
30
2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาและเผยแพร่วัฒนธรรมในประเทศไทย
2.2 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
2.3 ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3 เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. ปฏิบัติตามนโยบายวิเทศสัมพันธ์และนโยบายมหาวิทยาลัยได้ตลอดปีงบประมาณ 2555
3.2. โครงการ / กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา

หน่วยนับ
คน
ครั้ง
คน

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 บุ ค ลากร/นั ก ศึ ก ษา เข้ า ร่ ว มแลกเปลี่ ย นกิ จ กรรม
ทางการศึ ก ษา กั บ องค์ ก ร/สถาบั น ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
2 อบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากร
แผนการดาเนินงาน
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 บุ ค ลากร/นั ก ศึ ก ษา เข้ า ร่ ว มแลกเปลี่ ย น
2
ครั้ง
1
1
กิจกรรมทางการศึกษา กับองค์กร/สถาบัน
ทั้งในและต่างประเทศ
2 อบรมให้ ค วามรู้ ด้ า นภาษาอั ง กฤษแก่
1
ครั้ง
1
บุคลากร

ลา
ดับ
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
1 บุ ค ลากร/นั ก ศึ ก ษา เข้ า ร่ ว ม
168,700
แลกเปลี่ ย นกิ จ กรรมทางการ
ศึกษา กับองค์กร/สถาบัน ทั้งใน
และต่างประเทศ
1.1 กิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยน
87,900
มหาวิทยาลัยสตรีโคมาซาวะ
1.1.1 ค่าตอบแทน
18,900
2,100
- ค่าเบี้ยเลีย้ งอาจารย์
1
คนๆละ
9
วันๆละ
บาท
18,900
1.1.2 ค่าใช้สอย
69,000
29,000 บาท
- ค่าเดินทางอาจารย์
1
คนๆละ
29,000
10,000 บาท
- ค่าเดินทางนักศึกษา
4
คนๆละ
40,000
1.2 กิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยน
80,800
มหาวิทยาลัยเกียวโตเพื่อ
การศึกษา
1.2.1 ค่าตอบแทน
37,800
- ค่าเบี้ยเลีย้ งอาจารย์
1
คนๆละ 18
วันๆ ละ 2,100 บาท
37,800
1.2.2 ค่าใช้สอย
43,000
23,000 บาท
- ค่าเดินทางอาจารย์
1
คนๆละ
23,000
10,000 บาท
- ค่าเดินทางนักศึกษา
2
คนๆละ
20,000
2 อบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
51,300
แก่บุคลากร
2.1 ค่าตอบแทน
33,600
- ค่าตอบแทนวิทยากรต่างชาติ
3
คนๆละ 14 ชั่วโมงๆ ละ 800 บาท
33,600
2.2 ค่าใช้สอย
6,000
- ค่าอาหารกลางวัน
30 คนๆละ
2
วันๆ ละ 100 บาท
6,000
2.3 ค่าวัสดุ
11,700
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการ
11,700
สอน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
220,000
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
1. บุคลากร/นักศึกษา
เข้ า ร่ ว ม แล กเป ลี่ ย น
กิจกรรมทางการศึกษา
กับ องค์ กร/สถาบั น ทั้ ง
ในและต่างประเทศ
2. อบรมให้ความรู้ด้าน
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ก่
บุคลากร
รวม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าจ้างประจา

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอยและ
ค่า
วัสดุ
สาธารณูปโภค

งบลงทุน
ครุภณ
ั ฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม

56,700

112,000

168,700

33,600

17,700

51,300

90,300

129,700

220,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
2 ค่าจ้างชั่วคราว
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
4 ค่าตอบแทน
37,800
33,600
18,900
5 ค่าใช้สอยและวัสดุ
43,000
17,700
69,000
6 ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
7 ค่าครุภณ
ั ฑ์
8 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4 งบเงินอุดหนุน
9 เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
10 เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ
11 เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
12 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ
13 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
14 เงินอุดหนุน (...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
15 เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
16 เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
17 เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
18 เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
19 เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
20 เงินรายจ่ายอื่น (............................................)
รวม

80,800

51,300

87,900
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเผยแพร่วัฒนธรรมกับองค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศ
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ดูงาน สัมมนา ทางวิชาการกับองค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศ
3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาและเผยแพร่วัฒนธรรมในประเทศไทย 40
คน
2. จานวนบุคลากร/นักศึกษา เข้าร่วมการประชุม สัมมนา ดูงาน นาเสนอ
2
ครั้ง
ผลงานวิชาการ หรือแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางการศึกษา กับองค์กร/สถาบัน
ทั้งในและต่างประเทศ
3. จานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 30
คน
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของจานวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาและเผยแพร่วัฒนธรรมในประเทศไทย ร้อยละ 80
2. ร้อยละของจานวนบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80
3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80
เชิงเวลา
1. ปฏิบัติตามนโยบายวิเทศสัมพันธ์และนโยบายมหาวิทยาลัยได้ตลอดปีงบประมาณ 2555
2. โครงการ / กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การรายงานผลการดาเนินงาน ตามแบบประเมิน แบบสอบถาม ของกิจกรรม/โครงการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
2.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 นโบยายที่ 5 : ร่วมมือและส่งเสริมการผลิต และการพั ฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และตรงตามความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ผลิต พัฒนา และส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2.2 นโบยายที่ 9 : ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ 5 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 : ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที

กนผ.55-1 378
1224342053 โครงการ ฟื้นฟูกองนโยบายและแผนผลกระทบจากอุทกภัย ระยะที่ 1
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างการแข่งขัน
ของประเทศ
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
3. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
5. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. จานวนนักศึกษาคงอยู่
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
158,900บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน :กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเพลินตา โมสกุล
หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรง ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม จนถึงวันที่
7 พฤศจิกายน 2554 ทาให้ห้องปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ซึ่งอยู่อาคาร 3 ชั้น 1 ได้รับความเสียหายทั้งวัสดุ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ รวมทั้งข้อมูลเอกสารต่างๆ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผนจึงมี
ความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้ตามพันธกิจ รวมทั้งการบริหารและการ
จัดการของกองนโยบายและแผนบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการบริหารจัดการและการดาเนินงานของกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพ
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1.1 คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ)
1.2 เครื่องพิมพ์ Laser
1.3 เครื่องถ่ายเอกสาร

รายการเปูาหมาย

ปริมาณ
2
1
1

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 กองนโยบายและแผนมีวัสดุอปุ กรณ์ และครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2.2 กองนโยบายและแผนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน่วยนับ
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต้น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 สารวจตรวจสอบรายการวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่
ใช้ในการดาเนินงานของกองนโยบายและแผน
2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภณ
ั ฑ์ของกองนโยบายและ
แผน
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 สารวจตรวจสอบรายการวัสดุ อุปกรณ์
และครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในการดาเนินงานของ
กองนโยบายและแผน
2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภณ
ั ฑ์ของ
กองนโยบายและแผน

พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ปริมาณ
รวมทั้ง หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1
ครัง้
1
1

ครั้ง

1

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
ของ กองนโยบายและแผน
1.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
1.1.1 ค่าคอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ)

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

2

ชุดๆละ

1.1.2 ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร

1

เครื่องๆละ

1.1.3 ค่าเครื่องพิมพ์ Laser
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1

เครื่องๆละ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
อัตรา หน่วย

อัตราต่อหน่วย

25,00 บาท
0
99,00 บาท
0
9,900 บาท

50,000
99,000
9,900
158,900

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
กิจกรรม
ค่าจ้าง
ค่าใช้สอย
ค่า
ที่ดินและ งบเงินอุดหนุน
และค่าจ้าง
พนักงาน ค่าตอบแทน
ครุภณ
ั ฑ์
ชั่วคราว
และวัสดุ สาธารณูปโภค
สิ่งก่อสร้าง
ประจา
ราชการ
1.จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ
158,900
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
สานักงาน
รวม
158,900

งบ
รายจ่ายอื่น

รวม
158,900
158,900
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
ลา
ประเภทรายจ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
2. ค่าจ้างชั่วคราว
3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและวัสดุ
3. ค่าสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
1. ค่าครุภณ
ั ฑ์
158,900
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4 งบเงินอุดหนุน
1. เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทาง
วิชาการ
3. เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้
4. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
พิเศษ
5. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
6. เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
1. เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
2. เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
3. เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพ
การศึกษา)
4. เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
วิชาชีพครู)
5. เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
6. เงินรายจ่ายอื่น
(............................................)
รวม

158,900
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพียงพอต่อการดาเนินงาน และสนับสนุนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจานวนวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558
2.1.1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2553-2555
2.2.1 นโยบาย 9 : ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
สากลบนพื้นฐานการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
เปูาประสงค์ : ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเน้นเอกลักษณ์ เพื่อสู่ความ เป็นสากล
กลยุทธ์ที่ : 6. ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA
2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) คารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2554
2.3.1 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
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งาน/โครงการ ซื้อครุภัณฑ์กองนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างการ
แข่งขันของประเทศ
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลาที่ 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
158,900บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน :กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี ผู้รับผิดชอบ : น.ส.เพลินตา โมสกุล
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1

คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ)

2 ชุด

25,000

50,000

2

เครื่องถ่ายเอกสาร

1 เครื่อง

99,000

99,000

3

เครื่องพิมพ์ Laser

1 เครื่อง

9,900

9,900

รวม

158,900

ลาดับ
ที่

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตราฐานฯ
หน่วยประมวลผลความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
หน่วยความจาหลัก 3 GB หน่วยเก็บข้อมูลไม่น้อย
กว่า 320 GB จอภาพ ชนิด LCD
ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 25 หน้าต่อนาที
หน้าจอสั่งงานระบบสัมผัสขนาดใหญ่ สามารถ
สแกนทั้งขาวดาและสีไปยังโฟลเดอร์หรืออีเมล์
ความเร็วในการสแกนขาวดาสูงถึง 50 หน้าต่อ
นาทีและสีส่ ี 29 หน้าต่อนาที สามารถสแกนภาพ
ดูก่อนส่งได้ บรรจุกระดาษสูงสุด 3,100 แผ่น
พิมพ์ขาว-ดา 16 แผ่น/นาที (A4) ความเร็วในการ
พิมพ์สี 12 แผ่น/นาที ความละเอียดในการพิมพ์
1200 x 600 dpi ความละเอียดในการพิมพ์
สูงสุด 2,400 dpi ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก
12 วินาที หน่วยความจา 32 MB
คาชี้แจงฯ
ใช้ในการดาเนินงานภายในกองนโยบายและแผน
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1010300 สานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)
1224342054 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
3. ผู๎สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
5. สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบ บ.กศ. : งบดาเนินงาน
71,000 บาท
หนํวยงาน : กองบริการการศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ : นางลักขณา เตชวงษ์

หลักการและเหตุผล
กองบริการการศึกษา เป็นหนํวยงานภายในสานักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนางานประมวลผล การสนับสนุนข๎อมูลทางการศึกษาและการให๎บริการแกํนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกลําว เป็นงานที่ต๎องจัดทาข๎อมูล การติดตํอประสานงานการออกเอกสารตํางๆ จานวนมาก ดังนั้น
เพื่อให๎การดาเนินงานของกองบริการเป็นไปด๎วยความเรี ยบร๎อย จึงจาเป็นต๎องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช๎ปฏิบัติ ให๎เหมาะสม
และพร๎อมใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สํงผลให๎การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1 จานวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน
4,000
คน
1.2 จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
680
คน
1.3 จานวนนักศึกษาเข๎าใหมํปี 2555
1,500
คน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 จัดตารางเรียน ตารางสอน และประมวลการศึกษาของนักศึกษา ได๎อยํางถูกต๎อง มีประสิทธิภาพ
2.2 นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่กาหนด
2.3 นักศึกษาเข๎าใหมํทุกคนมีคณ
ุ สมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
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3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ เพื่อใช๎กํอนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน
3.2. เสนอรายชื่อผู๎สาเร็จการศึกษา หลังจากสอบปลายภาคภายใน 30 วัน
3.3. ดาเนินการรับสมัคร ตามระยะเวลาที่ประกาศกาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 4

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

1
2
3
4
5
6
7

จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบสาหรับนักศึกษา
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
ให๎บริการนักศึกษา เชํน การลงทะเบียน อธิบาย
หลักสูตรและแผนการเรียน การประมวลผลการศึกษา
ขออนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา
ไปราชการตามทีไ่ ด๎รับมอบหมาย
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555
จํายคําสาธารณูปโภค เชํน คําโทรศัพท์ คําแสตมป์

แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1
2
3

4
5
6
7

จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ
สาหรับนักศึกษาภาคปกติ
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
ให๎บริการนักศึกษา เชํน
การลงทะเบียน อธิบายหลักสูตร
และแผนการเรียน การประมวลผล
การศึกษา
ขออนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา
ไปประชุม/ไปราชการ
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
ปีการศึกษา 2554
จํายคําสาธารณูปโภค เชํน
คําโทรศัพท์ คําแสตมป์

2

ภาคเรียน

8

ครั้ง

2

ภาคเรียน

1
3

1
3

1
2
7
1500

ภาคเรียน
ครั้ง
คน

12

ครั้ง

2

1
1
3

2

600

1
2
900

3

3

3

3
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

ปริมาณ
รายการ

รายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

1

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- จัดซื้อวัสดุสานักงาน
- ไปประชุม/ไปราชการ
- คําสาธารณูปโภค คําแสตมป์
คําโทรศัพท์
- คําตอบแทน การปฏิบตั ิงาน
- นอกเวลาราชการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

8
7
12

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1
1
1

ครั้ง
ทีม
รายการ

5,250 บาท
1,285.71 บาท
916.66 บาท

42,000
9,000
11,000

9

คน

10

วันๆละ

100 บาท

9,000
71,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
เงินเดือนและ คําจ๎าง
คําตอบแทน
คําจ๎างประจา

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- จัดซื้อวัสดุสานักงาน
- ไปประชุม/ไปราชการ
- คําสาธารณูปโภค คําแสตมป์
คําโทรศัพท์
- คําตอบแทน การปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รวม

ชั่วคราว

พนักงานราชการ

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน

คําใช๎สอย
และวัสดุ

42,000
9,000
11,000
9,000
9,000

งบลงทุน
คํา
ที่ดินและ
ครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค
สิ่งกํอสร๎าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจํายอื่น

รวม
42,000
9,000
11,000
9,000

62,000

71,000

แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลาดับ
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

3

4

5

งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

20,000

22,500

9,000
19,500

-

20,000

22,500

28,500

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีวัสดุ เอกสารการสอน อุปกรณ์การสอน เพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอนอยํางเพียงพอและเหมาะสม
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จานวน 4,000 คน
1.2. ทุกรายวิชามีสื่อ เอกสารการสอนเพื่อใช๎ในการสอนและการทดสอบ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามควมต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที

1224342055 งานจัดซื้อครุภัณฑ์กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
3. ผู๎สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
5. สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบ บ.กศ. : งบลงทุน
99,000 บาท
หนํวยงาน : กองบริการการศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ : นางลักขณา เตชวงษ์

หลักการและเหตุผล
กองบริการการศึกษา เป็นหนํวยงานภายในสานักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนางานประมวลผล สนับสนุนข๎อมูลทางการศึกษาและการให๎บริการแกํนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกลําว เป็นงานที่ต๎องจัดทาข๎อมูล การติดตํอประสานงานการออกเอกสารตํางๆ จานวนมาก ดังนั้น
เพื่อให๎การดาเนินงานของกองบริการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย จึงจาเป็นต๎องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช๎ปฏิบัติ และครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื่ องพิ มพ์ ใ นการให๎บ ริก ารแกํ นัก ศึก ษาให๎ เหมาะสมและพร๎ อ มใช๎งานได๎ อยํ างมี ประสิ ท ธิภ าพ สํ งผลให๎
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพจึงมีความจาเป็นที่จะต๎องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกลําว
วัตถุประสงค์
เพื่อให๎กองบริการการศึกษามีเครือ่ งคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สาหรับบริการนักศึกษา
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1 จานวนครุภณ
ั ฑ์ที่ใช๎ในการบริการนักศึกษา
4000
คน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อใช๎ในการจัดจัดตารางเรียน ตารางสอน และประมวลการศึกษาของนักศึกษา ได๎อยํางถูกต๎อง มีประสิทธิภาพ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
มีตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ เพื่อใช๎กํอนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1

จัดซื้อครุภัณฑ์

แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.
พ.ศ. 2555
ปริมาณ
2554
หนํวยนับ
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

ซื้อครุภณ
ั ฑ์

6

เครื่อง

1

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

ปริมาณ
รายการ

รายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

1

จัดซื้อครุภัณฑ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องพิมพ์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

3
3

เครื่อง
เครื่อง

1
1

เครื่อง
เครื่อง

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนํวย (บาท)

อัตราตํอหนํวย

23,000 บาท
10,000 บาท

69,000
30,000
99,000

แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
จัดซื้อครุภัณฑ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องพิมพ์
รวม

เงินเดือนและ
คําจ๎างประจา

คําจ๎าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน
พนักงาน
ราชการ

คําตอบแทน

คําใช๎สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
คํา
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

69,000
30,000
99.000

ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจํายอื่น

รวม

69,000
30,000
99.000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลาดับ
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

3

4

5

งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

99,000

99,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อให๎กองบริการการศึกษามีเครือ่ งคอมพิวเตอร์และเครื่องพริ๊นเตอร์สาหรับบริการนักศึกษา
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามที่กาหนด
1.2. มีเครื่องพริ๊นเตอร์ ตามที่กาหนด
1.3. มีจานวนครุภัณฑ์ทเี่ พียงพอ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
การสารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลครุภัณฑ์
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามควมต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ทมี่ ีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224342055 งานจัดซื้อครุภัณฑ์กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
แผนงบประมาณ:
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
3. ผู๎สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
5. สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบ บ.กศ. : งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
99,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หนํวยงาน : กองบริการการศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ : นางลักขณา เตชวงษ์

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1

เครื่องคอมพิวเตอร์

3 เครี่อง

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)
23,000

2

เครื่องพิมพ์

3 เครื่อง

10,000

ลาดับ

จานวน/
หน่วยนับ

รายการ

รวม

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
69,000 จอ LE2002x 20-In LED
Intel Core i3-2130 (3.40GHz, 3MB cache)
Intel® H61 Express Chipset
4GB 1333MHz DDR3 SDRAM
1TB 7200RPM SATA Hard Drive
30,000 พิมพ์ขาวดา 22 แผํน /นาที
ความเร็วในการพิมพ์แผํนแรก 7 วินาที
ความละเอียด 600 x 600 dpi
หนํวยความจา 8 MB
คาชี้แจงฯ
ใช๎ในการให๎บริการนักศึกษาทีกองบริการการศึกษา
99,000

รวมเงิน
(บาท)
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1224342056 โครงการศึกษาดูงานบุคลากรกองบริการการศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
แผนงบประมาณ:
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
3. ผู๎สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
4. จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
5. สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
30,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หนํวยงาน : กองบริการการศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ : นางลักขณา เตชวงษ์

หลักการและเหตุผล
กองบริการการศึกษา เป็นหนํวยงานภายในสานักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนก ารสอน
การพัฒนางานประมวลผล สนับสนุนข๎อมูลทางการศึกษาและการให๎บริการแกํนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกลําว เป็นงานที่ต๎องจัดทาข๎อมูล การติ ดตํอประสานงานการออกเอกสารตํางๆ จานวนมาก ดังนั้น
เพื่อให๎การดาเนินงานของกองบริการเป็นไปด๎วยความเรีย บร๎อย จึงจาเป็นต๎องจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อใช๎ปฏิบัติ ให๎เหมาะสม
และพร๎อมใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สํงผลให๎การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
จึงควรมีกิจกรรมที่บุคลากรทุกคนในกองบริการการศึกษาได๎ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดั บปริญญาตรี
เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานของกองบริการการศึกษาตํอไปและเป็นขวัญกาลังใจตํอบุคลากรทุกคน
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให๎มีประสิทธิภาพในการดาเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1 จานวนบุคลากรผู๎เข๎ารํวมโครงการศึกษาดูงาน
12
คน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 จัดตารางเรียน ตารางสอน และประมวลการศึกษาของนักศึกษา ได๎อยํางถูกต๎อง มีประสิทธิภาพ
2.2 นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่กาหนด
2.3 นักศึกษาเข๎าใหมํทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
3 เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ เพื่อใช๎กํอนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน
3.2 เสนอรายชื่อผู๎สาเร็จการศึกษา หลังจากสอบปลายภาคภายใน 30 วัน
3.3 ดาเนินการรับสมัคร ตามระยะเวลาที่ประกาศกาหนด
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1

ศึกษาดูงานด๎านการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1

ศึกษาดูงานด๎านการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี

1

ครั้ง

1

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

ปริมาณ
รายการ

รายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา

1

ศึกษาดูงานด้านบริการการศึกษา
- คําเบี้ยเลีย้ งอาจารย์
- คําเบี้ยเลีย้ งอาจารย์และเจ๎าหน๎าที่
- คําที่พัก
- คําเชํารถยนต์ปรับอากาศ
- วัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

1
12
1
1
1

คน
คน
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2
2
1
1
1

วันๆละ
วันๆละ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
หนํวย

อัตราตํอหนํวย

270
240
10,000
8,000
5,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

540
5,760
10,000
8,000
5,700
30,000

หมาย
เหตุ
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
เงินเดือนและ คําจ๎าง
คําตอบแทน
คําจ๎างประจา

ศึกษาดูงานด้านบริการการศึกษา
- คําเบี้ยเลีย้ งอาจารย์
- คําเบี้ยเลีย้ งอาจารย์และ
เจ๎าหน๎าที่
- คําที่พัก
- คําเชํารถยนต์ปรับอากาศ
- วัสดุ
รวม

ชั่วคราว

พนักงานราชการ

งบดาเนินงาน
คําตอบแ
ทน

คําใช๎สอย
และวัสดุ

540

คํา
ที่ดินและ
ครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค
สิ่งกํอสร๎าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจํายอื่น

รวม
540
5,760

5,760

6,300

งบลงทุน

10,000
8,000
5,700
23,700

10,000
8,000
5,700
30,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลา
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ดับ

ไตรมาส 4

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

1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

6,300
23,700

-

30,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรในกองบริการการศึกษามีศักยภาพที่สูงขึ้น
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ร๎อยละ 80 ของบุคลากรได๎รับการพัฒนาฯ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามควมต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224342057 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันใน
สังคม
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
3. ผู๎สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
5. สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบ บ.กศ. : งบดาเนินงาน
573,930 บาท
หนํวยงาน : กองบริการการศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ : นางลักขณา เตชวงษ์

หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
พ.ศ. 2552 กาหนดให๎สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให๎ได๎บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎
ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งต๎องมีการดาเนินการพัฒนาอาจารย์ทั้งด๎า นวิชาการ วิธีการสอน การวัดผล
อยํางตํอ เนื่อง จัดให๎มี การประเมินผลการเรียนรู๎ข องนักศึ กษา ให๎มีการรายงานผลการจัดการศึกษา การประเมิน หลั กสูต ร
อยํางตํอเนื่องอยํางน๎อยทุก ๆ 5 ปีนั้น เพื่อให๎การบริหารจัดการ การเรียนการสอน โดยเฉพาะอยํางยิ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยมีความคลํองตัว และมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การจัดทาสื่อการสอน เอกสารคาสอน ตลอดจน
เอกสารการประเมินผลการศึกษา ให๎ครบถ๎วนเพียงพอและเหมาะสมกับนักศึกษา อันจะสํงผลให๎การจัดการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงจาเป็นต๎องมีการดาเนินการบริหารคําใช๎จํายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1 จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
4,000
คน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
ร๎อยละ 95 ของนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ถูกต๎องเป็นไปตามโครงสร๎างที่หลักสูตรกาหนด
3. เปูาหมายเชิงเวลา
ดาเนินการตามได๎ตามเวลาที่กาหนด
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และคําตอบแทนอาจารย์พิเศษ
เพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอน

แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 4

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

1

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ
คําตอบแทนอาจารย์พเิ ศษเพื่อใช๎
ในการจัดการเรียนการสอน

2

ภาคเรียน

0.5

0.5

1

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

1

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- คําจัดซื้อวัสดุ คําถํายเอกสาร
- คําวิทยากร อาจารย์พิเศษ
- คําวิเคราะห์ข๎อมูล/เก็บข๎อมูล
แบบสอบถาม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

2
6
2

ภาคเรียน
วิชา
ภาคเรียน

1
1
1

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

ภาคเรียน 258,715 บาท
วิชา
9,000 บาท
ภาคเรียน
1,250 บาท

517,430
54,000
2,500
573,930
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
กิจกรรม
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- คําจัดซื้อวัสดุ คําถํายเอกสาร
- คําวิทยากร อาจารย์พเิ ศษ
- คําวิเคราะห์ข๎อมูล/เก็บแบบสอบถาม
รวม

งบบุคลากร
เงินเดือนและ
คําจ๎างประจา

งบดาเนินงาน

คําจ๎าง
คําตอบแทน
คําตอบแทน
ชั่วคราว พนักงานราชการ

คําใช๎สอย
ที่ดินและ
คําสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์
และวัสดุ
สิ่งกํอสร๎าง

517,430
54,000
54,000

งบลงทุน

2,500
519,930

งบเงิน
งบ
อุดหนุน รายจํายอื่น

รวม
517,430
54,000
2,500
573,930

404
แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลาดับ
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

3

4

5

งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

18,000
173,310

46,620

36,000
300,000

191,310

46,620

336,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีวัสดุ เอกสารการสอน อุปกรณ์การสอน เพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอนอยํางเพียงพอและเหมาะสม
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจานวน 4,000 คน
1.2 ทุกรายวิชามีสื่อ เอกสารการสอนเพื่อใช๎ในการสอนและการทดสอบ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามควมต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224342058 โครงการส่งเสริมการบริหารระบบการให้คาปรึกษาทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพื่อพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. จานวนผู๎เข๎ารับบริการ
2. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการการให๎บริการ
3. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
4. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม
5. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานครูผู๎ใช๎และบุคลากรทางการศึกษา
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาภายในระยะที่กาหนด
งบ บ.กศ. : งบดาเนินงาน
50,000 บาท
หนํวยงาน : กองบริการการศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ : นางลักขณา เตชวงษ์

หลักการและเหตุผล
จากผลการวิจัยของสานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบวํ ากระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งประกอบด๎วยการจั ด
การสอนของผู๎สอนและความพร๎อมในการเรียนของผู๎เรียน ระดับปริญญาตรีนั้น ผู๎เรียนสํวนมากเป็นวัยรุํนตอนปลายหรือวัยผู๎ใหญํ
ตอนต๎น มีอายุระหวําง 16-21 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีความกระตือรือร๎นอยากรู๎อยากเห็นแตํมีประสบการณ์ในการดาเนินชีวิตน๎อย
เมื่อเข๎าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจึงมักมีปัญหาหลายประการทั้งปัญหาสํวนตัว สังคมและปัญหาการเรียน ซึ่งมีผลตํอสุขภาพจิต
และสมาธิในการศึกษาน๎อยลง ทาให๎ผลการเรียนของนักศึกษาจานวนมากตกต่า นั กศึกษาจานวนไมํน๎อยต๎องถูกคัดชื่อออก
ทาให๎เกิดการสูญเสียทางการศึกษาเป็นอันมาก ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปในทุกประเทศจึงจัดให๎มีระบบการให๎คาปรึกษา
วิชาการเพื่อชํวยบรรเทาและแก๎ไขปัญหาของนักศึกษา จึงจะชํวยให๎นักศึกษามีความพร๎อมในการศึกษา และทาให๎การจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได๎ผลดียิ่งขึ้น ผลการวิจัยดังกลําวได๎ถูกถํายทอดและเสนอให๎มหาวิทยาลัยนามาใช๎เพื่อพัฒนา
ระบบการให๎คาปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีให๎ได๎ผลดี ซึ่งจะทาให๎ผลิตบัณฑิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กองบริการการศึกษาเป็นหนํวยงานที่สนับสนุ นการจัดการเรียนการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งให๎บริการนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ พบวํานักศึกษาที่มารับบริการขาด
ความกระตือรือร๎น ขาดวินัยและต๎องการได๎รับคาปรึกษาและแนะนาปัญหาตํางๆ จากอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนั้นผลการวิจัยและ
สภาพปัญหาที่พบ จึงขอเสนอโครงการสํงเสริมการบริหารระบบการให๎คาปรึกษาทางวิชาการระดับปริญญาตรี การดาเนินการจัด
โครงการสํงเสริมการบริหารระบบการให๎คาปรึกษาทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี เพื่อให๎ระบบการให๎คาปรึกษาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและสํงผลให๎การผลิตบัณฑิตมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสํงเสริมให๎อาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยมีความรู๎ ความเข๎าใจบทบาทหน๎าที่
2. เพือ่ ให๎ระบบการให๎คาปรึกษาวิชาการของมหาวิทยาลัยอยํางมีประสิทธิภาพ
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เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 จานวนผู๎เข๎ารับบริการ
1.2 กิจกรรมการให๎บริการ
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการการให๎บริการ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
ดาเนินโครงการได๎ตามเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12 เดือน วันเริ่มต๎น:

ปริมาณ
2/200
2

1 ตุลาคม 2554

หนํวยนับ
รุํน/คน
กิจกรรม

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 4

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

1

การบริหารระบบการให๎คาปรึกษาทางวิชาการ
ระดับปริญญาตรี

แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1

การบริหารระบบการให๎คาปรึกษา
ทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี

2

ครั้ง

1

1

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

รายการ

ปริมาณ
รายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

1

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- คําวิทยากร
- อาหารวําง
- คําถํายเอกสาร
- คําวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

4
200
2
2

คน
คน
ครั้ง
ครั้ง

2
4
1
1

ครั้ง
มื้อ
ครั้งละ
ครั้งละ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

2,400
25
2,500
2,900

บาท
บาท
บาท
บาท

19,200
20,000
5,000
5,800
50,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
เงินเดือนและ คําจ๎าง
คําตอบแทน
คําจ๎างประจา

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- คําวิทยากร
- คําอาหารวําง
- คําถํายเอกสาร
- คําวัสดุ
รวม

ชั่วคราว

พนักงานราชการ

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน

คําใช๎สอย
และวัสดุ

19,200

19,200

20,000
5,000
5,800
30,800

งบลงทุน
คํา
ที่ดนิ และ
ครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค
สิ่งกํอสร๎าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจํายอื่น

รวม
19,200
20,000
5,000
5,800
50,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลาดับ
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

3

4

5

งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

9,600
15,400

9,600
15,400

-

25,000

25,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่และนาระบบการให๎คาปรึกษาไปใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1. อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ ร๎อยละ 80
1.2. อาจารย์ที่ปรึกษานาระบบการให๎คาปรึกษาไปใช๎ ร๎อยละ 80
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
แบบสอบถามการดาเนินโครงการบริการระบบการให๎คาปรึกษาทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4: สังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 4.1: นโยบายการศึกษา
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามควมต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการการได๎ทันที
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1010400 สานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
1224342059 งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
งบ บ.กศ. : งบดาเนินงาน, งบรายจํายอื่น
1,365,370 บาท
หนํวยงาน:กองพัฒนานักศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ: เกียรติศักดิ์ เจริญใจ

หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานด๎านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสํงเสริมเพื่อให๎นักศึ กษาเป็นบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติพร๎อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบํงออกได๎เป็นสองสํวน
คือ การจัดบริการแกํนักศึกษาและศิษย์เกํา และการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดาเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได๎รับการสนับสนุน
สํ ง เสริ ม จากสถาบั น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให๎ นั ก ศึ ก ษาได๎ พั ฒ นารํ า งกาย อารมณ์ สั งคม สติ ปั ญ ญา ตลอดจนคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต
ที่พึงประสงค์ได๎แกํ คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้ง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นสํวนหนึ่งของงานที่ทางกองพัฒนานักศึกษาได๎จัดขึ้นเพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษานาความรู๎
ด๎านการประกันคุณภาพไปใช๎ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดยองค์การนักศึกษา จากกิจกรรมตํอไปนี้ เชํน กิจกรรมวิชาการ
ที่สํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการสํงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล๎อม
กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรมและกิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อให๎นักศึกษาที่เข๎ารํวมได๎รับการพัฒนาทางด๎านตํางๆ
ให๎สอดคล๎องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมที่สํงเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให๎สอดคล๎องทั้ง 5 ประเภทให๎แกํนักศึกษา คือ กิจกรรมวิชาการที่สํงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการสํงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล๎อม กิจกรรม
เสริ ม สร๎ า งคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม และกิ จ กรรมสํ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ด๎ า นวิ ชาการ ด๎ า นกี ฬ าและการสํ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ด๎านบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล๎อม ด๎านนันทนาการ และด๎านศิลปวัฒนธรรม

412
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ
หนํวยนับ
1.1 มีการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความต๎องการของนักศึกษาและครบทั้ง 5 ด๎าน
15
กิจกรรม
1.2 มีนักศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปี เข๎ารํวมทุกกิจกรรม
50 - 100 คน/กิจกรรม
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. นักศึกษาได๎รบั การพัฒนาให๎มีคณ
ุ ลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.2. นักศึกษาได๎เข๎ารํวมกิจกรรมทั้ง 5 ด๎านและตรงตามความต๎องการของนักศึกษา
3. เปูาหมายเชิงเวลา
สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการจัดกิจกรรมนักศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2555
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1

กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(รอบคัดเลือก) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประชุมเตรียมความพร๎อมการเข๎ารํวมการแขํงขัน
* วางแผนการดาเนินงานเข๎ารํวมการแขํงขัน
* ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักกีฬา
* นานักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน
* ประเมินและสรุปผลการแขํงขันนาเสนอมหาวิทยาลัย
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
* ดาเนินการขออนุมัติซื้อจ๎างอุปกรณ์กีฬา
* ดาเนินการขออนุญาตเบิกจําย
- จัดซื้อชุดกีฬา สาหรับนักกีฬา , ผู๎ควบคุมนักกีฬา ,
ผู๎ประสานงานกีฬา
* ดาเนินการขออนุมัติซื้อจ๎างชุดกีฬา
* ดาเนินการขออนุญาตเบิกจําย
- คําน้ามันรถสาหรับพานักกีฬาไปเข๎ารํวมการแขํงขัน
* ดาเนินการขออนุมัติซื้อจ๎างคําน้ามัน
* ดาเนินการขออนุญาตเบิกจําย
- คําเบี้ยเลี้ยงฝึกซ๎อม นักกีฬา และผู๎ควบคุมทีม
* ดาเนินการจัดทาคําเบี้ยเลี้ยงฝึกซ๎อม
* ดาเนินการขออนุญาตเบิกจําย
- คําเบี้ยเลี้ยงไปราชการ ของนักกีฬา ผู๎ควบคุมทีม
ผู๎ประสานงานกีฬา ผู๎บริหารมหาวิทยาลัย
* ดาเนินการจัดทาคําเบี้ยเลี้ยงไปราชการ
* ดาเนินการขออนุญาตเบิกจําย
- คําที่พัก ของนักกีฬา ผู๎ควบคุมทีม ผู๎ประสานงานกีฬา
ผู๎บริหารมหาวิทยาลัย
* ดาเนินการขออนุมัติซื้อจ๎างคําที่พัก
* ดาเนินการขออนุญาตเบิกจําย

413
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

2

3

4

5

กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นานักศึกษา
-วางแผนการดาเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดาเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2555
-วางแผนการดาเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดาเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมสัมมนาผู้นานักศึกษา
-วางแผนการดาเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดาเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(รอบมหกรรม) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ประชุมเตรียมความพร๎อมการเข๎ารํวมการแขํงขัน
* วางแผนการดาเนินงานเข๎ารํวมการแขํงขัน
* ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักกีฬา
* นานักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน
* ประเมินและสรุปผลการแขํงขันนาเสนอมหาวิทยาลัย
- จัดซื้อชุดกีฬา สาหรับนักกีฬา, ผู๎ควบคุมนักกีฬา,
ผู๎ประสานงานกีฬา
* ดาเนินการขออนุมัติซื้อจ๎างชุดกีฬา
* ดาเนินการขออนุญาตเบิกจําย
- จัดทาคําน้ามันรถสาหรับพานักกีฬาไปเข๎ารํวมการแขํงขัน
* ดาเนินการขออนุมัติซื้อจ๎างคําน้ามัน
* ดาเนินการขออนุญาตเบิกจําย
- จัดทาคําเบี้ยเลี้ยงฝึกซ๎อม นักกีฬา และผู๎ควบคุมทีม
* ดาเนินการจัดทาคําเบี้ยเลี้ยงฝึกซ๎อม
* ดาเนินการขออนุญาตเบิกจําย
- จัดทาคําเบี้ยเลี้ยงไปราชการของนักกีฬา ผู๎ควบคุมทีม
ผู๎ประสานงานกีฬา ผู๎บริหารมหาวิทยาลัย
* ดาเนินการจัดทาคําเบี้ยเลี้ยงไปราชการ
* ดาเนินการขออนุญาตเบิกจําย
- จัดทาคําที่พัก ของนักกีฬา ผู๎ควบคุมทีม ผู๎ประสานงาน
กีฬา ผู๎บริหารมหาวิทยาลัย
* ดาเนินการขออนุมัติซื้อจ๎างคําที่พัก
* ดาเนินการขออนุญาตเบิกจําย

414
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

6

7

8

9

10

11

12

กิจกรรมสร้างจิตสานึก ปลูกรักมหาวิทยาลัย
-วางแผนการดาเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดาเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมพระคุณที่สาม
-วางแผนการดาเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดาเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนพรรษา
-วางแผนการดาเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดาเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมเปิดโลกชมรม
-วางแผนการดาเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดาเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมเทิดพระคุณแม่
-วางแผนการดาเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดาเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมชมรมนักศึกษา
-วางแผนการดาเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดาเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
-กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับงานด๎านจิตอาสา
-กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งวัด
-กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งโรงเรียน
-กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
-กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ
-กิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรมจริยธรรม
-กิจกรรมเด็กดีศรี ควจ.

415
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

13

14

15

-กิจกรรมประกวดดาว-เดือนคณะวิทยาการจัดการ
-กิจกรรมไหว๎ครู
-กิจกรรมแหํเทียนพรรษา
-กิจกรรมอบรม เรื่อง “เอดส์และเพศศึกษา”
-กิจกรรรมอบรมธรรมะ
-กิจกรรมประชุมผู๎ปกครองนักศึกษาใหมํคณะวิทยาการ
จัดการ
กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรคณะมนุษยศาสตร์ฯ
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
-กิจกรรมงานรับน๎องใหมํ
-กิจกรรมการประกวดดาว-เดือนคณะมนุษยศาสตร์ฯ
-กีฬากระชับสัมพันธ์ภายในคณะ
-ดูงานสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯตํางสถาบัน
-พัฒนาสิ่งแวดล๎อมรอบคณะมนุษยศาสตร์ฯ
-กิจกรรมงานไหว๎ครู
-ถวายเทียนพรรษา
กิจกรรมนักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ฯ
-โครงการเตรียมความพร๎อมทั้งกายใจเพื่อเข๎าสูํอนาคต
วัยทางาน
-โครงการ ดอกโสนนํารู๎ นาสูํคุณภาพชีวิต
-กิจกรรมรับน๎องใหมํ
-กิจกรรมประกวดดาว-เดือนคณะวิทยาศาสตร์ฯ
-กิจกรรมงานไหว๎ครู
กิจกรรมนักศึกษาคณะ ครุศาสตร์
-เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
-ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
-งานรับน๎องใหมํ
-การประกวดดาว-เดือนคณะครุศาสตร์
-พัฒนาสิ่งแวดล๎อมและฟื้นฟูหลังประสบอุทกภัย
-เหลืองแดงรํวมใจตักบาตรทาบุญ
-งานไหว๎ครู
-แอร์โรบิคเพื่อสุขภาพ
-แหํเทียนเข๎าพรรษา

416
แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1

2
3
4
5

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(รอบคัดเลือก)
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
-ประชุมเตรียมความพร๎อมการเข๎า
รํวมการแขํงขัน
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
-จัดซื้อชุดกีฬา สาหรับนักกีฬา,
ผู๎ควบคุมนักกีฬา, ผู๎ประสานงาน
กีฬา
-คําน้ามันรถสาหรับพานักกีฬาไป
เข๎ารํวมการแขํงขัน
-คําเบี้ยเลี้ยงฝึกซ๎อม นักกีฬา และ
ผู๎ควบคุมทีม
-คําเบี้ยเลี้ยงไปราชการ ของนักกีฬา
ผู๎ควบคุมทีม ผู๎ประสานงานกีฬา
ผู๎บริหารมหาวิทยาลัย
-คําที่พัก ของนักกีฬา ผู๎ควบคุมทีม
ผู๎ประสานงานกีฬา ผู๎บริหาร
มหาวิทยาลัย
กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นานักศึกษา
กิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจาปี
การศึกษา 2555
กิจกรรมสัมมนาผู้นานักศึกษา
กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม)
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-ประชุมเตรียมความพร๎อมการเข๎า
รํวมการแขํงขัน
-จัดซื้อชุดกีฬา สาหรับนักกีฬา,
ผู๎ควบคุมนักกีฬา, ผู๎ประสานงาน
กีฬา
-คําน้ามันรถสาหรับพานักกีฬาไป
เข๎ารํวมการแขํงขัน
-คําเบี้ยเลี้ยงฝึกซ๎อม นักกีฬา และ
ผู๎ควบคุมทีม
-คําเบี้ยเลี้ยงไปราชการ ของนักกีฬา
ผู๎ควบคุมทีม ผู๎ประสานงานกีฬา
ผู๎บริหารมหาวิทยาลัย

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

417
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

6
7
8
9
10
11
12

13

-คําที่พัก ของนักกีฬา ผู๎ควบคุมทีม
ผู๎ประสานงานกีฬา ผู๎บริหาร
มหาวิทยาลัย
กิจกรรมสร้างจิตสานึก ปลูกรัก
มหาวิทยาลัย
กิจกรรมพระคุณที่สาม
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย
แห่เทียนพรรษา
กิจกรรมเปิดโลกชมรม
กิจกรรมเทิดพระคุณแม่
กิจกรรมชมรมนักศึกษา
กิจ กรรมนั กศึ ก ษาคณะวิท ยาการ
จัดการ
-กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
งานด๎านจิตอาสา
-กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งวัด
-กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งโรงเรียน
-กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ
-กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ
-กิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรมจริยธรรม
-กิจกรรมเด็กดีศรี ควจ.
-กิจกรรมประกวดดาว-เดือนคณะ
วิทยาการจัดการ
-กิจกรรมไหว๎ครู
-กิจกรรมแหํเทียนพรรษา
-กิจกรรมอบรม เรื่อง “เอดส์และ
เพศศึกษา”
-กิจกรรรมอบรมธรรมะ
-กิจกรรมประชุมผู๎ปกครองนักศึกษา
ใหมํคณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
-กิจกรรมงานรับน๎องใหมํ
-กิจกรรมการประกวดดาว-เดือน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1
1
24

ครั้ง
ครั้ง
ชมรม

1
1
24

1

ครั้ง

1

1
1

ครั้ง
ครั้ง

1
1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1
1
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1

ครั้ง

1

1
1

ครั้ง
ครั้ง

1
1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1
1

ครั้ง
ครั้ง

1

1

ครั้ง

1
1
1

1
1
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กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

14

15

-กีฬากระชับสัมพันธ์ภายในคณะ
-ดูงานสโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯตํางสถาบัน
-พัฒนาสิ่งแวดล๎อมรอบ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
-กิจกรรมงานไหว๎ครู
-ถวายเทียนพรรษา
กิ จ กรรมคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
-กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสร
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
-โครงการเตรียมความพร๎อมทั้งกาย
ใจเพื่อเข๎าสูํอนาคตวัยทางาน
-โครงการ ดอกโสนนํารู๎ นาสูํ
คุณภาพชีวิต
-กิจกรรมรับน๎องใหมํ
-กิจกรรมประกวดดาว-เดือน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
-กิจกรรมงานไหว๎ครู
กิจกรรมคณะครุศาสตร์
-เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
คณะครุศาสตร์
-ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
-งานรับน๎องใหมํ
-การประกวดดาว-เดือน
คณะครุศาสตร์
-พัฒนาสิ่งแวดล๎อมและฟื้นฟูหลัง
ประสบอุทกภัย
-เหลืองแดงรํวมใจตักบาตรทาบุญ
-งานไหว๎ครู
-แอร์โรบิคเพื่อสุขภาพ
-แหํเทียนเข๎าพรรษา

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1
1

ครั้ง
ครั้ง

1
1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1
1

ครั้ง
ครั้ง

1

1

ครั้ง

3

ครั้ง

4
1
2
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1

1
1
1

1

1

1

3
1
1
1

1
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

รายการ

ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

1

กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(รอบคัดเลือก) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ค่าตอบแทน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม
- ผู๎ควบคุมกีฬา
- นักกีฬา
- ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุม เตรียม
ความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขัน
- อาจารย์
- เจ๎าหน๎าที่และพนักงานขับรถ
- ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันกีฬา
- อาจารย์
- โค๎ชนอก
- นักกีฬา
- เจ๎าหน๎าที่และพนักงานขับรถ
ค่าใช้สอย
- ค่าที่พัก
- ผู๎ควบคุมกีฬา, อาจารย์,
เจ๎าหน๎าที่, พนักงานขับรถ
- นักกีฬา
- ค่ายานพาหนะ (ค่าเช่ารถ/
ค่าน้ามันรถ/ค่าบารุงรถ/
ค่าทางด่วน)
- ประชุมเตรียมความพร๎อมการ
เข๎ารํวมการแขํงขัน
- นานักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน
ค่าวัสดุ
- คําอุปกรณ์กีฬาสาหรับฝึกซ๎อม
และแขํงขัน
- คําชุดนักกีฬา, ผู๎ควบคุมนักกีฬา,
เจ๎าหน๎าที่ประสานงานกีฬา
รายจ่ายอื่นๆ
- คําธรรมเนียมในการเข๎ารํวมการ
แขํงขัน
- คําธรรมเนียมเข๎ารํวมการแขํงขัน
สาหรับนักกีฬาและเจ๎าหน๎าที่

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)
455,780

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

15
65

คนๆ ละ
คนๆ ละ

10
10

วันๆ ละ
วันๆ ละ

65 บาท
65 บาท

9,750
42,250

6
3

คนๆ ละ
คนๆ ละ

1
1

วันๆ ละ
วันๆ ละ

240 บาท
240 บาท

1,440
720

8
7
65
8

คนๆ ละ
คนๆ ละ
คนๆ ละ
คนๆ ละ

6
6
6
6

วันๆ ละ
วันๆ ละ
วันๆ ละ
วันๆ ละ

240
65
65
240

บาท
บาท
บาท
บาท

11,520
2,730
25,350
11,520

23

คนๆ ละ

5

วันๆ ละ

400 บาท

46,000

65

คนๆ ละ

5

วันๆ ละ

300 บาท

97,500

2,000
30,000
60,000
100,000
10,000
5,000

420
ลาดับ

รายการ

ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

2

3

4

กิจกรรมหลักที่ 2
กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นานักศึกษา
ค่าใช้สอย
- คําติดตามและประเมินผล
ค่าวัสดุ
- คําโลํรางวัล
- คํากรอบรูป
- คําปูายประชาสัมพันธ์
- คําดอกไม๎ตกแตํงสถานที่
- คําวัสดุในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 3
กิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารนักศึกษาภาคปกติ
ประจาปีการศึกษา 2555
ค่าใช้สอย
- คําติดตามและประเมินผล
ค่าวัสดุ
- คําจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง
- คําปูายประชาสัมพันธ์
- คําวัสดุในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 4
กิจกรรมสัมมนาผู้นานักศึกษา
ค่าตอบแทน
- คําลงทะเบียนอบรมสัมมนาผู๎นา
นักศึกษา
- คําตอบแทนวิทยากร (ภายใน)
- คําตอบแทนวิทยากร (ภายนอก)
- คําตอบแทนวิทยากร (ภายนอก)
ค่าใช้สอย
- คําติดตามและประเมินผล
- คํายานพาหนะ
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
- คําอาหารกลางวัน
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุในการจัดกิจกรรม
- คําปูายประชาสัมพันธ์

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)
48,000

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

500
30,000
5,000
1,500
4,000
7,000
10,000

500
3,000
4,500
2,000
93,300
1

ครั้งๆ ละ 47

4
1
4

คนๆ ละ
คนๆ ละ
คนๆ ละ

50
50

คนๆ ละ
คนๆ ละ

คนๆ ละ

2 ชั่วโมงๆ ละ
3 ชัว่ โมงๆ ละ
6 ชัว่ โมงๆ ละ

4
2

มื้อๆ ละ
มื้อๆ ละ

850 บาท

39,950

400 บาท
1,000 บาท
900 บาท

3,200
3,000
21,600

25 บาท
40 บาท

500
12,000
5,000
4,000
2,550
1,500

421
ลาดับ

รายการ

ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

5

6

กิจกรรมหลักที่ 5
กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม)
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค่าตอบแทน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม
- ผู๎ควบคุมกีฬา
5
- นักกีฬา
20
- ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันกีฬา
- อาจารย์
2
- โค๎ชนอก
2
- นักกีฬา
20
- เจ๎าหน๎าที่และพนักงานขับรถ
4
ค่าใช้สอย
- คําที่พัก
8
- ผู๎ควบคุมกีฬา, อาจารย์, เจ๎าหน๎าที่,
พนักงานขับรถ
- นักกีฬา
20
- ค่ายานพาหนะ (ค่าเช่ารถ/
ค่าน้ามันรถ/ค่าบารุงรถ/
ค่าทางด่วน)
- นานักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน
ค่าวัสดุ
- คําอุปกรณ์กีฬาสาหรับฝึกซ๎อม
และแขํงขัน
- คําชุดนักกีฬา, ผู๎ควบคุมนักกีฬา,
เจ๎าหน๎าที่ประสานงานกีฬา
รายจ่ายอื่นๆ
- คําธรรมเนียมในการเข๎ารํวมการ
แขํงขัน/คําสมาชิก
กิจกรรมหลักที่ 6
กิจกรรมสร้างจิตสานึก ปลูกรัก
มหาวิทยาลัย
ค่าใช้สอย
- คําติดตามและประเมินผล
- คําเชําเต็นท์
- คําถําย VDO
ค่าวัสดุ
- คําตกแตํงสถานที่
- คําปูายประชาสัมพันธ์
- คําวัสดุในการจัดกิจกรรม

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)
219,950

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

คนๆ ละ
คนๆ ละ

10
10

วันๆ ละ
วันๆ ละ

65 บาท
65 บาท

3,250
13,000

คนๆ ละ
คนๆ ละ
คนๆ ละ
คนๆ ละ

10
10
10
10

วันๆ ละ
วันๆ ละ
วันๆ ละ
วันๆ ละ

240
65
65
240

บาท
บาท
บาท
บาท

4,800
1,300
13,000
9,600

คนๆ ละ

10

วันๆ ละ

400 บาท

32,000

คนๆ ละ

10

วันๆ ละ

300 บาท

60,000

24,000
5,000
29,000
25,000
28,000

500
8,000
1,000
2,000
5,000
11,500

422
ลาดับ

รายการ

ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

7

8

9

10

กิจกรรมหลักที่ 7
กิจกรรมพระคุณที่สาม
ค่าใช้สอย
- คําบารุงดนตรีไทย
- คําถําย VDO
- คําติดตามและประเมินผล
ค่าวัสดุ
- คําดอกไม๎ตกแตํงสถานที่
- คําพวงมาลัย
- คําปูายประชาสัมพันธ์
- คําวัสดุในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 8
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย
แห่เทียนพรรษา
ค่าใช้สอย
- คําตกแตํงสถานที่
- คําตกแตํงขบวนแหํเทียนพรรษา
- คําติดตามและประเมินผล
- คําเครื่องไทยทาน
- คําถําย VDO
ค่าวัสดุ
- คําเทียน
- คําวัสดุในการจัดกิจกรรม
- คําปูายประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหลักที่ 9
เปิดโลกชมรม
ค่าใช้สอย
- คําติดตามและประเมินผล
ค่าวัสดุ
- คําตกแตํงสถานที่
- คําปูายประชาสัมพันธ์
- คําวัสดุในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 10
กิจกรรมเทิดพระคุณแม่
ค่าใช้สอย
-คําจัดการแสดงเทิดพระเกียรติ
-คําบารุงดนตรีสากล
-คําถําย VDO
- คําติดตามประเมินผล

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)
25,000

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

1,000
1,000
500
6,500
6,000
3,500
6,500
25,140

3,000
9,000
500
3,000
1,000
2,000
3,140
3,500
15,000
500
2,000
2,500
10,000
25,000
3,000
1,000
1,000
1,000

423
ลาดับ

รายการ

ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

11

12
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

ค่าวัสดุ
- คําปูายประชาสัมพันธ์
- คําตกแตํงสถานที่
- คําวัสดุในการจัดกิจกรรม
- คํากรอบรูปใสํเกียรติบตั ร
กิจกรรมหลักที่ 11
กิจกรรมชมรมนักศึกษา
ค่าใช้สอย
- คําติดตามประเมินผล
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุในการจัดกิจกรรมของชมรม
จานวน 24 ชมรม
กิจกรรมหลักที่ 12
กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
ด้านจิตอาสา
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งวัด
ค่าใช้สอย
- คําน้ามันรถบัสและคําบารุงรักษา
- คําเบี้ยเลีย้ งพนักงานขับรถ
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุ
กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งโรงเรียน
ค่าใช้สอย
- คําน้ามันรถบัส และคําบารุงรักษา
- คําเบี้ยเลีย้ งพนักงานขับรถ
- คําอาหาร
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
ค่าวัสดุ
คําวัสดุ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

3,000
6,000
9,000
1,000
96,500
500
24 ชมรมๆละ

4,000 บาท

96,000
74,100
1,800

1

คนๆ ละ

1
1

คันๆ ละ
คันๆ ละ

3

ชั่วโมง

600 บาท

1,800
5,340

2,500 บาท
240 บาท

2,500
240
2,600
6,600

1
1
40

คันๆ ละ
คนๆ ละ
คนๆ ละ

1

มื้อ

2,500 บาท
240 บาท
30 บาท

2,500
240
1,200
2,660
2,000
2,000
8,200

2

คนๆ ละ

3

ชั่วโมง

1,200 บาท

7,200
1,000

424
ลาดับ

รายการ

ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

12.6 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
ค่าใช้สอย
- คําน้ามันรถบัส และคําบารุงรักษา
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุ
12.7 กิจกรรมเด็กดีศรี ควจ.
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุ
12.8 กิจกรรมประกวดดาว-เดือน ควจ.
ค่าวัสดุ
คําวัสดุ
ค่าใช้สอย
- คําปูายกิจกรรมประกวดดาว-เดือน
- คําจ๎างทาสายสะพาย
12.9 กิจกรรมไหว้ครู
ค่าใช้สอย
- คําทาพานไหว๎ครู
12.10 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุ
12.11 อบรม เรื่อง “เอดส์และเพศศึกษา”
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
ค่าวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
12.12 โครงการอบรมธรรมะ
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
ค่าใช้วัสดุ
- คําวัสดุ
12.13 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษา
ใหม่คณะวิทยาการจัดการ
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
ค่าใช้สอย
- คําอาหารวําง

2

คนๆ ละ

1

คันๆ ละ

3

ชั่วโมง

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)
7,500

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

600 บาท

3,600

2,500 บาท

2,500
1,400
3,000

2

คนๆ ละ

1

ชั่วโมง

600 บาท

1,200
1,800
10,000
6,600

4 รายการๆละ

600 บาท

8 รายการๆละ

300 บาท

1,000
2,400
2,400
2,400
2,000
2,000
16,260

2

ครั้ง

6

คนๆ ละ

3

ชั่วโมง

600 บาท

10,800

2

ครั้ง

6,825

แผํน

0.40 สต.

5,460
1,600

1

คนๆ ละ

2

ชั่วโมง

600 บาท

1,200
400
7,400

1

ครั้ง

7,250

แผํน

0.40 บาท

2,000
2,900

1

มื้อ

100

คน

25 บาท

2,500

425
ลาดับ

รายการ

ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

13
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

กิจกรรมหลักที่ 13 กิจกรรม
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
ค่าใช้สอย
- คําถํายเอกสาร
ค่าวัสดุ
- คําทาปูายประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
ค่าใช้สอย
- คําถํายเอกสาร
ค่าวัสดุ
- คําทาปูายชื่องาน
กิจกรรมรับน้องใหม่
ค่าใช้สอย
- จ๎างจัดซุ๎มต๎อนรับ
ค่าวัสดุ
- ทาปูายประชาสัมพันธ์งาน
กิจกรรมประกวด ดาว-เดือน คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
ค่าตอบแทน
- คําตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าวัสดุ
- คําชํอดอกไม๎
- คําทาปูายชื่องาน
- คําทาปูาย ปชส.ผู๎เข๎าประกวด
- คําทาสายสะพาย
- คําถํายเอกสาร
กีฬากระชับสัมพันธ์ภายในคณะ
ค่าตอบแทน
- คําตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าวัสดุ
- อุปกรณ์กีฬาฮาเฮ
- คําทาถ๎วยรางวัล
- คําทาปูายประชาสัมพันธ์
- คําถํายเอกสารแบบสอบถาม

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)
80,900

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

2,000
2,500 แผํนๆ ละ

1

ครั้ง

0.40 บาท

1,000

ครั้ง

500 บาท

1,000
5,000

2

ผืนๆ ละ

1

2

คนๆ ละ

3 ชั่วโมงๆ ละ

600 บาท

3,600

1

ครั้ง

0.40 บาท

900

2,250 แผํนๆ ละ
1

ผืนๆ ละ

1

ครั้ง

500 บาท

500
12,000

10

ซุ๎มๆ ละ

1

ครั้ง

1,000 บาท

10,000

4

ผืนๆ ละ

1

ครั้ง

500 บาท

2,000
12,000

3

คนๆ ละ

5
1
2
5
5,250

ชํอๆ ละ
ผืนๆ ละ
ผืนๆ ละ
เส๎นๆ ละ
แผํนๆ ละ

1
1
1
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

5

คนๆ ละ

1

ครั้ง

1
1
1
1

ชุด
ชิ้น
ครั้ง
ครั้ง

5 ประเภทๆละ
5 ประเภทๆละ
2 ผืนๆ ละ
1,000 แผํนๆ ละ

1

ครั้ง

800 บาท
500
500
1,000
500
0.40

2,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,500
500
2,000
2,500
2,100
16,900

600 บาท

3,000

2,000
500
500
0.40

บาท
บาท
บาท
บาท

10,000
2,500
1,000
400

426
ลาดับ

รายการ

ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

13.6 ดูงานสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ต่างสถาบัน
ค่าตอบแทน
- คําเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และพนักงานขับรถ 6
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุน้ามัน(รถบัส 1 คัน)
- คําถํายเอกสารประกอบการดูงาน 3,900
13.7 พัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ
- อุปกรณ์ทาความสะอาด
13.8 กิจกรรมงานไหว้ครู
ค่าวัสดุ
- ซื้อวัสดุ
13.9 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ค่าวัสดุ
- วัสดุน้ามัน(รถบัส1คัน)
- เทียนพรรษา
1
- ปูายประชาสัมพันธ์ติดข๎างรถ
2
14 กิจกรรมหลักที่ 14 กิจกรรม
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
14.1 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ
ค่าวัสดุ
- คําทาปูายประชาสัมพันธ์
1
14.2 โครงการเตรียมความพร้อมทั้งกายใจ
เพื่อเข้าสู่อนาคตวัยทางาน
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
3
ค่าใช้สอย
- คําอาหารวําง
4
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุและจัดทาเอกสาร
1
- คําปูายประชาสัมพันธ์
1
14.3 โครงการดอกโสนน่ารู้
นาสู่คุณภาพชีวิต
ค่าตอบแทน
-คําวิทยากร
2

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

10,000
คนๆ ละ
แผํนๆ ละ

1
1

วัน
ครั้ง

240 บาท

1,440

0.40 บาท

7,000
1,560
12,000

12,000
5,000
5,000
6,000
คูํๆ ละ
ผืนๆ ละ

1
1

ครั้ง
ครั้ง

2,000 บาท
500 บาท

3,000
2,000
1,000
70,100
500

ผืนๆ ละ

1

ครั้ง

500 บาท

500
29,600

คนๆละ

12

ชม.ๆ ละ

600 บาท

21,600

มื้อๆ ละ

50

คนๆ ละ

25 บาท

5,000

ครั้งๆ ละ
ผืนๆ ละ

2
1

วันๆ ละ
ครั้ง

1,250 บาท
500 บาท

2,500
500
28,400

คนๆละ

6

ชม.ๆ ละ

600 บาท

7,200

427
ลาดับ

รายการ

ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

14.4

14.5

14.6
15
15.1

15.2

15.3

ค่าใช้สอย
- คําอาหารวําง
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุและจัดทาเอกสาร
กิจกรรมรับน้องใหม่
ค่าใช้สอย
- คําจ๎างจัดซุ๎มต๎อนรับ
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุและจัดทาเอกสาร
- คําปูายประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประกวดดาว-เดือน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ค่าใช้สอย
- คําทาสายสะพาย
ค่าวัสดุ
- คําปูายประชาสัมพันธ์
- คําชํอดอกไม๎
กิจกรรมงานไหว้ครู
ค่าใช้สอย
- คําจ๎างทาพานไหว๎ครู
กิจกรรมหลักที่ 15
กิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร์
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ฯ
ค่าวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
- คําปูายประชาสัมพันธ์
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ค่าตอบแทน
-คําวิทยากร
ค่าวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
- คําปูายประชาสัมพันธ์
งานรับน้องใหม่
ค่าใช้สอย
- คําจ๎างเหมาทาซุ๎ม
ค่าวัสดุ
- คําถํายเอกสาร

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

4

มื้อๆ ละ

50

คนๆ ละ

25 บาท

5,000

1

ครั้งๆ ละ

2

วันๆ ละ

8,100 บาท

16,200
2,500

1

ซุ๎มๆ ละ

1

ครั้ง

1,000 บาท

1,000

1
1

ครั้งๆ ละ
ผืนๆ ละ

1
1

วันๆ ละ
ครั้ง

1,000 บาท
500 บาท

1,000
500
4,100

6

เส๎นๆ ละ

1

ครั้ง

300 บาท

1,800

1
6

ผืนๆ ละ
ชํอๆ ละ

1
1

ครั้ง
ครั้งๆ ละ

500 บาท
300 บาท

500
1,800
5,000

4

พานๆ ละ

1

ครั้งๆ ละ

1,250 บาท

5,000
98,600
3,000

5,000 แผํนๆ ละ
1 ผืนๆ ละ
2

คนๆละ

10,500 แผํนๆ ละ

1
1

ครั้งๆ ละ
ครั้ง

0.40 บาท
1,000 บาท

2,000
1,000
10,000

4

ชม.ๆ ละ

600 บาท

4,800

ครั้งๆ ละ
ครั้ง

0.40 บาท
500 บาท

4,200
1,000
20,000

2

ผืนๆ ละ

1
1

7

ซุ๎มๆ ละ

1

ครั้ง

2,500 บาท

17,500

6,250 ครั้งๆ ละ

1

ครั้งๆ ละ

0.40 บาท

2,500
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ลาดับ

รายการ

ปริมาณรายการ ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

15.4 ประกวดดาว-เดือนคณะครุศาสตร์ฯ
ค่าใช้สอย
- คําทาสายสะพาย
ค่าวัสดุ
- คําปูายประชาสัมพันธ์
15.5 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูหลัง
ประสบอุทกภัย
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุงานบ๎านงานครัว
- คําวัสดุเกษตร
- คําวัสดุ
15.6 เหลืองแดงร่วมใจตักบาตรทาบุญ
ค่าวัสดุ
- คําถํายเอกสาร หมึก ปากกา
กระดาษฯลฯ
- คําปูายประชาสัมพันธ์
15.7 งานไหว้ครู
ค่าวัสดุ
- คําพาหนะและคําดอกไม๎ไหว๎ครู
15.8 แอร์โรบิคเพื่อสุขภาพ
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
- คําผู๎ชํวยวิทยากร
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุอุปกรณ์
15.9 แห่เทียนเข้าพรรษา
ค่าวัสดุ
- คําน้ามัน
- คําวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)
4,000

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

5

เส๎นๆ ละ

1

ครั้ง

500 บาท

2,500

1

ผืนๆ ละ

1

ครั้ง

1,500 บาท

1,500
30,000
5,000
10,000
15,000
4,600

1

ชุดๆ ละ

3,600 บาท

3,600

1

ผืนๆ ละ

1,000 บาท

1,000
4,000

1

ชุดๆ ละ

4,000 บาท

4,000
19,200

1
2

คนๆละ
คนๆละ

600 บาท
300 บาท

3,600
3,600

6
6

ชม.ๆ ละ
ชม.ๆ ละ

12,000
3,800
1
1

ครั้งๆ ละ 1 รายการ
ครั้งๆ ละ 10 รายการๆ ละ

1,000 บาท
280 บาท

1,000
2,800
1,365,370

429
แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
1. กิ จ กรรมการแขํ ง ขั น กี ฬ า
มหาวิ ทยาลั ยแหํ งประเทศ
ไทย (รอบคัดเลือก)
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
2 กิ จ ก ร ร ม เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ
ผู๎นานักศึกษา
3 กิจกรรมการเลือกตั้งนายก
องค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา
ภาคปกติประจาปีการศึกษา
2555
4. กิจกรรมสัมมนาผู๎นานักศึกษา
5. กิ จ กรรมการแขํ ง ขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย
(รอบมหกรรม)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. กิจกรรมสร๎างจิตสานึก
ปลูกรักมหาวิทยาลัย
7. กิจกรรมพระคุณที่สาม
8. กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย
แหํเทียนพรรษา

เงินเดือนและ
คําจ๎าง
ประจา

คําจ๎าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน
พนักงานราชการ

คําตอบแทน

105,280

67,750
44,950

คําใช๎สอย
และวัสดุ

335,500

งบลงทุน
คํา
สาธารณูปโ
ภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจํายอื่น
15,000

รวม
455,780

48,000

48,000

10,000

10,000

25,550
150,000

93,300
219,950

25,000

28,000

28,000

25,000
25,140

25,000
25,140
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งบบุคลากร
กิจกรรม
9.
10.
11.
12.

กิจกรรมเปิดโลกชมรม
กิจกรรมเทิดพระคุณแมํ
กิจกรรมชมรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
13. กิจกรรมนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
14. กิจกรรมนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
15. กิจกรรมนักศึกษา
คณะครุศาสตร์
รวม

เงินเดือนและ
คําจ๎าง
ประจา

คําจ๎าง
ชั่วคราว

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน
พนักงานราชการ

คําตอบแทน

คําใช๎สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
คํา
สาธารณูปโ
ภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจํายอื่น

รวม

24,600

15,000
25,000
96,500
49,500

15,000
25,000
96,500
74,100

10,440

70,460

80,900

28,800

41,300

70,100

12,000

86,600

98,600

293,820

1,031,550

40,000 1,365,370
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลาดับ
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

3

4

5

งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชัว่ คราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอืน่ (คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

2,160
62,000

64,160

209,870
518,790

55,750
200,400

15,000

25,000

743,660

281,150

27,240
249,160

276,400
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได๎จัดกิจกรรมที่สํงเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให๎แกํนักศึกษา
2. ได๎สํงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้ง 5 ประเภท คือ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการสํงเสริมสุขภาพ
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิง่ แวดล๎อม กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมให๎แกํนักศึกษา
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 เชิงปริมาณ
1.1.1. จานวนนักศึกษาที่เข๎ารํวม ทุกคณะ ทุกชั้นปี รวมทุกกิจกรรม 50-100 คน/กิจกรรม
1.1.2. จานวนกิจกรรมที่ตรงกับความต๎องการของนักศึกษาและครบทั้ง 5 ด๎าน 15 กิจกรรม
1.2 เชิงคุณภาพ
1.2.1 นักศึกษาได๎รบั การพัฒนาให๎มีคณ
ุ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.2.2 นักศึกษาได๎เข๎ารํวมกิจกรรมทั้ง 5 ด๎านและตรงตามความต๎องการของนักศึกษา
1.3 เชิงเวลา
สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2555
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตํอกิจกรรมที่เข๎ารํวม
3.2. การสารวจข๎อมูล โดยใช๎ภาพถํายแตํละกิจรรมที่ทางกองพัฒนานักศึกษาจัดขึ้น
3.3. การสารวจข๎อมูล โดยใช๎จานวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมแตํละกิจกรรม
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 4.1: นโยบายการศึกษา
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 1 : สํ งเสริม สนับสนุ น และพั ฒนาการจัดการศึ กษาให๎ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะทั้ง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา
2.3 ความสอดคล๎ อ งกั บ มาตรฐานและตั ว บํงชี้ ก ารประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
ด๎านที่ 3 : ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 8 : ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนา
การเรียนการสอนและการวิจัย
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํะบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร๎อยละของระดับความพีงพอใจของนิสิต นักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224342060 งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอพัก
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
งบ บ.กศ. : งบลงทุน
50,400 บาท
สานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
:นางสาวกาญจนา จินตนา

หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษา เป็นหนํวยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให๎แกํนักศึกษาและจัดบริการสิ่งอานวยความสะดวกตํางๆ
ให๎แกํนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งการจัดบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อตํอการพัฒนาการเรียนรู๎
ของนักศึกษาและจัดบริการด๎านกายภาพที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
หอพักนักศึกษาจึงมีความสาคัญอยํางยิ่ง ที่มหาวิทยาลัย ได๎จัดให๎มีการบริการทางด๎านกายภาพที่สํงเสริมคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษา สนับสนุนให๎นักศึกษาได๎ศึกษาเลําเรียนได๎อยํางเต็มที่ และสามารถใช๎ชีวิตอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎ อีกทั้งยังเป็นการฝึก ให๎
นักศึกษาเป็นคนมีระเบียบวินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ การอยูํรํวมกันกับผู๎อื่น ดังนั้นหอพักจึงสมควรได๎รับการดูแล ปรับปรุง และพัฒนา
ให๎มีสภาพแวดล๎อมที่ดี มีความพร๎อมที่จะให๎บริการและอานวยความสะดวกให๎กับนักศึกษาที่มีความจาเป็นต๎องพักอาศัยอยูํหอพัก
อยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ งานหอพักนักศึกษา จึงจาเป็นต๎องมีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให๎ บริการและอานวยความสะดวก
แกํนักศึกษาให๎เพียงพอและพร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการให๎บริการและอานวยความสะดวกให๎แกํนักศึกษาภายในหอพัก
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1 จานวนนักศึกษาที่ใช๎บริการ
269
คน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได๎รับบริการและสิ่งอานวยความสะดวกทีม่ ีความพร๎อมในการเข๎าพักในหอพัก
3. เปูาหมายเชิงเวลา
มีสิ่งอานวยความสะดวกไว๎ใช๎ในการให๎บริการภายในหอพักแกํนักศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2555
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

3

เดือน วันเริ่มต๎น:

1 มกราคม

2555

วันสิ้นสุด:

31 มีนาคม

2555

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

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

1

จัดซื้อครุภัณฑ์หอพัก
-เครื่องทาน้าเย็น

แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1

จัดซื้อครุภัณฑ์หอพัก
-ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์

1

รายการ

1

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

ปริมาณ
รายการ

รายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

1

กิจกรรมหลักที่ 1
จัดซื้อครุภัณฑ์หอพัก
ค่าครุภัณฑ์
-เครื่องทาน้าเย็น 3 หัวก๏อก
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

3

เครื่อง

1

เครื่อง

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

16,800 บาท

50,400
50,400
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
เงินเดือนและ คําจ๎าง
คําตอบแทน
คําจ๎างประจา

กิจกรรมหลักที่ 1 จัดซื้อครุภัณฑ์
หอพัก
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องทาน้าเย็น 3 หัวก๏อก
รวม

ชั่วคราว

พนักงานราชการ

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน

คําใช๎สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
คํา
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

50,400
50,400

ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจํายอื่น

รวม

50,400
50,400
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลาดับ
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

3

4

5

งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

50,400
-

50,400
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นั ก ศึ ก ษาได๎ รั บ บริ ก ารและการอ านวยความสะดวกในหอพั ก ที่ ส ะอาด สะดวก ปลอดภั ย ราคาถู ก และใกล๎
สถานศึกษา
2. อาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ บุคคลทั่วไป ได๎รับบริการและการอานวยความสะดวกอยํางมีประสิทธิภาพ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาที่ให๎บริการ 269 คน
1.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได๎รับบริการและสิ่งอานวยความสะดวกทีม่ ีความพร๎อมในการเข๎าพักในหอพัก
1.3 เปูาหมายเชิงเวลา
มีสิ่งอานวยความสะดวกไว๎ใช๎ในการให๎บริการภายในหอพักให๎แกํนักศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2555
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสารวจความพึงพอใจของผู๎ที่มาใช๎บริการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 4.1: นโยบายการศึกษา
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 1 : สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาให๎ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะทั้ง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา
2.3 ความสอดคล๎ อ งกั บ มาตรฐานและตั ว บํง ชี้ ก ารประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
ด๎านที่ 3 : ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 8 : ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจยั
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํะบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร๎อยละของระดับความพีงพอใจของนิสิต นักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224342060 งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอพัก
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
งบ บ.กศ. : งบลงทุน
50,400 บาท
สานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
:นางสาวกาญจนา จินตนา

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับ
1

จานวน/
หน่วยนับ

รายการ
เครื่องทาน้าเย็น
3 หัวก๏อก

3 เครื่อง

รวม

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
16,800

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
50,400 มาตรฐานฯ
- ตัวตู๎ภายใน - ภายนอกและถังบรรจุน้าทาจาก
สแตนเลส
- มีระบบปูองกันคอมเพรสเซอร์ทางานเกินกาลัง
- ระบายความร๎อนด๎วยคอนเดนเซอร์ชนิด
มอเตอร์พัดลมดูด - เปุา
- ควบคุมระดับน้าในตู๎ด๎วยลูกลอย
คาชี้แจงฯ
เนื่องจากของเดิมชารุด และจานวนเครื่อง
ทาน้าเย็นไมํเพียงพอให๎บริการกับนักศึกษา
จานวน 4 หอพัก
50,400

รวมเงิน
(บาท)
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1224342061 งานบริการหอพักนักศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
งบดาเนินงาน
187,480 บาท
สานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
:นางสาวกาญจนา จินตนา

หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษา เป็นหนํวยงานที่สนับสนุนการจั ดการศึกษาให๎แกํนักศึกษาและจัดบริการสิ่งอานวยความสะดวก
ตํางๆ ให๎แกํนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาทั้งการจัดบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อตํอการพัฒนา
การเรียนรู๎ของนักศึกษาและจัดบริการด๎านกายภาพที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
หอพักนักศึกษาจึงมีความสาคัญอยํางยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยได๎จัดให๎มีการบริการทางด๎านกายภาพที่สํงเสริมคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษา สนับสนุนให๎นักศึกษาได๎ศึกษาเลําเรียนได๎อยํางเต็มที่ และสามารถใช๎ชีวิตอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให๎
นักศึกษาเป็นคนมีระเบียบวินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ การอยูํรํวมกันกับผู๎อื่น ดังนั้นหอพักจึงสมควรได๎รับการดูแล ปรับปรุง และพัฒนา
ให๎มีสภาพแวดล๎อมที่ดี มีความพร๎อมที่จะให๎บริการและอานวยความสะดวกให๎กับนักศึกษาที่มีภูมิลาเนาอยูํตํางจังหวัดได๎มีที่พัก
ที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย งานหอพักนักศึกษา จึงจาเป็นต๎องมีบุคลากรไว๎ดูแลอานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย
ยามฉุกเฉินที่นักศึกษาต๎องการความชํวยเหลือ และมีบุคลากรไว๎คอยรักษาความสะอาดของหอพักให๎ถูกสุขอนามัย มีการจัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์ ที่พร๎อมใช๎ ซํอมแซมอุปกรณ์ให๎ใช๎งานได๎มีประสิทธิภาพดังเดิ ม และมีระบบการสื่อสารที่สามารถให๎ผู๎ปกครอง
หรือนักศึกษาติดตํอประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่ที่ดูแลหอพักได๎หรือติดตํอยามฉุกเฉินกับผู๎ปกครองของนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษา
และผู๎ปกครองของนักศึกษาที่เข๎ามาพักอาศัยจะได๎รับความปลอดภัยและการบริการที่ดีจากทางมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดบริการและอานวยความสะดวกให๎แกํนักศึกษาที่มีภูมิลาเนาอยูํตํางจังหวัดได๎มีที่พักปลอดภัย
2. เพือ่ จัดบริการและอานวยความสะดวกให๎แกํอาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ บุคคลทั่วไปเข๎าพักภายในหอพัก
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1 มีนักศึกษาเข๎าพักอาศัยในหอพัก
269
คน
1.2 มีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออานวยความสะดวกและให๎บริการแกํนักศึกษา
40
รายการ
1.3 คําสาธารณูปโภค
12
เดือน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษา มีความพึงพอใจในการบริการหอพักไมํต่ากวําร๎อยละ 80 %
3. เปูาหมายเชิงเวลา
มีการให๎บริการหอพักและสิ่งอานวยความสะดวกให๎แกํนักศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2555

440
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1

2

การให้บริการหอพัก
- รับสมัครนักศึกษาภาคปกติเข๎าพักอาศัยในหอพัก
- ให๎บริการหอพักสาหรับนักศึกษาภาคปกติและ
บุคคลภายนอก
การบริหารจัดการ
- คําจ๎างเหมาและคําซํอมแซมครุภณ
ั ฑ์
- คําวัสดุ
- คําโทรศัพท์

แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1

2

การให้บริการ
- รับสมัครนักศึกษาภาคปกติเข๎าพัก
อาศัยในหอพัก
- ให๎บริการหอพักสาหรับนักศึกษา
ภาคปกติและบุคคลภายนอก
การบริหารจัดการ
- คําจ๎างเหมาและคําซํอมแซมครุภณ
ั ฑ์
- คําวัสดุ
- คําโทรศัพท์

2

ครั้ง

1

12

เดือน

3

12
40
9

เดือน
รายการ
เดือน

1
3

3

3

6
20
3

3
10
3

3
10
3

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

ปริมาณ
รายการ

รายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

1
2

การให้บริการหอพัก
การบริหารจัดการหอพัก
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
-คําตอบแทนลํวงเวลาวันจันทร์ พุธ
ศุกร์
-คําตอบแทนลํวงเวลาวันเสาร์-อาทิตย์
2.2 ค่าใช้สอย
-คําซํอมแซมครุภณ
ั ฑ์
-คําจ๎างเหมาบริการ

-

-

-

-

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)
-

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

-

70,000
1

คน

8

เดือน

120 บาท

5

คน

12

เดือน

170 บาท

7,860
62,320
80,000
10,000
70,000
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ลาดับ

รายการ

ปริมาณ
รายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

2.3 ค่าวัสดุ
-คําวัสดุสานักงาน/งานบ๎าน/งานสวน
-คําวัสดุไฟฟูา/ประปา
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
-คําบริการโทรศัพท์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)
35,480
21,000
14,480

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

2,000
187,480
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
เงินเดือนและ คําจ๎าง
คําตอบแทน
คําจ๎างประจา

การจัดการบริหารหอพัก
-คําลํวงเวลาวันจันทร์ พุธ ศุกร์
-คําลํวงเวลาวันเสาร์-อาทิตย์
-คําซํอมแซมครุภณ
ั ฑ์
-คําจ๎างเหมาบริการ
-คําวัสดุสานักงาน/งานบ๎าน/
งานสวน
-คําวัสดุไฟฟูา/ประปา
-คําบริการโทรศัพท์
รวม

ชั่วคราว

พนักงานราชการ

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน

คําใช๎สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
คํา
ที่ดินและ
ครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค
สิ่งกํอสร๎าง

7,680
62,320

14,480
115,480

งบ
รายจํายอื่น

รวม
7,680
62,320
10,000
70,000
21,000
14,480
2,000

10,000
70,000
21,000

70,000

งบเงิน
อุดหนุน

2,000
2,000

187,480
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลาดับ
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

3
4

5

งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

7,760
20,470
200

23,280
32,000
600

23,280
32,000
600

15,680
31,010
600

28,430

55,880

55,880

47,290
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษารับบริการและการอานวยความสะดวกในหอพักที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ราคาถูกและใกล๎สถานศึกษา
2. อาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ บุคคลทั่วไป ได๎รับบริการอานวยความสะดวกอยํางมีประสิทธิ์ภาพ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ
1.1.1 มีนักศึกษาเข๎าพักอาศัยในหอพัก 269 คน
1.1.2 มีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออานวยความสะดวกและให๎บริการแกํนักศึกษา 40 รายการ
1.1.3 คําสาธารณูปโภค 12 เดือน
1.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษา มีความพึงพอใจในการบริการหอพักไมํต่ากวําร๎อยละ 80 %
1.3 เปูาหมายเชิงเวลา
มีการให๎บริการหอพักและสิ่งอานวยความสะดวกให๎แกํนักศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2555
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสารวจความพึงพอใจของผู๎ที่มาใช๎บริการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 4.1: นโยบายการศึกษา
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 1 : สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาให๎ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะทั้ง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา
2.3 ความสอดคล๎ อ งกั บ มาตรฐานและตั ว บํงชี้ ก ารประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
ด๎านที่ 3 : ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 8 : ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํะบัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 5 : ร๎อยละของ
ระดับความพีงพอใจของนิสิต นักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224342062 งานให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
งบ บ.กศ. : งบดาเนินงาน
171,600
หนํวยงาน: กองพัฒนานักศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ: น.ส.วรรณนภา เรํงพืช

หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได๎ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลเอาใจใสํนักศึกษา
ซึ่งอยูํในชํวงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสูํวัยผู๎ใหญํ อาจเกิดความขัดแย๎งและความสับสนในการตัดสินใจ บุคลิกภาพ
การปรับตัวกับสิ่งแวดล๎อมใหมํๆ การปรับตัวจากบ๎านและครอบครัวสูํการใช๎ชีวิตลาพังในหอพัก การปรับตัวในการคบเพื่อนใหมํ
เพื่อนเพศเดียวกันและตํางเพศ ตลอดจนความวิตกกังวลในการหางานทากํอนจบการศึกษา การเตรียมความพร๎อมให๎กับผู๎จะเข๎าสูํ
ตลาดแรงงานในอนาคตเป็นสิ่งจาเป็นอยํางยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษาได๎รู๎จักตนเอง มีความรู๎ ความสามารถในการตัดสินใจเลือก
ศึกษาตํอ หรือประกอบอาชี พที่ตรงกั บความถนัด ทักษะความสามารถและบุคลิ กภาพของตนเอง ทาให๎นั กศึกษามี ความสุ ข
ในการเรียนและการทางาน สามารถพัฒนาตนเองให๎ก๎าวหน๎าในอาชีพอยํางยั่งยืนตํอไปในอนาคต รวมถึงการบริการด๎านข๎อมูล
ขําวสารที่เป็นประโยชน์ตํอนักศึกษาและศิษย์เกํา เชํน ทุนการศึกษา การบริการจัดหางาน แหลํงข๎อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ข๎อมูลขําวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็นแกํนักศึกษาและศิษย์เกํา และการจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแกํนักศึกษาและศิษย์เกําในรูปแบบตํ างๆ อีกทั้งยังมีการสํงเสริมบทบาทให๎กับอาจารย์ที่ปรึกษาได๎ดูแล
ชํวยเหลือนักศึกษา ให๎คาปรึกษาและข๎อชี้แนะให๎กับนักศึกษาได๎อยํางใกล๎ชิดและทั่วถึง
ซึ่งสิ่งเหลํานี้อาจเป็นอุปสรรคตํอการเรียนในมหาวิทยาลัยได๎ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดบริการแนะแนวและให๎คาปรึกษา
เพื่อให๎ความชํวยเหลือและแนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล เข๎าใจ และตระหนักรู๎ในตนเอง สามารถเข๎าใจปัญหาและ
หาทางออกได๎อยํางเหมาะสม เพื่อนักศึกษาจะประสบความสาเร็จเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมีคุณภาพ
เป็นปัญญาของแผํนดินได๎อยํางสมบูรณ์
วัตถุประสงค์
1. อาจารย์ได๎รับรู๎บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาและสามารถให๎คาปรึกษา แนะนา ชํวยเหลือนักศึกษาได๎อยํางถูกต๎อง
เหมาะสม
2. นักศึกษาและศิษย์เกําได๎รับบริการการให๎คาปรึกษาทั้งด๎านการศึกษา อาชีพ และปัญหาสํวนตั วรวมถึงได๎รับบริการ
ข๎อมูลขําวสารด๎านวิชาการ วิชาชีพที่เป็นประโยชน์
3. นักศึกษาและศิษย์เกํามีโอกาสได๎เข๎ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู๎ และฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพในด๎านที่ตนเองถนัด
4. นักศึกษาได๎รับความรู๎และแนวทางในการตัดสินใจศึกษาตํอ หรือเลือกที่จะไปประกอบอาชีพหลังจากสาเร็จการศึกษา
5. นักศึกษาและศิษย์เกํามีโอกาสได๎รับการฝึกอบรม ความรู๎ ความสามารถ ทักษะทางด๎านวิชาการอยํางเหมาะสม
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เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 อาจารย์ได๎รับการพัฒนาบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา
200
คน
1.2 มีศูนย์บริการให๎คาปรึกษาและบริการด๎านข๎อมูลขําวสารให๎แกํนักศึกษาและศิษย์เกํา
5
ศูนย์
1.3 นักศึกษาและศิษย์เกําที่ได๎เข๎ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถนาความรู๎ 100
คน
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได๎
1.4 นักศึกษาสามารถนาความรู๎จากประสบการณ์ การบรรยายของวิทยากรในกิจกรรม 200
คน
ปัจ ฉิ ม นิ เทศนั ก ศึ กษาไปเป็น แนวทางในการเตรี ย มความพร๎ อมสูํ โ ลกของอาชี พ
และการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในการไปสมัครงานในสถานที่ตํางๆ
1.5 นักศึกษาและศิษย์เกําได๎รับการฝึกอบรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ และสามารถ 50
คน
วางแผนการประกอบอาชีพ การดาเนินชีวิตได๎อยํางเหมาะสมและสอดคล๎องกับความรู๎
ความสามารถ ความถนัดของตนเอง
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึ กษารู๎ จัก เข๎า ใจตนเอง เข๎ าใจสั งคมและเข๎ าใจสิ่งแวดล๎ อม สามารถปรับ ตัว ให๎ เหมาะสมกั บสั งคม
สิ่งแวดล๎อมและสถานการณ์ได๎เป็นอยํางดี
2.2 นักศึกษาสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติได๎ถูกต๎อง สามารถปูองกันปัญหาหรือมีการแก๎ปัญหา ได๎เป็นอยํางดี
และการสํงเสริมการพัฒนาการในทุกด๎าน
2.3 นักศึกษาและศิษย์เกําได๎รับความรู๎จากการเข๎ารํวมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสามารถนาไปปรับใช๎
ในชีวิตประจาวัน
2.4 นักศึกษาได๎รับบริการให๎คาปรึกษาและบริการด๎านข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน์แกํนักศึกษา
2.5 อาจารย์ ไ ด๎ รั บ ความรู๎ จ ากการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร๎ า งบทบาทของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ เป็ น แนวทาง
ในการนาไปใช๎ในการดูแลนักศึกษา
3. เปูาหมายเชิงเวลา
นัก ศึ ก ษาและศิษ ย์ เ กํ า ได๎ รั บรู๎ ข๎ อ มู ล ขํ า วสารที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละได๎รั บ การชํ ว ยเหลื อ ที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพตลอด
ปีงบประมาณ 2555
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:
9

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 มกราคม

2555

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน

2555

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

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

1.

กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา
- วางแผนการดาเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร
- ดาเนินการจัดกิจกรรม
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ลาดับ

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

2.

3.

4.

5.

- ติดตามประเมินผล
กิจกรรมสร้างเครือข่ายการบริการให้คาปรึกษา
- วางแผนการดาเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร
- ดาเนินการจัดกิจกรรม
- ติดตามประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
- วางแผนการดาเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร
- ดาเนินการจัดกิจกรรม
- ติดตามประเมินผล
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
- วางแผนการดาเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร
- ดาเนินการจัดกิจกรรม
- ติดตามประเมินผล
กิ จ กรรมพั ฒ นาประสบการณ์ ท างวิ ช าการแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า
- วางแผนการดาเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร
- ดาเนินการจัดกิจกรรม
- ติดตามประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1
2
3
4
5

กิ จ กรรมเสริ ม สร๎ า งบทบาทของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมสร๎างเครือขํายการบริการ
ให๎คาปรึกษา
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ค ว า ม รู๎ แ ล ะ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง วิ ช า ชี พ แ กํ
นักศึกษาและศิษย์เกํา
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
กิ จ กรรมพั ฒ นาประสบการณ์ ท าง

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1
1

ครั้ง
ครั้ง

1
1
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ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

วิชาการแกํนักศึกษาและศิษย์เกํา
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

รายการ

ปริมาณ
รายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

1

2

3

4

กิจกรรมหลักที่ 1
กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งบทบาทของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ค่าตอบแทน
- คําตอบแทนวิทยากร
2 คนๆ ละ 1
ค่าใช้สอย
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
200 คนๆ ละ 1
ค่าวัสดุ
- คําจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
- คําวัสดุอุปกรณ์
- คําติดตามประเมินผล
กิจกรรมหลักที่ 2
กิจกรรมสร้างเครือข่ายการบริการ
ให้คาปรึกษา
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุอุปกรณ์
- คําถํายเอกสาร
- คําติดตามประเมินผล
กิจกรรมหลักที่ 3
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา
และศิษย์เก่า
ค่าตอบแทน
- คําตอบแทนวิทยากร
5 คนๆ ละ 12
ค่าวัสดุ
- คําปูายประชาสัมพันธ์
- คําวัสดุอุปกรณ์
- คําติดตามประเมินผล
กิจกรรมหลักที่ 4
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ค่าตอบแทน
- คําตอบแทนวิทยากร
2 คนๆ ละ 2
ค่าใช้สอย
- คําถํายเอกสาร
ค่าวัสดุ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)
22,900

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

ชม.ๆ ละ

1,200 บาท

2,400

มื้อๆ ละ

25 บาท

5,000
10,000
5,000
500
7,500

5,000
2,000
500
91,000

ชม.ๆ ละ

1,200 บาท

72,000
10,000
8,000
1,000
16,300

ชม.ๆ ละ

1,200 บาท

4,800
6,000
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ลาดับ

ปริมาณ
รายการ

รายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

- คําปูายประชาสัมพันธ์
- คําติดตามประเมินผล
5

กิจกรรมหลักที่ 5
กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
ค่าตอบแทน
- คําตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้สอย
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
- คําอาหารกลางวัน
- คําถํายเอกสาร
ค่าวัสดุ
- คําปูายประชาสัมพันธ์
- คําวัสดุอุปกรณ์
- คําติดตามประเมินผล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)
5,000
500

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

33,900

2

คนๆ ละ

6

ชม.ๆ ละ

1,200 บาท

14,400

50 คนๆ ละ
50 คนๆ ละ

4
2

มื้อๆ ละ
มื้อๆ ละ

25 บาท
50 บาท

5,000
5,000
2,000
4,000
3,000
500
171,600
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
เงินเดือนและ คําจ๎าง
คําตอบแทน
คําจ๎างประจา

1. กิจกรรมเสริมสร๎างบทบาท
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
2. กิจกรรมสร๎างเครือขํายการ
บริการให๎คาปรึกษา
3. กิจกรรมพัฒนาความรู๎และ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแกํ
นักศึกษาและศิษย์เกํา
4. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
5. กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการแกํนักศึกษาและ
ศิษย์เกํา
รวม

ชั่วคราว

พนักงานราชการ

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน

คําใช๎สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
คํา
ที่ดินและ
ครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค
สิ่งกํอสร๎าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจํายอื่น

รวม

2,400

20,500

22,900

-

7,500

7,500

72,000

19,000

91,000

4,800
14,400

11,500
19,500

16,300
33,900

171,600
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลาดับ
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

3
4

5

งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

12,000
30,500

2,400
28,000

14,400
19,500

42,500

30,400

33,900
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได๎เรียนรู๎ถึงลักษณะของอาชีพ มีความเข๎าใจในโลกของอาชีพ โลกของการทางานและได๎ทราบข๎อมูล
เกี่ยวกับการศึกษา การประกอบอาชีพ และความต๎องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน สามารถนาไปเป็นแนวทางในการวางแผน
เกี่ยวกับการศึกษาตํอและเตรียมตัวเข๎าสูํอาชีพได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม
2. นักศึกษาได๎รับการเตรียมการให๎มีความพร๎อมในการประกอบอาชีพ พัฒนาแนวความคิดในด๎านการศึกษาและ
การท างานให๎ สั ม พั น ธ์ ส อดคล๎ อ งกั น และมี คํ า นิ ย มที่ ดี ใ นการประกอบอาชี พ ในอนาคต สามารถสร๎ า งความรํ ว มมื อ และ
ขยายเครือขํายในการดาเนินงานด๎านการแนะแนวอาชีพระหวํางสานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับสถานศึกษา
หนํวยงาน องค์กรตํางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข๎อง
3. นักศึกษาและศิษย์เกําได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได๎รับบริการแนะแนว
และการให๎คาปรึกษาในเรื่องตํางๆ อยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4. อาจารย์ที่ปรึกษาได๎รับทราบถึงบทบาทหน๎าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาได๎อยํางชัดเจน และนักศึกษาได๎รับประโยชน์
จากการขอรับคาปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข๎องจากอาจารย์ที่ปรึกษา
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 เชิงปริมาณ
1.1.1 อาจารย์ได๎รับการพัฒนาบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา 200 คน
1.1.2 มีศูนย์บริการให๎คาปรึกษาและบริการด๎านข๎อมูลขําวสารให๎แกํนักศึกษาและศิษย์เกํา 5 ศูนย์
1.1.3 นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เ กํ า ที่ ไ ด๎ เ ข๎ า รั บ การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ สามารถน าความรู๎ ใ นการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได๎ 100 คน
1.1.4 นักศึกษาสามารถนาความรู๎จากประสบการณ์ การบรรยายของวิทยากรในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาไปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร๎อมสูํโลกของอาชีพและการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในการไปสมัครงาน
ในสถานที่ตํางๆ 200 คน
1.1.5 นักศึกษาและศิษย์เกําได๎รับการฝึกอบรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ และสามารถวางแผน
การประกอบอาชีพ การดาเนินชีวิตได๎อยํางเหมาะสมและสอดคล๎องกับความรู๎ ความสามารถ ความถนัดของตนเอง 50 คน
1.1.6
1.2 เชิงคุณภาพ
1.2.1 นักศึกษารู๎จัก เข๎าใจตนเอง เข๎าใจสังคมและเข๎าใจสิ่งแวดล๎อม สามารถปรับตัวให๎เหมาะสมกับสังคม
สิ่งแวดล๎อมและสถานการณ์ได๎เป็นอยํางดี
1.2.2 นั ก ศึ ก ษาสามารถตั ด สิ น ใจเลื อ กปฏิ บั ติ ไ ด๎ ถู ก ต๎ อ ง สามารถปู อ งกั น ปั ญ หาหรื อ มี ก ารแก๎ ปั ญ หา
ได๎เป็นอยํางดีและการสํงเสริมการพัฒนาการในทุกด๎าน
1.2.3 นักศึกษาและศิษย์เกําได๎รับความรู๎จากการเข๎ารํวมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสามารถ
นาไปปรับใช๎ในชีวิตประจาวัน
1.2.4 นักศึกษาได๎รับบริการให๎คาปรึกษาและบริการด๎านข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน์แกํนักศึกษา
1.2.5 อาจารย์ได๎รับความรู๎จากการจัดกิจกรรมเสริมสร๎างบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นแนวทาง
ในการนาไปใช๎ในการดูแลนักศึกษา
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1.3 เชิงเวลา
นักศึกษาและศิษย์เกําได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน์และได๎รับการชํวยเหลือที่มีประสิทธิภาพตลอด
ปีงบประมาณ 2555
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข๎ารับบริการ
3.2. การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการขอรับทุนการศึกษา
3.3. การสารวจข๎อมูล โดยใช๎จานวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรม
3.4. การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตํออาจารย์ที่ปรึกษา
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 4.1: นโยบายการศึกษา
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 1 : สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาให๎ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะทั้ง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา
2.3 ความสอดคล๎ อ งกั บ มาตรฐานและตั ว บํงชี้ ก ารประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558)
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
ด๎านที่ 3 : ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 8 : ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํะบัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 5 : ร๎อยละของ
ระดับความพีงพอใจของนิสิต นักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
2.5 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระบบและกลไกการให๎คาปรึกษาและบริการด๎านข๎อมูลขําวสาร
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224342063 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
งบ บ.กศ. : งบดาเนินงาน
78,500 บาท
สานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) :นางอรนุช เจียมพงษ์

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได๎กาหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษาระดับปริญญา
และเป็นนิติบุคคล เพื่อทาหน๎าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน๎าที่ในการสํงเสริม
การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุํงสูํความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
เพื่ อสร๎ างและพัฒ นาองค์ค วามรู๎ สร๎ า งบัณ ฑิ ตที่ มีค วามรู๎ คูํค วามดี สร๎า งสานึก ในคุ ณ คํา ของวัฒ นธรรมท๎ อ งถิ่ นและของชาติ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์ก รอื่นเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ๎าน และเทคโนโลยีสมัยใหมํให๎เหมาะสมกับการดารงชีวิตและประกอบอาชีพของคน
ในท๎องถิ่น รวมทั้งศึกษา สํงเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ทั้งนี้โดยคานึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชน
ในท๎องถิน่ และสังคม สอดคล๎องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสาคัญที่จะชํวยสํงเสริมให๎นักศึกษาสามารถศึกษาและรํวมทากิจกรรมตํางๆ ของมหาวิทยาลัยได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ ขณะที่นักศึกษาอยูํภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บปุวย หรือได๎รับอุบัติเหตุ มหาลัยจึงควรจัดให๎มีแพทย์และ
พยาบาลมาให๎บริการตรวจรักษาเบื้องต๎น มียาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพียงพอตํอการรักษานักศึกษาอยํางเหมาะสมและ
ทันทํวงที ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการให๎บริการด๎านสุขภาพแกํคณาจารย์และบุคลากรทุกฝุายของมหาวิทยาลัย เพื่อให๎สามารถ
ดาเนินงานบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพด๎วยเชํนกัน
วัตถุประสงค์
เพื่อให๎บริการด๎านการรักษาพยาบาล สุขภาพ อนามัยแกํนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1 นักศึกษาเข๎ารับการรักษาพยาบาลด๎านสุขภาพและอนามัย
50
คน/เดือน
1.2 มียาและเวชภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ
30
รายการ
1.3 มีวัสดุอุปกรณ์ห๎องพยาบาล
20
รายการ
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 มี แ พทย์ แ ละพยาบาลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการให๎ บ ริ ก ารทางด๎ า นการรั ก ษาพยาบาลแกํ นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
2.2 มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการให๎บริการทางด๎านการรักษาพยาบาลแกํนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
2.3 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการให๎บริการทางด๎านการรักษาพยาบาลแกํนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
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3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 มีการสํงเสริมสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลให๎กับนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2555
3.2 มียาและเวชภัณฑ์ในการให๎บริการด๎านการรักษาพยาบาลแกํนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2555
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์ในการให๎บริการด๎านการรักษาพยาบาลแกํนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2555
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:
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เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 4

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

1
2
3

จ้างแพทย์และพยาบาล
-ดาเนินการจ๎างแพทย์และพยาบาล
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
-ดาเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
-ดาเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พยาบาล

แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1
2
3

จ้างแพทย์และพยาบาล
-ดาเนินการจ๎างแพทย์และพยาบาล
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
-ดาเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
-ดาเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พยาบาล

2/7

คน/เดือน

2/3

2/1

30

รายการ

30

20

รายการ

20

2/3

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

รายการ

ปริมาณ
รายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

1

2

กิจกรรมหลักที่ 1 จ้างแพทย์ และ
พยาบาล
ค่าตอบแทน
-คําตอบแทนแพทย์และพยาบาล
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์
ค่าวัสดุ
-อะม๏อกซี่
-พลาสเตอร์ยา
-แอร์เอ็กซ์

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)
40,000

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

40,000
20,000
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ลาดับ

รายการ

ปริมาณ
รายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

3

-ไทลินอล 500
-ฟีคอล
-เด๏กซ์โต
-แอลกอฮอล์
-สาลี
-ผ๎าก๏อต
-ยาดม
-แอมโมเนีย
-ยาล๎างตา
-คาลามาย
-ไดเซ็นโต๎
-ยาหยอดตา
-ผงเกลือแรํ
-พอนสแตน
-คามิเนทีฟ
-แดนเซน
-นอจีซิด
-ยาหมํอง
-เคาท์เตอร์เพน
-คอเฟนิลามีน
-ยาแก๎เมารถ
-ยาธาตุน้าขาว
-ไซแอมมีดีน
-ไบโซวอน
-ยาหอม
-เบตาดีน
-ไดด๏อกซํา
-ฯลฯ
กิจกรรมหลักที่ 3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
พยาบาล
ค่าวัสดุ
-กระเป๋าใสํยา
-ที่นอน 3.5 ฟุต
-ผ๎าปูที่นอน 3.5 ฟุต
-ผ๎าคลุมเตียง
-หมอนหนุน
-วัสดุสานักงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

18,500
6 ใบๆ ละ
2 หลังๆ ละ
6 ชุดๆ ละ
6 ผืนๆ ละ
2 ใบๆ ละ

700
3,000
500
300
250

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,200
6,000
3,000
1,800
500
3,000
78,500

457
แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
เงินเดือนและ คําจ๎าง
คําตอบแทน
คําจ๎างประจา

กิจกรรมหลักที่ 1
จ้างแพทย์ และพยาบาล
ค่าตอบแทน
-คําตอบแทนแพทย์และพยาบาล
กิจกรรมหลักที่ 2
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ค่าวัสดุ
-ยาและเวชภัณฑ์
กิจกรรมหลักที่ 3
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
ค่าวัสดุ
-วัสดุอุปกรณ์สานักงาน
รวม

ชั่วคราว

พนักงานราชการ

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน

คําใช๎สอย
และวัสดุ

40,000

40,000

งบลงทุน
คํา
ที่ดินและ
ครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค
สิ่งกํอสร๎าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจํายอื่น

รวม

40,000

20,000

20,000

18,500
38,500

18,500
78,500

แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลาดับ
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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2

3
4

5

งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

18,100

5,000
38,500

16,900

18,100

43,500

16,900

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได๎รบั บริการด๎านสุขภาพอยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ
1.1.1 นักศึกษาเข๎ารับการรักษาพยาบาลด๎านสุขภาพอนามัย 50 คน/เดือน
1.1.2 มียาและเวชภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ 30 รายการ
1.1.3 มีวัสดุอุปกรณ์ห๎องพยาบาล 20 รายการ
1.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
1.2.1 มีแพทย์และพยาบาลที่มีประสิทธิภาพในการให๎บริการทางด๎านการรักษาพยาบาลแกํนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
1.2.2 มียาและเวชภัณฑ์ เพีย งพอและมีประสิท ธิภาพในการให๎บ ริการทางด๎า นการรัก ษาพยาบาลแกํ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.2.3 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการให๎บริการทางด๎านการรักษาพยาบาลแกํนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.4 เปูาหมายเชิงเวลา
1.3.1 มีการสํงเสริมสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลให๎กับนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2555
1.3.2 มียาและเวชภัณฑ์ในการให๎บริการด๎านการรักษาพยาบาลแกํนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2555
1.3.3 มีวัสดุอุปกรณ์ในการให๎บริการ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินผลความพึงพอใจในการให๎บริการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 4.1: นโยบายการศึกษา
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 1 : สํ งเสริม สนับสนุ น และพั ฒนาการจัดการศึ กษาให๎ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะทั้ง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา
2.3 ความสอดคล๎ อ งกั บ มาตรฐานและตั ว บํงชี้ ก ารประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
ด๎านที่ 3 : ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 8 : ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํะบัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 5 : ร๎อยละของ
ระดับความพีงพอใจของนิสิต นักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที

1224342064 งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
งบ บ.กศ. : งบดาเนินงาน
163,650 บาท
หนํวยงาน:กองพัฒนานักศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ: สิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข

หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานด๎านกิจการนักศึกษาเป็นกิ จกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสํงเสริมเพื่อให๎นักศึกษาเป็นบัณฑิต
ที่มีคุณสมบัติพร๎อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบํงออกได๎เป็นสองสํวน
คือ การจัดบริการแกํนักศึกษาและศิษย์เกํา และการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดาเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได๎รับการสนับสนุน
สํงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให๎นักศึกษาได๎พัฒนารํางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ได๎แกํ คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาจึงเป็นงานหนึ่งที่ทางกองพัฒนานักศึกษาได๎เล็งเห็นถึงความสาคัญของกิจกรรมที่ผู๎เข๎ารํวม
จะมีโอกาสได๎รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ รํางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล๎องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 5 ประการ ตลอดจนสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์สํงเสริมระเบียบวินัยนักศึกษาทั้งด๎านการแตํงกาย บุคลิกภาพ และความประพฤติของนักศึกษา
2. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักศึกษาได๎รับการพัฒนาทางด๎านสติปัญญา สังคม อารมณ์ รํางกาย และคุณธรรม
จริยธรรม
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ
หนํวยนับ
1.1 จัดอบรมทางวิชาการและจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
7
กิจกรรม
1.2 นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม
50
คน/กิจกรรม
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
ร๎อยละของนักศึกษาได๎พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ รํางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล๎องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์อยูํในระดับดี
3. เปูาหมายเชิงเวลา
มีการสํงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให๎แกํนักศึกษาตลอดปี 2555
ระยะเวลาดาเนินการ

ระยะเวลา:
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
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เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 มกราคม

ขั้นตอน / กิจกรรม

2555

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555
ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1

2

3

4

5

6

7

กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกมหาแก่นกั ศึกษา
-วางแผนการดาเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดาเนินการจัดกิจกรรม
-ติดตามประเมินผล
กิจกรรมส่งเสริมการขับขีถ่ ูกวินัยจราจร
-วางแผนการดาเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดาเนินการจัดกิจกรรม
-ติดตามประเมินผล
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา
-วางแผนการดาเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดาเนินการจัดกิจกรรม
-ติดตามประเมินผล
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะให้แก่นักศึกษา
( กาย,จิตใจ,สังคม,ปัญญา)
-วางแผนการดาเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดาเนินการจัดกิจกรรม
-ติดตามประเมินผล
กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา
-วางแผนการดาเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดาเนินการจัดกิจกรรม
-ติดตามประเมินผล
กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
-วางแผนการดาเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดาเนินการจัดกิจกรรม
-ติดตามประเมินผล
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยและการแต่งกายนักศึกษา
-วางแผนการดาเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดาเนินการจัดกิจกรรม
-ติดตามประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรมสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎
ระบบประกันคุณภาพแกํนักศึกษา
ระหวํางมหาวิทยาลัย
จัดกิจกรรมสํงเสริมการขับขี่ถูกวินยั
จราจร
จัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแกํนักศึกษา
จัดกิจกรรมเสริมสร๎างสุขภาวะให๎แกํ
นักศึกษา (กาย,จิตใจ,สังคม,ปัญญา)
จัดกิจกรรมเผยแพรํให๎ความรู๎เรื่อง
เอดส์และเพศศึกษา
จัดกิจกรรมเผยแพรํให๎ความรู๎เรื่อง
ยาเสพติด
กิจกรรมสํงเสริมระเบียบวินัยและ
การแตํงกายของนักศึกษา

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

1

กิจกรรมหลักที่ 1
จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้แก่นกั ศึกษา
ค่าตอบแทน
-คําตอบแทนวิทยากร
3
-คําตอบแทนวิทยากร
2
ค่าใช้สอย
-คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
50
-คําเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และเจ๎าหน๎าที่
5
-คําที่พัก
5
ค่าวัสดุ
-คําวัสดุอุปกรณ์
-คําจัดทาเอกสารประกอบการอบรม
-คําปูาย
-คําติดตามประเมินผล
-คําน้ามันเชื้อเพลิง/คําทางดํวน/
1
คําบารุงรถ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนํวย (บาท)
49,500

อัตราตํอหนํวย

คนๆ ละ
คนๆ ละ

4
3

ชม.ๆ ละ
ชม.ๆ ละ

600 บาท
1,200 บาท

7,200
7,200

คนๆ ละ
คนๆ ละ
คนๆ ละ

6
3
2

มื้อๆ ละ
วันๆ ละ
คืนๆ ละ

25 บาท
240 บาท
1,000 บาท

7,500
3,600
10,000

4,000 บาท

7,000
2,000
500
500
4,000

คันๆ ละ

ลาดับ

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

2

3

4

5

กิจกรรมหลักที่ 2
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ถูกวินัย
จราจร
ค่าตอบแทน
-คําตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้สอย
-คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
ค่าวัสดุ
-คําวัสดุอุปกรณ์
-คําปูาย
-คําติดตามประเมินผล
กิจกรรมหลักที่ 3
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักศึกษา
ค่าตอบแทน
-คําตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้สอย
-คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
ค่าวัสดุ
-คําวัสดุอุปกรณ์
-คําจัดทาเอกสารประกอบการอบรม
-คําน้ามันเชื้อเพลิง/คําบารุงรถ
-คําปูาย
-คําติดตามประเมินผล
กิจกรรมหลักที่ 4
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะให้แก่
นักศึกษา (กาย,จิตใจ,สังคม,ปัญญา)
ค่าตอบแทน
-คําตอบแทนวิทยากร
-คําตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้สอย
-คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
ค่าวัสดุ
-คําวัสดุอุปกรณ์
-คําปูาย
-คําติดตามประเมินผล
กิจกรรมหลักที่ 5
จัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เรื่อง
เอดส์และเพศศึกษา
ค่าตอบแทน
-คําตอบแทนวิทยากร
-คําตอบแทนวิทยากร

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนํวย (บาท)
20,900

อัตราตํอหนํวย

4

คนๆ ละ

6

ชม.ๆ ละ

600 บาท

14,400

50

คนๆ ละ

2

มื้อๆ ละ

25 บาท

2,500
3,000
500
500
24,150

9

คนๆ ละ

1

ชม.ๆ ละ

600 บาท

5,400

50

คนๆ ละ

3

มื้อๆ ละ

25 บาท

3,750

5,000 บาท

3,000
1,000
10,000
500
500
17,300

2

คันๆ ละ

2
2

คนๆ ละ
คนๆ ละ

3
3

ชม.ๆ ละ
ชม.ๆ ละ

600 บาท
1,200 บาท

3,600
7,200

50

คนๆ ละ

2

มื้อๆ ละ

25 บาท

2,500
3,000
500
500
20,900

2
3

คนๆ ละ
คนๆ ละ

3
3

ชม.ๆ ละ
ชม.ๆ ละ

600 บาท
1,200 บาท

3,600
10,800

ลาดับ

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

6

7

ค่าใช้สอย
-คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
ค่าวัสดุ
-คําวัสดุอุปกรณ์
-คําปูาย
-คําติดตามประเมินผล
กิจกรรมหลักที่ 6 จัดกิจกรรม
เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
ค่าตอบแทน
-คําตอบแทนวิทยากร
-คําตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้สอย
-คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
ค่าวัสดุ
-คําวัสดุอุปกรณ์
-คําปูาย
-คําติดตามประเมินผล
กิจกรรมหลักที่ 7 จัดกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยและ
การแต่งกายของนักศึกษา
ค่าวัสดุ
-คําปูาย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

50

คนๆ ละ

2

มื้อๆ ละ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนํวย (บาท)

อัตราตํอหนํวย

25 บาท

2,500
3,000
500
500
20,900

2
3

คนๆ ละ
คนๆ ละ

3
3

ชม.ๆ ละ
ชม.ๆ ละ

600 บาท
1,200 บาท

3,600
10,800

50

คนๆ ละ

2

มื้อๆ ละ

25 บาท

2,500
3,000
500
500
10,000

10,000
163,650

แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
เงินเดือนและ คําจ๎าง
คําตอบแทน
คําจ๎างประจา

กิจกรรมหลักที่ 1
จัดกิจกรรมสร๎างเครือขําย
การเรียนรู๎ระบบประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยให๎แกํนักศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 2
จัดกิจกรรมสํงเสริมการขับขี่
ถูกวินัยจราจร
กิจกรรมหลักที่ 3
จัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแกํนักศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 4
กิจกรรมเสริมสร๎างสุขภาวะ
ให๎แกํนักศึกษา (กาย,จิตใจ
,สังคม,ปัญญา)
กิจกรรมหลักที่ 5
จัดกิจกรรมเผยแพรํให๎ความรู๎
เรื่องเอดส์และเพศศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 6
จัดกิจกรรมเผยแพรํให๎ความรู๎
เรื่องยาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ 7
จัดกิจกรรมสํงเสริมระเบียบวินัย
และการแตํงกายของนักศึกษา
รวม

ชั่วคราว

พนักงานราชการ

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน

คําใช๎สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
คํา
ที่ดินและ
ครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค
สิ่งกํอสร๎าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจํายอื่น

รวม

14,400

35,100

49,500

14,400

6,500

20,900

5,400

18,750

24,150

10,800

6,500

17,300

14,400

6,500

20,900

14,400

6,500

20,900

10,000

10,000

89,850

163,650

73,800

467
แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลาดับ
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

3
4

5

งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

28,800
41,600

16,200
35,250

28,800
13,000

70,400

51,450

41,800

468
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพโดยรวมให๎กับนักศึกษาได๎
2. สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให๎แกํนักศึกษาได๎
3. สามารถทาให๎ได๎รับความรู๎เรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได๎มากขึ้น
4. สามารถเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจทางด๎านวิชาการ ด๎านสติปัญญา ความสามารถทักษะตํางๆ ให๎แกํนักศึกษาได๎
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 เชิงปริมาณ
1.1.1 จัดอบรมทางวิชาการและจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 7 กิจกรรม
1.1.2 นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม 50 คน/กิจกรรม
1.2 เชิงคุณภาพ
ร๎อยละของนักศึกษาได๎พัฒนาสติปญ
ั ญา สังคม อารมณ์ รํางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล๎องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์อยูํในระดับดี
1.3 เชิงเวลา
มีการสํงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให๎แกํนักศึกษาตลอดปี 2555
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตํอกิจกรรม
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 4.1: นโยบายการศึกษา
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 1 : สํ งเสริม สนับสนุ น และพั ฒนาการจัดการศึ กษาให๎ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะทั้ง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา
2.3 ความสอดคล๎ อ งกั บ มาตรฐานและตั ว บํงชี้ ก ารประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558)
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
ด๎านที่ 3 : ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 8 : ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย
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2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํะบัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 5 : ร๎อยละของ
ระดับความพีงพอใจของนิสิต นักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
2.5 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224342065 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
3. ผู๎สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
5. สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบ บ.กศ. :งบดาเนินงาน
329,500 บาท
กองพัฒนานักศึกษา
: นางสารภี พูลศิริ

หลักการและเหตุผล
ด๎วยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาซึ่งมีทั้งนักศึกษาภาคปกติและ
นักศึกษาภาค กศ.บป. และในแตํละปีการศึกษาจะมีจานวนบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลายส าขาที่เข๎ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้ สาหรับในปี พ.ศ. 2555 บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีจานวนทั้งสิ้น 1,300 คน แบํงเป็น บัณฑิต(ระดับปริญญาตรี) จานวน 1,200 คน และมหาบัณฑิต (ระดับ
ปริญญาโท) จานวน 100 คน
ในปีการศึกษา 2553-2554 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมงกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกํบัณฑิตผู๎สาเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏและวิทยาลัยพลศึกษาในโครงการสมทบ เขตภาคกลาง ประจาปีการศึกษา 2553-2554 ในชํวงเดือน พฤษภาคม 2555 ณ
อาคารใหมํสวนอัมพร กรุงเทพมหานคร ให๎กับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให๎การ
ดาเนินการจัดกิจกรรมการฝึกซ๎อมและงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2555 เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์จึงขอดาเนินงานตามโครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมการฝึกซ๎อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให๎กับบัณฑิต และมหาบัณฑิต
2. เพือ่ ให๎บัณฑิต และมหาบัณฑิตได๎เข๎ารํวมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
3. เพือ่ ดาเนินการและปฏิบัติหน๎าที่ในฝุายพิธีการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 บัณฑิตที่เข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตร
1.2 มหาบัณฑิตที่เข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตร
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 บัณฑิตและมหาบัณฑิตได๎เข๎ารับการฝึกซ๎อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
2.2 บัณฑิตและมหาบัณฑิตได๎เข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ปริมาณ
1,200
100

หนํวยนับ
คน
คน
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3. เปูาหมายเชิงเวลา
โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2553-2554 แล๎วเสร็จในระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

5

เดือน วันที่เริ่มต๎น: 1 มกราคม

2555

วันที่สิ้นสุด:

31 พฤษภาคม 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1

2

3

กิจกรรมการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อม
ใหญ่
-ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดาเนินการจัดกิจกรรมฝึกซ๎อมบัณฑิต
-ประเมินผลการดาเนินงาน
งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
-ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดาเนินการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร
งานฝุายพิธีการ
-ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
-ดาเนินการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร

แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1

3

วัน

2

การฝึกซ๎อมยํอย ฝึกซ๎อมรวม และ
ฝึกซ๎อมใหญํ
งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

1

วัน

3

งานฝุายพิธีการ

12

วัน

1 ม.ค.5531 มี.ค..55
1 ม.ค.5531 มี.ค.55
1 ม.ค.5531 มี.ค.55

1 เม.ย.5531 พ.ค.55
1 เม.ย.5531 พ.ค.55
1 เม.ย.5531 พ.ค.55

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

รายการ

ปริมาณ
รายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

1

กิจกรรมหลักที่ 1 การฝึกซ้อม
ย่อย ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อมใหญ่
1.1 ค่าตอบแทน
-คําตอบแทนนักศึกษาต๎นแบบ
1.2 ค่าใช้สอย

3 วันๆ ละ

80 คนๆ ละ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)
244,000

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

100 บาท

24,000
24,000
68,000
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ลาดับ

รายการ

ปริมาณ
รายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

-คําดอกไม๎ตกแตํงหอประชุม,ภายใน
, ภายนอกมหาวิยาลัย
คําสํง SMS แจ๎งขําวบัณฑิต
-คําจัดทาแบบสารวจบัณฑิต
1.3 ค่าวัสดุ
-คําวัสดุอุปกรณ์
-คําวัสดุประชาสัมพันธ์
-คําปูายประชาสัมพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลัยและหน๎ามหาวิทยาลัย
-คําตกแตํงสถานที่ภายใน
มหาวิทยาลัย
-คําปกฝึกซ๎อมบัณฑิต

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)
60,000

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

5,000
3,000
152,000
25,000
10,000
30,000
20,000
ปกๆ ละ

50 บาท

40,000

เลํมๆ ละ

15 บาท

27,000

800
-คําคูํมือฝึกซ๎อมบัณฑิต
,800
2

กิจกรรมหลักที่ 2 งานพิธี
รับพระราชทานปริญญาบัตร
2.1 ค่าตอบแทน
-คําเบี้ยเลี้ยงผู๎บริหาร
-คําเบี้ยเลี้ยงอาจารย์
-คําเบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่
2.2 ค่าใช้สอย
-คําเชํารถบัส
-คําน้ามันรถบัส
-คําน้ามันรถตู๎
-คําทางดํวนรถบัส
-คําทางดํวนรถตู๎
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

85,500
20 คนๆ ละ
150 คนๆ ละ
30 คนๆ ละ
1
1
1
1
1

วันๆ ละ
วันๆ ละ
วันๆ ละ
วันๆ ละ
วันๆ ละ

1 วันๆ ละ
1 วันๆ ละ
1 วันๆ ละ
2
2
7
2
7

คันๆ ละ
คันๆ ละ
คันๆ ละ
คันๆ ละ
คันๆ ละ

270 บาท
240 บาท
240 บาท
8,000
4,000
1,200
500
500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

48,600
5,400
36,000
7,200
36,900
16,000
8,000
8,400
1,000
3,500
329,500
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
เงินเดือนและ คําจ๎าง
คําตอบแทน
คําจ๎างประจา

กิจกรรมหลักที่ 1 การ
ฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมรวม และ
ฝึกซ้อมใหญ่
กิจกรรมหลักที่ 2 งานพิธี รับ
พระราชทานปริญญาบัตร
รวม

ชั่วคราว

พนักงานราชการ

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน

คําใช๎สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
คํา
ที่ดินและ
ครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค
สิ่งกํอสร๎าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจํายอื่น

รวม

24,000

220,000

244,000

48,600

36,900

85,500

72,600

256,900

329,500

474
แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลาดับ
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

3
4

5

งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

72,600
256,900

329,500
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บัณฑิตและมหาบัณฑิตได๎รับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการฝึกซ๎อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2. บัณฑิตและมหาบัณฑิตได๎เข๎ารํวมฝึกซ๎อมและเข๎ารํวมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
บัณฑิตและมหาบัณฑิตร๎อยละ 95 ได๎เข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจาปีการศึกษา 2554
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงานฉลองบัณฑิต
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 4.1: นโยบายการศึกษา
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนั บสนุน และพัฒ นาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์ม าตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะทั้ง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา
2.3 ความสอดคล๎อ งกั บมาตรฐานและตั วบํ งชี้ การประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
ด๎านที่ 3 : ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 8 : ผลการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คารับรองการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํะบัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 5 : ร๎อยละของ
ระดับความพีงพอใจของนิสิต นักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1080000 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1224342066 งานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1 จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2 ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
3 ผู๎สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
4 จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
5 สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
7 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง
8 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต
9 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
10 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนร๎
11 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
งบ บ.กศ. : งบลงทุน
710,000 บาท
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายชัยพฤกษ์ ชูดา

หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ต๎องดาเนินงานตามภาระหน๎าที่ที่กาหนดไว๎ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนํวยงานภายในที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน ด๎านแหลํงเรียนรู๎ และด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิท ยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคล๎องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุคปัจจุบันจาเป็นต๎องมีแหลํงการเรียนรู๎หรือคลังปัญญาที่หลากหลายเพื่อเป็นการปฎิรูป
การศึกษาและสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต และเป็นการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น ซึ่งจาเป็นต๎องจัดทา จัดหา วัสดุ อุปกรณ์
ทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันในห๎องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ยังไมํเพียงพอกับจานวนนักศึกษา จึงจาเป็นต๎องจัดหา
คอมพิวเตอร์เพิ่มและปรับปรุงห๎องเรียนให๎มีอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ
การบริการวิชาการได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพียงพอกับปริมาณการใช๎จริง และสอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นและให๎ได๎ตามพันธกิจและเป็นมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
เพื่อเพิ่มชํองทางในการเรียนรู๎นอกเวลาเรียน
เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให๎เพียงพอตํอการเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด๎านซอฟต์แวร์
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เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
30
เครื่อง
1.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
5
เครื่อง
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85
2.2. ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
เปูาหมายระดับ 3
2.3. ระดับความสาเร็จของการจัดทาต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3
2.4. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3
2.5. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ เปูาหมายระดับ 3
2.6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปูาหมายระดับ 3
3. เปูาหมายเชิงเวลา
งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลาร๎อยละ 85
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน

2555

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

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

1
2
3

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
กากับ ติดตามและประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
งานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
1.2 เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์

พ.ศ.2554
ไตรมาส 1

พ.ศ.2555
ปริมาณ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หนํวยนับ
รวมทั้งสิ้น
เม.ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

30
5

เครื่อง
เครื่อง

30
5
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แผนการใช้จ่ายเงิน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

งานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
1 ค่าครุภัณฑ์
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
1.2 เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์
รวม
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

รายการ

พ.ศ.2555
งบประมาณ พ.ศ.2554
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

510,000
200,000
710,000
ปริมาณ
รายการ

510,000
200,000
710,000
ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

1

งานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
1.2 เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

30 เครื่อง
5 เครือ่ ง

1
1

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หนํวย (บาท)

อัตราตํอหนํวย

เครื่องละ 17,000 บาท
เครื่องละ 40,000 บาท

510,000
200,000
710,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
เงินเดือนและ คําจ๎าง
คําตอบแทน
คําจ๎างประจา

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
รวม

ชั่วคราว

พนักงานราชการ

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน

คําใช๎สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
คํา
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

510,000
200,000
710,000

ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจํายอื่น

รวม
510,000
200,000
710,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลาดับ
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

3
4

5

งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

710,000

710,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการเพิ่มมากขึ้น
2. ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่สานักมีให๎บริการ
3. สานักมีครุภณ
ั ฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช๎งานเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
30 เครื่อง
1.1.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
5 เครื่อง
1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1.2.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85
1.2.2 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง เปูาหมายระดับ 3
1.2.3 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3
1.2.4 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3
1.2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ เปูาหมายระดับ 3
1.2.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปูาหมายระดับ 3
1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา
งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
2. เกณฑ์การประเมินผล ทีถ่ ือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. สถิติการเข๎ามาใช๎บริการในสานักทุกประเภทของผู๎ใช๎บริการ
3.2. การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555–2558 นโยบายที่ 4
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555
นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
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2.3 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6.2 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
2.4 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2: การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ 2.5 : ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
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1224342066 งานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
3. ผู๎สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
5. สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
7. ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง
8. ระดับความสาเร็จของการจัดทาต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต
9. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
10. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
11. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
งบ บ.กศ. : งบลงทุน
710,000 บาท
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายชัยพฤกษ์ ชูดา
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รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

1

เครื่องคอมพิวเตอร์

30 เครื่อง

2

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

5 เครื่อง

ลาดับ

รวม

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตรฐานฯ
17,000 510,000 - CPU แบบ Intel Core i3 หรือดีกวํา
ความเร็วไมํตากวํ
่ า 3.0 GHZ
- หนํวยความจาไมํน๎อยกวํา 4.0 GB
- HardDisk ไมํน๎อยกวํา 500 GB
- มีการรับประกันไมํน๎อยกวํา 2 ปี
คาชี้แจงฯ
ใช๎สาหรับการเรียนการสอน และสาหรับบริการ
นักศึกษา
40,000 200,000 มาตรฐานฯ
- ความสวํางไมํน๎อยกวํา 2500 ANSI Lumens
- ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1024x768
- อัตราสํวนความคมชัด Contrast Ratio
1800:1 หรือดีกวํา
- รับประกันตัวเครื่องไมํน๎อยกวํา 2 ปี
คาชี้แจงฯ
ใช๎สาหรับให๎บริการผูส๎ อนในห๎องเรียน
710,000
รวมเงิน
(บาท)
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1224342067 งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
3. ผู๎สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
4. จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
5. สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
7. ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง
8. ระดับความสาเร็จของการจัดทาต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต
9. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
10. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนร๎
11. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
งบ บ.กศ. : งบดาเนินงาน
1,163,290 บาท
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
: นายชัยพฤกษ์ ชูดา

หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ต๎องดาเนินงานตามภาระหน๎าที่ที่กาหนดไว๎ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนํวยงานภายในที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน ด๎านแหลํงเรียนรู๎ และด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคล๎องกับ
พันธกิจ ของมหาวิ ทยาลั ย และการศึ กษาในยุค ปัจ จุบั นจ าเป็นต๎ องมีแ หลํ งการเรีย นรู๎ หรื อคลั งปั ญญาที่ หลากหลายเพื่อ เป็ น
การปฎิรูปการศึกษาและสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต และเป็นการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น ซึ่งจาเป็นต๎องจัดทาจัดหา วัสดุ
อุปกรณ์ที่จาเป็นต๎องใช๎ในการบริหารงาน ให๎สานักสามารถบริหารจัดการด๎านการสนับสนุนการเรียนการสอน การให๎บริการ
การประกันคุณภาพ การสร๎างบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการและ
สํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประสานความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่นในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นและให๎ได๎ตามพันธกิจและเป็นมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท๎องถิ่น
2. เพื่อสนับสนุนนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนในท๎องถิ่น สร๎างนิสัยการเรียนรู๎ การศึกษาค๎นคว๎าด๎วย
ตนเอง
3. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอยํางมีคุณภาพ
4. เพื่อพัฒนาความรู๎และประสบการณ์ด๎านวิชาการให๎กับบุคลากรในสานักฯ
5. เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให๎มีความเหมาะสมกับการเป็นแหลํง
เรียนรู๎ในสภาพปัจจุบันมากขึ้น
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เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1 คําตอบแทนกรรมการบริหารสานัก
2
ครั้ง
1.2 คําอาหารวําง ประชุมกรรมการบริหารสานัก
2
ครั้ง
1.3 คําอาหารวําง ประชุมกรรมการประกันคุณภาพ
8
ครั้ง
1.4 บารุงรักษาลิฟต์
12
งวด
1.5 ซํอมบารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่
10
รายการ
1.6 วัสดุสานักงาน
90
รายการ
1.7 วัสดุการเกษตร
10
รายการ
1.8 วัสดุงานบ๎านงานครัว
100
รายการ
1.9 วัสดุไฟฟูา-ประปา
30
รายการ
1.10 โซฟาขนาด 2
2
ตัว
1.11 โซฟาขนาด 3
10
ตัว
1.12 โต๏ะกลาง
10
ตัว
1.13 โต๏ะอํานหนังสือสี่เหลี่ยมจตุรสั
9
ตัว
1.14 เก๎าอี้บาร์
3
ตัว
1.15 เครื่องเคลือบบัตร
1
เครื่อง
1.16 หูฟัง
50
ชุด
1.17 ชั้นวางซีดี
5
หลัง
1.18 ใบมีดสาหรับเครื่องตัดกระดาษ
2
ใบ
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85
2.2 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
เปูาหมายระดับ 3
2.3 ระดับความสาเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้าหนักในการักษามาตรฐานระยะเวลาการให๎บริการ เปูาหมายระดับ 3
2.4 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3
2.5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3
2.6 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ เปูาหมายระดับ 3
3. เปูาหมายเชิงเวลา
งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลาร๎อยละ 85
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน

2555
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

จัดประชุมกรรมการบริหารสานัก
จัดประชุมกรรมการประกันคุณภาพ
บารุงรักษาลิฟต์
ซํอมบารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่
จัดหาวัสดุสานักงาน
จัดหาวัสดุการเกษตร
จัดหาวัสดุงานบ๎านงานครัว
จัดหาวัสดุไฟฟูา-ประปา
จัดหาโซฟาขนาด 2
จัดหาโซฟาขนาด 3
จัดหาโต๏ะกลาง
จัดหาโต๏ะอํานหนังสือสี่เหลี่ยมจตุรสั
จัดหาเก๎าอี้บาร์
จัดหาเครื่องเคลือบบัตร
จัดหาเครื่องทาน้าเย็น
จัดหาหูฟัง
จัดหาชั้นวางซีดี
จัดหาใบมีดสาหรับเครื่องตัดกระดาษ
กากับ ติดตามและประเมินผล

488
แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1

งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าตอบแทน
- คําตอบแทนกรรมการบริหารสานัก
ค่าใช้สอย
- คําอาหารวําง ประชุมกรรมการ
บริหารสานัก
- คํ า อาหารวํ า ง ประชุ ม กรรมการ
ประกันคุณภาพ
- คําบารุงรักษาลิฟท์
- ซํอมบารุงครุภัณฑ์และอาคาร
สถานที่
ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุการเกษตร
- วัสดุงานบ๎านงานครัว
- วัสดุไฟฟูา-ประปา
- โซฟาขนาด 2
- โซฟาขนาด 3
- โต๏ะกลาง
- โต๏ะอํานหนังสือสี่เหลี่ยมจตุรสั
- เก๎าอี้บาร์
- เครื่องเคลือบบัตร
- จัดหาหูฟัง
- จัดหาชั้นวางซีดี
- ใบมีดสาหรับเครื่องตัดกระดาษ

2

ครั้ง

1

1

2

ครั้ง

1

1

8

ครั้ง

3

3

2

12
10

งวด
รายการ

3
2

3
3

3
3

3
2

90
10
100
30
2
10
10
9
3
1
50
5
2

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
เครื่อง
ชุด
หลัง
ใบ

10

30
4
40
8
2
10
10
9
3
1
50
5
2

30
3
40
8

20
3
20
7

7
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แผนการใช้จ่ายเงิน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1

งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าตอบแทน
- คําตอบแทนกรรมการบริหารสานัก
ค่าใช้สอย
- คําอาหารวําง ประชุมกรรมการ บริหาร
สานัก
- คําอาหารวําง ประชุมกรรมการประกัน
คุณภาพ
- คําบารุงรักษาลิฟท์
- ซํอมบารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่
ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุการเกษตร
- วัสดุงานบ๎านงานครัว
- วัสดุไฟฟูา-ประปา
- โซฟาขนาด 2
- โซฟาขนาด 3
- โต๏ะกลาง
- โต๏ะอํานหนังสือสี่เหลี่ยมจตุรสั
- เก๎าอี้บาร์
- เครื่องเคลือบบัตร
- จัดหาหูฟัง
- จัดหาชั้นวางซีดี
- ใบมีดสาหรับเครื่องตัดกระดาษ
รวม

งบประมาณ พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
31,800
31,800

15,900

15,900

234,960
1,000

500

500

4,000

1,500

1,500

1,000

7,490.01
59,000

7,490.01
80,000

7,489.97
30,000

29,960
200,000

7,490.01
31,000

896,530
432,280
5,300
176,980
150,000
100,000
20,000
10,000
5,000
5,000
180,000
90,000
45,000
45,000
50,000
4,100
20,900
12,500
12,500
8,000
8,000
49,000
49,000
30,000
30,000
13,500
13,500
4,500
4,500
4,500
4,500
50,000
50,000
24,750
24,750
30,000
30,000
1,163,290 47,890.01 596,520.01 317,890.01 200,989.97
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

1

งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าตอบแทน
- คําตอบแทนกรรมการบริหารสานัก 2
ครั้ง
ค่าใช้สอย
- คําอาหารวําง ประชุมกรรมการ
2
ครั้ง
บริหารสานัก
- คํ า อาหารวํ า ง ประชุ ม กรรมการ 8
ครั้ง
ประกันคุณภาพ
- คําบารุงรักษาลิฟท์
12
งวด
- ซํอมบารุงครุภัณฑ์และอาคาร
สถานที่
ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
90 รายการ
- วัสดุการเกษตร
10 รายการ
- วัสดุงานบ๎านงานครัว
100 รายการ
- วัสดุไฟฟูา-ประปา
30 รายการ
2
ตัว
- โซฟาขนาด 2
10
ตัว
- โซฟาขนาด 3
10
ตัว
- โต๏ะกลาง
9
ตัว
- โต๏ะอํานหนังสือสี่เหลี่ยมจตุรสั
3
ตัว
- เก๎าอี้บาร์
1 เครื่อง
- เครื่องเคลือบบัตร
50
ชุด
- จัดหาหูฟัง
5
หลัง
- จัดหาชั้นวางซีดี
2
ใบ
- ใบมีดสาหรับเครื่องตัดกระดาษ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

1

ครั้ง

15,900 บาท

31,800

1

ครั้ง

500 บาท

1,000

1

ครั้ง

500 บาท

4,000

1

งวด

2,496.67 บาท

29,960
200,000

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
เครื่อง
ชุด
หลัง
ใบ

4,000
4,900
3,000
1,500
1,500
4,500
1,000
4,950
15,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

432,280
20,000
180,000
50,000
8,000
49,000
30,000
13,500
4,500
4,500
50,000
24,750
30,000
1,163,290
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
เงินเดือนและ คําจ๎าง
คําตอบแทน
1. คําตอบแทน
กรรมการบริหารสานัก
2. คําอาหารวําง ประชุม
กรรมการบริหารสานัก
3. คําอาหารวําง ประชุม
กรรมการประกันคุณภาพ
4. บารุงรักษาลิฟต์
5. ซํอมบารุงครุภัณฑ์และ
อาคารสถานที่
6. วัสดุสานักงาน
7. วัสดุการเกษตร
8. วัสดุงานบ๎านงานครัว
9. วัสดุไฟฟูา-ประปา
10. โซฟาขนาด 2
11. โซฟาขนาด 3
12. โต๏ะกลาง
13. โต๏ะอํานหนังสือสี่เหลี่ยมจตุรัส
14. เก๎าอี้บาร์
15. เครื่องเคลือบบัตร
16. หูฟัง
17. ชั้นวางซีดี
18. ใบมีดสาหรับเครื่องตัด
กระดาษ
รวม

คําจ๎างประจา

ชั่วคราว

พนักงานราชการ

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน

31,800

31,800

คําใช๎สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
คํา
ที่ดินและ
ครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค
สิ่งกํอสร๎าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจํายอื่น

รวม
31,800

1,000

1,000

4,000

4,000

29,960
200,000

29,960
200,000

432,280
20,000
180,000
50,000
8,000
49,000
30,000
13,500
4,500
4,500
50,000
24,750
30,000

432,280
20,000
180,000
50,000
8,000
49,000
30,000
13,500
4,500
4,500
50,000
24,750
30,000

1,131,490

1,163,290
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลาดับ
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

3
4

5

งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

15,900
15,900
47,890.01 580,620.01 301,990.01 200,989.97

47,890.01 596,520.01 317,890.01 200,989.97
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการเพิ่มมากขึ้น
2. ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่สานักมีให๎บริการ
3. บุคลากรของสานักได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์ทางด๎านวิชาการเพิ่มมากขึ้น
4. สานักมีครุภณ
ั ฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช๎งาน
5. สานักมีสภาพแวดล๎อมและการบริการด๎านกายภาพที่เอื้อตํอการบริการห๎องสมุด
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.1.1 ประชุมกรรมการบริหารสานัก
2 ครั้ง
1.1.2 ประชุมกรรมการประกันคุณภาพ
8 ครั้ง
1.1.3 บารุงรักษาลิฟต์
12 งวด
1.1.4 ซํอมบารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่
10 รายการ
1.1.5 วัสดุสานักงาน
90 รายการ
1.1.6 วัสดุการเกษตร
10 รายการ
1.1.7 วัสดุงานบ๎านงานครัว
100 รายการ
1.1.8 วัสดุไฟฟูา-ประปา
30 รายการ
1.1.9 โซฟาขนาด 2
2 ตัว
1.1.10 โซฟาขนาด 3
10 ตัว
1.1.11 โต๏ะกลาง
10 ตัว
1.1.12 ตัวโต๏ะอํานหนังสือสี่เหลี่ยมจตุรัส
9 ตัว
1.1.13 เก๎าอี้บาร์
3 ตัว
1.1.14 เครื่องเคลือบบัตร
1 เครื่อง
1.1.15 หูฟัง
50 ชุด
1.1.16 ชั้นวางซีดี
5 หลัง
1.1.17 ใบมีดสาหรับเครื่องตัดกระดาษ
2 ใบ
1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1.2.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85
1.2.2 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง เปูาหมายระดับ 3
1.2.3 ระดับความสาเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้าหนักในการักษามาตรฐานระยะเวลาการให๎บริการ
เปูาหมายระดับ 3
1.2.4 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3
1.2.5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3
1.2.6 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ เปูาหมายระดับ 3
1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา
งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 สถิติการเข๎ามาใช๎บริการในสานักทุกประเภทของผู๎ใช๎บริการ
3.2 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555–2558 นโยบายที่ 4
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553–2555
2.2.1 นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2.2.2 นโยบายที่ 3 : สนับสนุน รํวมมือ และขยายการให๎บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
เป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง เป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู๎นาชุมชน สังคม ท๎องถิ่น และประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 : สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการบริการวิชาการกับท๎องถิ่น และองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง
2.3 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2.3.1 มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6.2 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
2.3.2 มิติที่ 4 : มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 12 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2.4 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2: การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ 2.5 : ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
3 ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224342068 งานพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
2. ผู๎สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
3. จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
4. สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
5. ร๎อยละของการพัฒนาบุคลากร
6. ร๎อยละของความพึงพอใจของบุคลากร
7. ร๎อยละของการผํานเกณฑ์การประเมินของบุคลากร
งบ บ.กศ. : งบดาเนินงาน
220,000 บาท
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายชัยพฤกษ์ ชูดา

หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ที่ ต๎ อ งด าเนิ น งานตามภาระหน๎ า ที่ ที่ ก าหนดไว๎
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนํวยงานภายในที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน ด๎านแหลํงเรียนรู๎ และด๎ านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคล๎องกับ
พันธกิจ ของมหาวิ ทยาลั ย และการศึ กษาในยุค ปัจ จุบั นจ าเป็นต๎ องมีแ หลํ งการเรีย นรู๎ หรื อคลั งปั ญญาที่ หลากหลายเพื่อ เป็ น
การปฎิรูปการศึกษาและสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต และเป็นการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น ดังนั้นผู๎ปฏิบัติงานจะต๎องมี
ความรู๎ ความเชี่ย วชาญในงานที่ รับ ผิด ชอบ และในปั จจุ บัน วิธีก ารทางานในแตํล ะศาสตร์ มีก ารเปลี่ย นแปลงอยูํต ลอดเวลา
จึงจาเป็นต๎องพัฒนาบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญ ทันตํอการเปลี่ยนแปลงในงานที่รับผิดชอบ สามารถทางานเป็นทีม และเป็น
ผู๎ให๎บริการที่ดี เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให๎สอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท๎องถิ่นและให๎ได๎ตามพันธกิจและเป็นมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎ทางานเป็นทีมและเป็นผู๎ให๎บริการที่ดี
2. เพือ่ พัฒนาความรู๎และประสบการณ์ด๎านวิชาการให๎กับบุคลากรในสานักฯ
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 จัดฝึกอบรมบุคลากรภายในสานักฯ
1.2 ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ร๎อยละของการพัฒนาบุคลากร เปูาหมายร๎อยละ 100
2.2 ร๎อยละความพึงพอใจของบุคลากร เปูาหมายร๎อยละ 80
2.3 ร๎อยละของการผํานเกณฑ์การประเมินของบุคลากร เปูาหมายร๎อยละ 90
3. เปูาหมายเชิงเวลา
งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลาร๎อยละ 85

ปริมาณ หนํวยนับ
45
คน
20
คน
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน

2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1
2
3

จัดฝึกอบรมบุคลากรภายในสานักฯ
ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ
กากับ ติดตามและประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1
2

งานบริ ห ารจั ด การส านั ก วิ ท ย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าใช้สอย
คําใช๎ จํายในการฝึก อบรมบุค ลากร
ภายในสานักฯ
คํ า ใช๎ จํ า ยในการประชุ ม /สั ม มนา/
อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ

45

คน

20

คน

45
2

6

6

6

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลาดับ

1

2

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
งานบริ ห ารจั ด การส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าใช้สอย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมบุคลากรภายในสานักฯ
- คําตอบแทนวิท ยากร/คําที่ พัก/คําพาหนะ
เดิ น ทาง/คํ า อาหาร/คํ า อาหารวํ า งและ
เครื่องดื่ม/ฯลฯ
คําใช๎จํายในการประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษา
ดูงาน/ไปราชการ
- คําเบี้ยเลี้ยง/คําที่พัก/คําพาหนะเดินทาง/คํา
น้ามันรถ/คําลงทะเบียน/ฯลฯ
รวม

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

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

120,000

120,000

100,000

1,000

39,000

30,000

30,000

220,000

1,000

39,000

150,000

30,000
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

รายการ

ปริมาณ
รายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

1

2

งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าใช้สอย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมบุคลากร
ภายในสานักฯ
- คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ
600 บาท วันละ 6 ชม. 2 วัน
เป็นเงิน 14,400 บาท
- คําที่ พัก จ านวน 51 คนๆ ละ
450 บาท 1 คืน เป็นเงิน22,950
บาท
- คําพาหนะเดินทาง เป็นเงิน
37,110 บาท
- คําอาหาร 51 คนๆ ละ 120 บาท
2 วัน เป็นเงิน 12,240 บาท
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 51
คนๆ ละ 25 บาท 4 มื้อ เป็นเงิน
5,100 บาท
- คําวัสดุ 45 คนๆ ละ 300 บาท
เป็นเงิน 13,500 บาท
- คําเบี้ยเลี้ยง 49 คนๆ ละ 300
บาท เป็นเงิน 14,700 บาท
คําใช๎จํายในการประชุม/สัมมนา/
อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ
- คําเบี้ยเลี้ยง/คําที่พัก/คําพาหนะ
เดินทาง/คําน้ามันรถ/
คําลงทะเบียน/ฯลฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

45

คน

120,000

20

คน

100,000

220,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
เงินเดือนและ คําจ๎าง
คําตอบแทน
คําจ๎างประจา

1. คําใช๎จํายในการฝึกอบรม
บุคลากรภายในสานักฯ
2. คําใช๎จํายในการประชุม/
สัมมนา/อบรม/ศึกษาดู
งาน/ไปราชการ
รวม

ชั่วคราว

พนักงานราชการ

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน

14,400

14,400

คําใช๎สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
คํา
ที่ดินและ
ครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค
สิ่งกํอสร๎าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจํายอื่น

รวม

105,600

120,000

100,000

100,000

205,600

220,000

499
แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลาดับ
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

3
4

5

งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

1,000

39,000

14,400
135,600

1,000

39,000

150,000

30,000

30,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรสามารถทางานเป็นทีมและเป็นผู๎ให๎บริการที่ดี
2. บุคลากรของสานักได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์ทางด๎านวิชาการเพิ่มมากขึ้น
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.1.1 จัดฝึกอบรมบุคลากรภายในสานักฯ ไมํน๎อยกวํา
45 คน
1.1.2 ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ ไมํน๎อยกวํา 20 คน
1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1.2.1 ร๎อยละของการพัฒนาบุคลากร เปูาหมายร๎อยละ 100
1.2.2 ร๎อยละความพึงพอใจของบุคลากร เปูาหมายร๎อยละ 80
1.2.3 ร๎อยละของการผํานเกณฑ์การประเมินของบุคลากร เปูาหมายร๎อยละ 90
1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา
งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 สถิติการเข๎ามาใช๎บริการในสานักทุกประเภทของผู๎ใช๎บริการและแบบประเมินการฝึกอบรมของบุคลากร
3.2 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ และแบบสารวจความพึงพอใจของบุคลากร
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555–2558 นโยบายที่ 3
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553–2555
2.2.1 นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2.2.2 นโยบายที่ 3 : สนับสนุน รํวมมือ และขยายการให๎บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
เป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง เป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู๎นาชุมชน สังคม ท๎องถิ่น และประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 : สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการบริการวิชาการกับท๎องถิ่น และองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง
2.3 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มิติที่ 4 : มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
3 ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224342069 งานสนับสนุนการพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะวเลา 12 เดือนหลังจบ
2. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษา
3. ผู๎สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบ บ.กศ. : งบดาเนินงาน
950,000 บาท
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายชัยพฤกษ์ ชูดา

หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ต๎องดาเนินงานตามภาระหน๎าที่ที่กาหนดไว๎ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนํวยงานภายในที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน ด๎านแหลํงเรียนรู๎ และด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคล๎องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาในยุคปัจจุบันจาเป็นต๎องมีแหลํงการเรียนรู๎หรือคลังปัญญาที่หลากหลายเพื่อเป็นการปฎิ
รูปการศึกษาและสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต และเป็นการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น ในปัจจุบันทรัพยากรสารสนเทศมี
การพัฒนาปรับปรุงอยูํตลอดเวลา จึงจาเป็นต๎องจัดทาจัดหา หนังสือตาราวิชาการ สิ่งตีพิมพ์และไมํตีพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัสดุตํางๆ
ที่ดีทันสมัย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประสานความรํวมมือ
ระหวํางมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่น ในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นและให๎ได๎ตามพันธกิจและเป็นมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อจัดหาหนังสือตาราวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งตีพมิ พ์และไมํตีพิมพ์ ที่ดีและทันสมัย
เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท๎องถิ่น
เพื่อสนับสนุนนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนในท๎องถิ่น สร๎างนิสัยการเรียนรู๎ การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง
เพื่อให๎บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได๎มาตรฐานคุณภาพ
เพื่อสนับสนุนและเพิม่ ประสิทธิภาพด๎านการเรียนการสอน

เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1 หนังสือ, ตาราวิชาการ
1,200
เลํม
1.2 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง
7,000
ฉบับ
1.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
150
รายการ
1.4 วัสดุเกี่ยวเนื่องกับการทาหนังสือ, สิ่งพิมพ์ตํอเนื่องและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
20
รายการ
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
2.2. ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
2.3. ระดับความสาเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้าหนักในการักษามาตรฐานระยะเวลาการให๎บริการ
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2.4. ระดับความสาเร็จของการจัดทาต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต
2.5. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2.6. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
3. เปูาหมายเชิงเวลา
งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลาร๎อยละ 85
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน

2555

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1
2
3
4

จัดหาหนังสือ, ตาราวิชาการ
จัดหาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง
จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จัดหาวัสดุเกี่ยวเนื่องกับการทาหนังสือ, สิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กากับ ติดตามและประเมินผล

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

5

แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1

งานสนับสนุนการพัฒนาวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าวัสดุ
1.1 หนังสือ, ตาราวิชาการ
1.2 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง
1.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.4 วัสดุเกี่ยวเนื่องกับการทา
หนังสือ, สิ่งพิมพ์ตํอเนื่องและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

1,200 เลํม
7,000 ฉบับ
150 รายการ
20 รายการ

1,000

500
2,000
40
10

500
2,000
70
10

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

200
2,000
40

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลาดับ

1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
งานสนั บ สนุ น การพั ฒ นาวิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าวัสดุ
1.1 หนังสือ, ตาราวิชาการ
1.2 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง
1.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.4 วัสดุเกี่ยวเนื่องกับการทาหนังสือ,
สิ่งพิมพ์ตํอเนื่องและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รวม

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

360,000
400,000
40,000
150,000
950,000

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ไตรมาส 4

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

63,000

63,000

150,000
137,000
10,000
75,000

150,000
100,000
20,000
75,000

60,000
100,000
10,000

372,000

345,000

170,000
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

รายการ

ปริมาณ
รายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

1

งานสนับสนุนการพัฒนาวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าวัสดุ
1.1 หนังสือ, ตาราวิชาการ
1,200 เลํม
1.2 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง 7,000 ฉบับ
1.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
150 รายการ
1.4 วัสดุเกี่ยวเนื่องกับการทาหนังสือ 20 รายการ
, สิ่งพิมพ์ตํอเนื่องและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
รวม

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

360,000
400,000
40,000
150,000
950,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
เงินเดือนและ คําจ๎าง
คําตอบแทน
คําจ๎างประจา

1. หนังสือ, ตาราวิชาการ
2. หนังสือพิมพ์และ
สิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. วัสดุเกี่ยวเนื่องกับการทา
หนังสือ, สิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รวม

ชั่วคราว

พนักงานราชการ

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน

คําใช๎สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
คํา
ที่ดินและ
ครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค
สิ่งกํอสร๎าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจํายอื่น

รวม

360,000
400,000

360,000
400,000

40,000
150,000

40,000
150,000

950,000

950,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลาดับ
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

3
4

5

งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอืน่ (คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

63,000

372,000

345,000

170,000

63,000

372,000

345,000

170,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการเพิ่มมากขึ้น
2. ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่สานักมีให๎บริการ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.1.1 จานวนหนังสือ, ตาราวิชาการ ไมํน๎อยกวํา
1,200 เลํม
1.1.2 จานวนหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ตอํ เนื่อง ไมํน๎อยกวํา
7,000 ฉบับ
1.1.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไมํน๎อยกวํา
150 รายการ
1.1.4 วัสดุเกี่ยวเนื่องกับการทาหนังสือ, สิ่งพิมพ์ตํอเนื่องและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไมํน๎อยกวํา 20 รายการ
1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1.2.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85
1.2.2 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง เปูาหมายระดับ 3
1.2.3 ระดั บความส าเร็จ ของร๎ อ ยละเฉลี่ ย ถํ วงน้ าหนั ก ในการั กษามาตรฐานระยะเวลาการให๎ บริ ก าร
เปูาหมายระดับ 3
1.2.4 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3
1.2.5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3
1.2.6 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ เปูาหมายระดับ 3
1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา
งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 สถิติการเข๎ามาใช๎บริการในสานักทุกประเภทของผู๎ใช๎บริการ
3.2 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555–2558 นโยบายที่ 4
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553–2555
2.2.1 นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2.2.2 นโยบายที่ 3 : สนับสนุน รํวมมือ และขยายการให๎บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
เป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง เป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู๎นาชุมชน สังคม ท๎องถิ่น และประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 : สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการบริการวิชาการกับท๎องถิ่น และองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง
2.3 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
2.4 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2: การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ 2.5 : ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224342070 งานจัดซื้อครุภัณฑ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
3. ผู๎สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
4. จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
5. สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
7. ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง
8. ระดับความสาเร็จของการจัดทาต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต
9. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
10. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนร๎
11. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
งบ บ.กศ. : งบลงทุน
657,500 บาท
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายชัยพฤกษ์ ชูดา

หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ต๎องดาเนินงานตามภาระหน๎าที่ที่กาหนดไว๎ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนํวยงานภายในที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน ด๎านแหลํงเรียนรู๎ และด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคล๎องกับ
พันธกิจ ของมหาวิ ทยาลั ย และการศึ กษาในยุค ปัจ จุบั นจ าเป็นต๎ องมีแ หลํ งการเรีย นรู๎ หรื อคลั งปั ญญาที่ หลากหลายเพื่อ เป็ น
การปฏิรูปการศึกษาและสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต และเป็นการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น ซึ่งจาเป็นต๎องจัดทาจัดหา
ครุภัณฑ์ที่จาเป็นต๎องใช๎ในการบริหารงาน ให๎สานักสามารถบริหารจัดการด๎านการสนับสนุนการเรียนการสอน การให๎บริการ
การประกันคุณภาพ การสร๎างบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการและ
สํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประสานความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่นในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นและให๎ได๎ตามพันธกิจและเป็นมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอยํางมีคุณภาพ
2. เพือ่ สํงเสริมสุขภาวะในการเข๎ารับบริการของบุคลากรภายในและภายนอก
3. เพือ่ จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด๎านการเรียนการสอนและการใช๎บริการ
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เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1
เครื่องปรับอากาศ
3
เครื่อง
1.2
เครื่องโทรสาร
1
เครื่อง
1.3
เครื่องถํายเอกสาร
1
เครื่อง
1.4
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ
10
เครื่อง
1.5
สแกนเนอร์
2
เครื่อง
1.6
ชั้นวางหนังสือ
10
หลัง
1.7
สวํานเจาะหนังสือ
2
ตัว
1.8
เครื่องทาน้าเย็น
2
เครื่อง
1.9
มํานอากาศ ขนาด 120 cm
6
เครื่อง
1.10 เครื่องปั๊มน้า
1
เครื่อง
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85
2.2 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
เปูาหมายระดับ 3
2.3 ระดับความสาเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้าหนักในการักษามาตรฐานระยะเวลาการให๎บริการ เปูาหมายระดับ 3
2.4 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3
2.5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3
2.6 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ เปูาหมายระดับ 3
3. เปูาหมายเชิงเวลา
งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลาร๎อยละ 85
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน

2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จัดหาเครื่องปรับอากาศ
จัดหาเครื่องโทรสาร
จัดหาเครื่องถํายเอกสาร
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
จัดหาสแกนเนอร์
จัดหาชั้นวางหนังสือ
จัดหาสวํานเจาะหนังสือ
จัดหาเครื่องทาน้าเย็น
จัดหามํานอากาศ ขนาด 120 cm
จัดหาเครื่องปั๊มน้า
กากับ ติดตามและประเมินผล

510
แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1

งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุภัณฑ์
1.1 เครื่องปรับอากาศ
1.2 เครื่องโทรสาร
1.3 เครื่องถํายเอกสาร
1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์
1.5 สแกนเนอร์
1.6 ชั้นวางหนังสือ
1.7 สวํานเจาะหนังสือ
1.8 เครื่องทาน้าเย็น
1.9 มํานอากาศ ขนาด 120 cm
1.10 เครื่องปั๊มน้า

3
1
1
10
2
10
2
2
6
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
หลัง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

3
1
1
10
2
10
2
2
6
1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลาดับ

1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งบลงทุน
ครุภัณฑ์
1.1 เครื่องปรับอากาศ
1.2 เครื่องโทรสาร
1.3 เครื่องถํายเอกสาร
1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์
1.5 สแกนเนอร์
1.6 ชั้นวางหนังสือ
1.7 สวํานเจาะหนังสือ
1.8 เครื่องทาน้าเย็น
1.9 มํานอากาศ ขนาด 120 cm
1.10 เครื่องปั๊มน้า
รวม

งบประมาณ พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

657,500
130,500
10,000
98,000
170,000
50,000
70,000
14,000
16,000
84,000
15,000
657,500

130,500
10,000
98,000
170,000
50,000
70,000
14,000
16,000
84,000
15,000
657,500
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

1

รายการ
งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบลงทุน
ครุภัณฑ์
1.1 เครื่องปรับอากาศ
12 เครื่องโทรสาร
1.3 เครื่องถํายเอกสาร
1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์
1.5 สแกนเนอร์
1.6 ชั้นวางหนังสือ
1.7 สวํานเจาะหนังสือ
1.8 เครื่องทาน้าเย็น
1.9 มํานอากาศ ขนาด 120 cm
1.10 เครื่องปั๊มน้า
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

ปริมาณหนํวยตํอ
รวมเป็นเงิน
อัตราตํอหนํวย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย (บาท)
ปริมาณรายการ

3
1
1
10
2
10
2
2
6
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
หลัง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
หลัง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

43,500
10,000
98,000
17,000
25,000
7,000
7,000
8,000
14,000
15,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

130,500
10,000
98,000
170,000
50,000
70,000
14,000
16,000
84,000
15,000
657,500
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
เงินเดือนและ คําจ๎าง
คําตอบแทน
คําจ๎างประจา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เครื่องปรับอากาศ
เครื่องโทรสาร
เครื่องถํายเอกสาร
เครื่องคอมพิวเตอร์
สแกนเนอร์
ชั้นวางหนังสือ
สวํานเจาะหนังสือ
เครื่องทาน้าเย็น
มํานอากาศ ขนาด 120
cm
10. เครื่องปั๊มน้า
รวม

ชั่วคราว

พนักงานราชการ

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน

คําใช๎สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
คํา
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจํายอื่น

รวม

130,500
10,000
98,000
170,000
50,000
70,000
14,000
16,000
84,000

130,500
10,000
98,000
170,000
50,000
70,000
14,000
16,000
84,000

15,000
657,500

15,000
657,500

513
แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลาดับ
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

3
4

5

งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

657,500

657,500
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการเพิ่มมากขึ้น
2. สานักมีครุภณ
ั ฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช๎งาน
3. สานักมีสภาพแวดล๎อมและการบริการด๎านกายภาพที่เอื้อตํอการบริการห๎องสมุด
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.1.1 เครื่องปรับอากาศ
3 เครื่อง
1.1.2 เครื่องโทรสาร
1 เครื่อง
1.1.3 เครื่องถํายเอกสาร
1 เครื่อง
1.1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์
10 เครื่อง
1.1.5 สแกนเนอร์
2 เครื่อง
1.1.6 ชั้นวางหนังสือ
10 หลัง
1.1.7 สวํานเจาะหนังสือ
2 เครื่อง
1.1.8 เครื่องทาน้าเย็น
2 เครื่อง
1.1.9 มํานอากาศ ขนาด 120 cm
6 เครื่อง
1.1.10 เครื่องปั๊มน้า
1 เครื่อง
1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1.2.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85
1.2.2 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง เปูาหมายระดับ 3
1.2.3 ระดั บ ความส าเร็ จ ของร๎ อ ยละเฉลี่ ย ถํ ว งน้ าหนั ก ในการั ก ษามาตรฐานระยะเวลาการให๎ บ ริ ก าร
เปูาหมายระดับ 3
1.2.4 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3
1.2.5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3
1.2.6 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ เปูาหมายระดับ 3
1.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา
งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 สถิติการเข๎ามาใช๎บริการในสานักทุกประเภทของผู๎ใช๎บริการ
3.2 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555–2558 นโยบายที่ 4
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553–2555
2.3.1 นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2.3.2 นโยบายที่ 3 : สนับสนุน รํวมมือ และขยายการให๎บริการทางวิช าการ เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
เป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง เป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู๎นาชุมชน สังคม ท๎องถิ่น และประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 : สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการบริการวิชาการกับท๎องถิ่น และองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2.3.1 มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6.2 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
2.3.3 มิติที่ 4 : มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 12 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2: การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ 2.5 : ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
3 ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224342070 งานจัดซื้อครุภัณฑ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2. ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎งานทาหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
3. ผู๎สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
4. จานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
5. สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
7. ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง
8. ระดับความสาเร็จของการจัดทาต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต
9. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
10. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนร๎
11. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
งบลงทุน
657,500 บาท
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายชัยพฤกษ์ ชูดา
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับ
1

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน/
หน่วยนับ
10 เครื่อง

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
17,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
170,000 มาตรฐานฯ
- CPU แบบ Intel Core i3 หรือดีกวํา ความเร็วไมํ
ต่ากวํา 3.0 GHZ
- หนํวยความจาไมํน๎อยกวํา 4.0 GB
- HardDisk ไมํน๎อยกวํา 500 GB
- มีการรับประกันไมํน๎อยกวํา 2 ปี
คาชี้แจงฯ
ใช๎สาหรับการเรียนการสอนและสาหรับบริการนักศึกษา

รวมเงิน
(บาท)
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2

เครื่องปรับอากาศ

3 เครื่อง

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
43,500

3

เครื่องโทรสาร

1 เครื่อง

10,000

4

เครื่องถํายเอกสาร

1 เครื่อง

98,000

98,000 มาตรฐานฯ
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยํอขยายได๎
- ความเร็วในการถํายไมํต่ากวํา 20 แผํนตํอนาที
คาชี้แจงฯ
ใช๎สาหรับงานสานักงาน

5

สแกนเนอร์

2 เครื่อง

25,000

50,000 มาตรฐานฯ
- สแกนงานจานวนไมํน๎อยกวํา 12 แผํนตํอนาที
- ตัวปูอนกระดาษอัตโนมัตไิ มํน๎อยกวํา 50 แผํน
- ความละเอียดแบบออพติคลั ไมํนอ๎ ยกวํา 2,400
จุดตํอนิ้ว
- รับประกันไมํน๎อยกวํา 1 ปี
คาชี้แจงฯ
ใช๎สาหรับงานฝุายพัฒนา

6

ชั้นวางหนังสือ

10 หลัง

7,000

ลาดับ

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
130,500 มาตรฐานฯ
- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
- ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
- ขนาดไมํต่ากวํา 36,000 บีทียู
- เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหนํวยสํงความเย็น และหนํวยระบายความร๎อน
จากโรงงานเดียวกัน
คาชี้แจงฯ
ใช๎สาหรับห๎องประชุมต๎นโมก
10,000 มาตรฐานฯ
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา
- ความเร็วในการสํงเอกสารไมํเกินกวํา 6 วินาทีตํอ
แผํน
- สํงเอกสารได๎ครั้งละไมํน๎อยกวํา 20 แผํน
คาชี้แจงฯ
ใช๎สาหรับงานสานักงาน

รวมเงิน
(บาท)

70,000 มาตรฐานฯ
- ขนาดสูงไมํน๎อยกวํา 3 ชั้น
คาชี้แจงฯ
ใช๎สาหรับงานฝุายพัฒนา
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7

สวํานเจาะหนังสือ

2 เครื่อง

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
7,000

8

เครื่องทาน้าเย็น

2 เครื่อง

8,000

9

มํานอากาศ ขนาด 120 cm 6 เครื่อง

14,000

ลาดับ

จานวน/
หน่วยนับ

รายการ

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
14,000 มาตรฐานฯ
- ขนาดไมํน๎อยกวํา 13 มม. พร๎อมมอเตอร์
- เจาะได๎ 13 มม. หรือดีกวํา
- พื้นที่โต๏ะทางาน 182x175 มม. หรือดีกวํา
- ความเร็วรอบ 5 ระดับ หรือดีกวํา
- มอเตอร์ 220 วัตต์
คาชี้แจงฯ
ใช๎สาหรับงานฝุายพัฒนา

รวมเงิน
(บาท)

16,000 มาตรฐานฯ
- ถังบรรจุน้าไมํน๎อยกวํา 3 ลิตร
- อุณหภูมิความเย็น 4 องศา- 8 องศา หรือดีกวํา
- กระแสไฟ 220 วัตต์ 50 เฮิรต์
- วัตถุถังน้าเย็นไร๎สารตะกั่ว
- การควบคุมอุณหภูมิ เทอร์โมสตัด
- รับประกันไมํน๎อยกวํา 1 ปี
คาชี้แจงฯ
ใช๎สาหรับบริการนักศึกษา
84,000 มาตรฐานฯ
- สํงแรงลมได๎ไกลไมํน๎อยกวํา 3 เมตร
- กระแสไฟ 220 วัตต์ 50 เฮิรต์
- ความยาวตัวเครื่องไมํน๎อยกวํา 120 ซม.
- รับประกันไมํน๎อยกวํา 1 ปี
คาชี้แจงฯ
ใช๎สาหรับประตูทางเข๎า-ออก อาคารและระหวําง
อาคารเพื่อปูองกันไมํให๎แอร์ไหลออกนอกห๎องหรือ
อาคาร

10 เครื่องปั๊มน้า

1 เครื่อง

15,000

15,000 มาตรฐานฯ
- ขนาดทํอ 2 x 2" หรือดีกวํา
- แรงม๎าไมํน๎อยกวํา 2 HP
- กระแสไฟ 220 วัตต์ 50 เฮิรต์
- รับประกันไมํน๎อยกวํา 1 ปี
คาชี้แจงฯ
ใช๎สาหรับปั๊มน้าเก็บไว๎ใช๎ในอาคาร ห๎องน้า ของ
อาคารบรรณราชฯ

รวม

657,500
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1224342071 งานบริการวิชาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพือ่ ผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผู๎สาเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
1. จานวนผู๎เข๎ารับบริการ / จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
2. จานวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ หรือ ศิลปวัฒนธรรม
3. โครงการ/กิจกรรม ที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา
4. ร๎อยละของความรูค๎ วามเข๎าใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
6. ร๎อยละของการนาไปใช๎ประโยชน์
งบ บ.กศ. : งบดาเนินงาน
154,000 บาท
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายชัยพฤกษ์ ชูดา

หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ต๎องดาเนินงานตามภาระหน๎าที่ที่กาหนดไว๎ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนํวยงานภายในที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน ด๎ านแหลํงเรียนรู๎ และด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคล๎องกับ
พันธกิจ ของมหาวิ ทยาลั ย และการศึ กษาในยุค ปัจ จุบั นจ าเป็นต๎ องมีแ หลํ งการเรีย นรู๎ หรื อคลั งปั ญญาที่ หลากหลายเพื่อ เป็ น
การปฏิรูปการศึกษาและสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ตลอดชีวิต และเป็นการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น ในฐานะที่เป็นหนํวยงาน
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแล๎วสานักยังต๎องมีการบริการวิชาการสูชํ ุมชนที่รับผิดชอบดูแล เพื่อนาองค์ความรู๎ที่มีไปเผยแพรํ
กับชุมชนและนาข๎อมูลที่มีจากคลังความรู๎ที่สะสมมาจัดทาเป็นนิทรรศการเพื่อเผยแพรํความรู๎แกํผู๎ที่สนใจซึ่งจะเป็นการสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประสานความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่นในการพัฒนาท๎องถิ่น ให๎สอดคล๎องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นและให๎ได๎ตามพันธกิจและเป็นมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อทานุบารุง สืบสาน และเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมไทย
เพื่อแนะนาการใช๎บริการทางด๎านห๎องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศแกํนักศึกษา บุคลากร
เพื่อให๎บริการวิชาการด๎านห๎องสมุดแกํชุมชน
เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท๎องถิ่น
เพื่อรวบรวมและเผยแพรํองค์ความรู๎เกี่ยวกับวันสาคัญของมหาวิทยาลัยและของชาติแกํผู๎ใช๎บริการห๎องสมุด
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เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 กิจกรรมห๎องสมุดสัญจร
1.2 กิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม
1.3 กิจกรรมสํงเสริมงานวิทยบริการ
1.4 กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ร๎อยละของความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม เปูาหมายร๎อยละ 85
2.2. ร๎อยละของการนาไปใช๎ประโยชน์ เปูาหมายร๎อยละ 80
3. เปูาหมายเชิงเวลา
งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลาร๎อยละ 85
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

ปริมาณ หนํวยนับ
4
ครัง้
4
ครัง้
2
ครัง้
6
ครัง้

30 กันยายน

2555

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

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

1
2
3
4
5

จัดกิจกรรมห๎องสมุดสัญจร
จัดกิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมสํงเสริมงานวิทยบริการ
จัดกิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน
กากับ ติดตามและประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1
2
3
4

งานสนับสนุนการพัฒนาวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมห๎องสมุดสัญจร
กิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมสํงเสริมงานวิทยบริการ
กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน

4
4
2
6

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2
1
2

1
2
1
3

1
1
1
1
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แผนการใช้จ่ายเงิน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
งบประมาณ
ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น(บาท)

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1
1.1

1.2

1.3

1.4

งานสนั บ สนุ น การพั ฒ นาวิ ท ยบริ ก าร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมห้องสมุดสัญจร
กิจกรรมวิทยวิชาการสานฝันห้องสมุด
เคลื่อนที่สัญจรสู่ชุมชน ครั้งที่ 1
ค่าใช้สอย
- คําจ๎างเหมารถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
- คําจ๎างเหมารถห๎องสมุดเคลื่อนที่
- คําบารุงรถยนต์
ค่าวัสดุ
- ปูายประชาสัมพันธ์
- วัสดุน้ามัน
- วัสดุสาหรับจัดงาน
กิจกรรมวิทยวิชาการสานฝันห้องสมุด
เคลื่อนที่สัญจรสู่ชุมชน ครั้งที่ 2
ค่าใช้สอย
- คําจ๎างเหมารถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
- คําจ๎างเหมารถห๎องสมุดเคลื่อนที่
- คําบารุงรถยนต์
ค่าวัสดุ
- ปูายประชาสัมพันธ์
- วัสดุน้ามัน
- วัสดุสาหรับจัดงาน
กิจกรรมวิทยวิชาการสานฝันห้องสมุด
เคลื่อนที่สัญจรสู่ชุมชน ครั้งที่ 3
ค่าใช้สอย
- คําจ๎างเหมารถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
- คําจ๎างเหมารถห๎องสมุดเคลื่อนที่
- คําบารุงรถยนต์
ค่าวัสดุ
- ปูายประชาสัมพันธ์
- วัสดุน้ามัน
- วัสดุสาหรับจัดงาน
กิจกรรมวิทยวิชาการสานฝันห้องสมุด
เคลื่อนที่สัญจรสู่ชุมชน ครั้งที่ 4
ค่าใช้สอย
- คําจ๎างเหมารถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
- คําจ๎างเหมารถห๎องสมุดเคลื่อนที่

1,300
1,300
500

1,300
1,300
500

600
500
1,800

600
500
1,800

1,300
1,300
500

1,300
1,300
500

600
500
1,800

600
500
1,800

1,300
1,300
500

1,300
1,300
500

600
500
1,800

600
500
1,800

1,300
1,300

1,300
1,300
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กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
งบประมาณ
ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น(บาท)

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

2
2.1

2.2

2.3

2.4

3
3.1

- คําบารุงรถยนต์
ค่าวัสดุ
- ปูายประชาสัมพันธ์
- วัสดุน้ามัน
- วัสดุสาหรับจัดงาน
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
วันมาฆบูชา
ค่าใช้สอย
- คําจัดทาหนังสือธรรมะ
- คําจัดดอกไม๎
ค่าวัสดุ
- วัสดุสาหรับจัดงาน
วันสงกรานต์
ค่าใช้สอย
- คําจัดดอกไม๎
ค่าวัสดุ
- วัสดุสาหรับจัดงาน
วันวิสาขบูชา
ค่าใช้สอย
- คําจัดทาหนังสือธรรมะ
- คําจัดดอกไม๎
ค่าวัสดุ
- วัสดุสาหรับจัดงาน
วันเข้าพรรษา
ค่าใช้สอย
- คําจัดดอกไม๎
ค่าวัสดุ
- วัสดุสาหรับจัดงาน
กิจกรรมส่งเสริมงานวิทยบริการ
งานปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ Library
Orientation
ค่าใช้สอย
- คําจัดดอกไม๎
- คําเครื่องดื่ม
- คํ า จั ด ท าเอกสารปฐมนิ เ ทศการใช๎
ห๎องสมุด
ค่าวัสดุ
- ปูายประชาสัมพันธ์
- วัสดุสาหรับจัดงาน

500

500

600
500
1,800

600
500
1,800

1,500
1,000

1,500
1,000

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

1,500
1,000

1,500
1,000

2,500

2,500

2,000

2,000

3,000

3,000

1,500
8,000
4,000

1,500
8,000
4,000

3,000
3,500

3,000
3,500
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กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
งบประมาณ
ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น(บาท)

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

3.2

4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

งานสัปดาห์ห้องสมุด
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
ค่าใช้สอย
- คําจัดดอกไม๎
- คําจ๎างเหมารถห๎องสมุดเคลื่อนที่
(มูลนิธิสิกขาเอเชีย)
- คําจ๎างเหมารถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
- ปูายประชาสัมพันธ์
- คํากรอบเกียรติบัตร
- วัสดุสาหรับจัดงาน
กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน
วันพระราชสมภพสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย (24 กุมภาพันธ์)
ค่าใช้สอย
- คําจัดดอกไม๎
ค่าวัสดุ
- วัสดุสาหรับจัดงาน
วันพระราชสมภพสมเด็จพระพุทธยอด
ฟูาจุฬาโลกมหาราช (20 มีนาคม)
ค่าใช้สอย
- คําจัดดอกไม๎
ค่าวัสดุ
- วัสดุสาหรับจัดงาน
วันจักรี (6 เมษายน)
ค่าใช้สอย
- คําจัดดอกไม๎
ค่าวัสดุ
- วัสดุสาหรับจัดงาน
วันฉัตรมงคล (5 พฤษภาคม)
ค่าใช้สอย
- คําจัดดอกไม๎
ค่าวัสดุ
- วัสดุสาหรับจัดงาน
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ค่าใช้สอย
- คําจัดดอกไม๎
ค่าวัสดุ

2,400

2,400

1,500
5,000

1,500
5,000

1,300
1,500

1,300
1,500

3,000
2,500
2,800

3,000
2,500
2,800

1,500

1,500

3,500

3,500

1,500

1,500

3,500

3,500

1,500

1,500

6,000

6,000

1,500

1,500

6,000

6,000

2,500

2,500
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กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
งบประมาณ
ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น(บาท)

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

4.6

4.7

- วัสดุสาหรับจัดงาน
ครบรอบ 107 ปี มหาวิทยาลัยฯ
ค่าใช้สอย
- คําจัดดอกไม๎
ค่าวัสดุ
- วัสดุสาหรับจัดงาน
นิ ทร รศก ารเ ฉลิ ม พระ เกี ย รติ ( 1 2
สิงหาคม)
ค่าใช้สอย
- คําจัดดอกไม๎
ค่าวัสดุ
- วัสดุสาหรับจัดงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

12,500

12,500

3,000

3,000

12,000

12,000

3,000

3,000

12,000
154,000

12,000
46,000

27,000

81,000

525
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

1
1.1

1.2

1.3

1.4

รายการ
งานสนับสนุนการพัฒนาวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมห้องสมุดสัญจร
กิจกรรมวิทยวิชาการสานฝันห้องสมุด
เคลื่อนที่สัญจรสู่ชุมชน ครั้งที่ 1
ค่าใช้สอย
- คําจ๎างเหมารถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
- คําจ๎างเหมารถห๎องสมุดเคลื่อนที่
- คําบารุงรถยนต์
ค่าวัสดุ
- ปูายประชาสัมพันธ์
- วัสดุน้ามัน
- วัสดุสาหรับจัดงาน
กิจกรรมวิทยวิชาการสานฝันห้องสมุด
เคลื่อนที่สัญจรสู่ชุมชน ครั้งที่ 2
ค่าใช้สอย
- คําจ๎างเหมารถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
- คําจ๎างเหมารถห๎องสมุดเคลื่อนที่
- คําบารุงรถยนต์
ค่าวัสดุ
- ปูายประชาสัมพันธ์
- วัสดุน้ามัน
- วัสดุสาหรับจัดงาน
กิจกรรมวิทยวิชาการสานฝันห้องสมุด
เคลื่อนที่สัญจรสู่ชุมชน ครั้งที่ 3
ค่าใช้สอย
- คําจ๎างเหมารถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
- คําจ๎างเหมารถห๎องสมุดเคลื่อนที่
- คําบารุงรถยนต์
ค่าวัสดุ
- ปูายประชาสัมพันธ์
- วัสดุน้ามัน
- วัสดุสาหรับจัดงาน
กิจกรรมวิทยวิชาการสานฝันห้องสมุด
เคลื่อนที่สัญจรสู่ชุมชน ครั้งที่ 4
ค่าใช้สอย
- คําจ๎างเหมารถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
- คําจ๎างเหมารถห๎องสมุดเคลื่อนที่
- คําบารุงรถยนต์

ปริมาณ
รายการ

ปริมาณหนํวย
รวมเป็นเงิน
อัตราตํอหนํวย
หมาย
ตํอรายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย (บาท)

6,000
1
1
1

คัน
คัน
ครั้ง

1
1
1

คัน
คัน
ครั้ง

1,300 บาท
1,300 บาท
500 บาท

1,300
1,300
500

1
1

ผืน
ครั้ง

1
1

ผืน
ครั้ง

600 บาท
500 บาท

600
500
1,800
6,000

1
1
1

คัน
คัน
ครั้ง

1
1
1

คัน
คัน
ครั้ง

1,300 บาท
1,300 บาท
500 บาท

1,300
1,300
500

1
1

ผืน
ครั้ง

1
1

ผืน
ครั้ง

600 บาท
500 บาท

600
500
1,800
6,000

1
1
1

คัน
คัน
ครั้ง

1
1
1

คัน
คัน
ครั้ง

1,300 บาท
1,300 บาท
500 บาท

1,300
1,300
500

1
1

ผืน
ครั้ง

1
1

ผืน
ครั้ง

600 บาท
500 บาท

600
500
1,800
6,000

1
1
1

คัน
คัน
ครั้ง

1
1
1

คัน
คัน
ครั้ง

1,300 บาท
1,300 บาท
500 บาท

1,300
1,300
500
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2
2.1

2.2

2.3

2.4

3
3.1

รายการ

ปริมาณ
รายการ

ปริมาณหนํวย
รวมเป็นเงิน
อัตราตํอหนํวย
หมาย
ตํอรายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย (บาท)

ค่าวัสดุ
- ปูายประชาสัมพันธ์
1
ผืน
- วัสดุน้ามัน
1
ครั้ง
- วัสดุสาหรับจัดงาน
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
วันมาฆบูชา
ค่าใช้สอย
- คําจัดทาหนังสือธรรมะ
1 รายการ
- คําจัดดอกไม๎
1
งาน
ค่าวัสดุ
- วัสดุสาหรับจัดงาน
วันสงกรานต์
ค่าใช้สอย
- คําจัดดอกไม๎
1
งาน
ค่าวัสดุ
- วัสดุสาหรับจัดงาน
วันวิสาขบูชา
ค่าใช้สอย
- คําจัดทาหนังสือธรรมะ
1 รายการ
- คําจัดดอกไม๎
1
งาน
ค่าวัสดุ
- วัสดุสาหรับจัดงาน
วันเข้าพรรษา
ค่าใช้สอย
- คําจัดดอกไม๎
1
งาน
ค่าวัสดุ
- วัสดุสาหรับจัดงาน
กิจกรรมส่งเสริมงานวิทยบริการ
งานปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ Library
Orientation
ค่าใช้สอย
- คําจัดดอกไม๎
1
งาน
- คําเครื่องดื่ม
1,600 คน
- คํ า จั ด ท าเอกสารปฐมนิ เ ทศการใช๎ 1
งาน
ห๎องสมุด
ค่าวัสดุ
- ปูายประชาสัมพันธ์
5
ผืน
- วัสดุสาหรับจัดงาน

1
1

ผืน
ครั้ง

600 บาท
500 บาท

600
500
1,800
5,000

1
1

รายการ
งาน

1,500 บาท
1,000 บาท

1,500
1,000
2,500
5,000

1

งาน

2,500 บาท

2,500
2,500
5,000

1
1

รายการ
งาน

1,500 บาท
1,000 บาท

1,500
1,000
2,500
5,000

1

งาน

2,000 บาท

2,000
3,000
20,000

1
1
1

งาน
มื้อ
งาน

1,500 บาท
5 บาท
4,000 บาท

1,500
8,000
4,000

1

ผืน

600 บาท

3,000
3,500
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รายการ

3.2 งานสัปดาห์ห้องสมุด
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
ค่าใช้สอย
- คําจัดดอกไม๎
- คําจ๎างเหมารถห๎องสมุดเคลื่อนที่
(มูลนิธิสิกขาเอเชีย)
- คําจ๎างเหมารถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
- ปูายประชาสัมพันธ์
- คํากรอบเกียรติบัตร
- วัสดุสาหรับจัดงาน
4 กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน
4.1 วันพระราชสมภพสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย (24 กุมภาพันธ์)
ค่าใช้สอย
- คําจัดดอกไม๎
ค่าวัสดุ
- วัสดุสาหรับจัดงาน
4.2 วันพระราชสมภพสมเด็จพระพุทธยอดฟูา
จุฬาโลกมหาราช (20 มีนาคม)
ค่าใช้สอย
- คําจัดดอกไม๎
ค่าวัสดุ
- วัสดุสาหรับจัดงาน
4.3 วันจักรี (6 เมษายน)
ค่าใช้สอย
- คําจัดดอกไม๎
ค่าวัสดุ
- วัสดุสาหรับจัดงาน
4.4 วันฉัตรมงคล (5 พฤษภาคม)
ค่าใช้สอย
- คําจัดดอกไม๎
ค่าวัสดุ
- วัสดุสาหรับจัดงาน
4.5 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ค่าใช้สอย
- คําจัดดอกไม๎
ค่าวัสดุ
- วัสดุสาหรับจัดงาน

ปริมาณ
รายการ

ปริมาณหนํวย
รวมเป็นเงิน
อัตราตํอหนํวย
หมาย
ตํอรายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย (บาท)
20,000
1

คน

4

ชม.

600 บาท

2,400

1
1

งาน
คัน

1
1

งาน
คัน

1,500 บาท
5,000 บาท

1,500
5,000

1
60

คัน
คน

1
1

คัน
มื้อ

1,300 บาท
25 บาท

1,300
1,500

5
25

ผืน
กรอบ

1
1

ผืน
กรอบ

600 บาท
100 บาท

3,000
2,500
2,800
5,000

1

งาน

1

งาน

1,500 บาท

1,500
3,500
5,000

1

งาน

1

งาน

1,500 บาท

1,500
3,500
7,500

1

งาน

1

งาน

1,500 บาท

1,500
6,000
7,500

1

งาน

1

งาน

1,500 บาท

1,500
6,000
15,000

1

งาน

1

งาน

2,500 บาท

2,500
12,500
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ลาดับ

รายการ

ปริมาณหนํวย
รวมเป็นเงิน
อัตราตํอหนํวย
หมาย
ตํอรายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย (บาท)
15,000

4.6 ครบรอบ 107 ปี มหาวิทยาลัยฯ
ค่าใช้สอย
- คําจัดดอกไม๎
1
ค่าวัสดุ
- วัสดุสาหรับจัดงาน
4.7 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (12 สิงหาคม)
ค่าใช้สอย
- คําจัดดอกไม๎
1
ค่าวัสดุ
- วัสดุสาหรับจัดงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

ปริมาณ
รายการ

งาน

1

งาน

3,000 บาท

3,000
12,000
15,000

งาน

1

งาน

3,000 บาท

3,000
12,000
154,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
เงินเดือนและ คําจ๎าง
คําตอบแทน
คําจ๎างประจา

1. กิจกรรมห๎องสมุดสัญจร
2. กิจกรรมสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
3. กิจกรรมสํงเสริมงานวิทยบริการ
4. กิจกรรมจัดนิทรรศการ
หมุนเวียน
รวม

ชั่วคราว พนักงานราชการ

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน

คําใช๎สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
คํา
ที่ดินและ
ครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค
สิ่งกํอสร๎าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจํายอื่น

รวม

24,000
20,000

24,000
20,000

2,400

37,600
70,000

40,000
70,000

2,400

151,600

154,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลาดับ
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

3
4

5

งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอืน่ (............................................)
รวม

27,000

81,000

2,400
43,600

27,000

81,000

46,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมความรู๎ความเข๎าใจในการทานุบารุง สืบสานและเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมไทย
2. ผู๎รับบริการมีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎บริการห๎องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ผู๎รับบริการได๎รับความรู๎ความความเข๎าใจเกี่ยวกับความสาคัญของมหาวิทยาลัยและวันสาคัญของชาติ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.1.1 กิจกรรมห๎องสมุดสัญจร
4
ครั้ง
1.1.2 กิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม
4
ครั้ง
1.1.3 กิจกรรมสํงเสริมงานวิทยบริการ
2
ครั้ง
1.1.4 กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน
6
ครั้ง
1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1.2.1 ความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม เปูาหมายร๎อยละ 85
1.2.2 ร๎อยละของการนาไปใช๎ประโยชน์ เปูาหมายร๎อยละ 80
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 สถิติการเข๎ามาใช๎บริการในสานักทุกประเภทของผู๎ใช๎บริการ
3.2 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ และความรู๎ความเข๎าใจรวมถึง
การนาไปใช๎ประโยชน์
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555–2558 นโยบายที่ 4
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553–2555
2.2.1 นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2.2.2 นโยบายที่ 3 : สนับสนุน รํวมมือ และขยายการให๎บริการทางวิช าการ เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
เป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง เป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู๎นาชุมชน สังคม ท๎องถิ่น และประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 : สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการบริการวิชาการกับท๎องถิ่น และองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง
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2.3 ความสอดคล๎ อ งกั บ มาตรฐานและตั ว บํงชี้ ก ารประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
มาตรฐานที่ 5 : มาตรฐานด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบํงชี้ที่ 5.2 : ระดับความสาเร็จของผู๎บริหารในการบริหารและการจัดการให๎บรรลุเปูาหมาย ตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฎิบัติงานประจาปีของสถาบันอุดมศึกษา
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6.2 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2: การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ 2.5 : ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
107000 สถาบันอยุธยาศึกษา
1224462072 โครงการสัมมนานานาชาติ "500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทย กับโปรตุเกส และชาติตะวันตกใน
อุษาคเนย์ 2053-2553"
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
อนุรักษ์ สํงเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
ประชาชนได๎ รั บ ความรู๎ ค วามเข๎ า ใจ มี ค วามตระหนั ก รํ ว มอนุ รั ก ษ์ แ ละท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสิตนักศึกษาและชุชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นและอนุรักษ์
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
2. จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
4. งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลา
งบ บ.กศ. : งบดาเนินงาน
420,000 บาท
หนํวยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.พันทิพา มาลา
ผศ.วิชชุกร นาคธน

หลักการและเหตุผล
พุทธศักราช 2554/คริสต์ศักราช 2011 เป็นปีทคี่ วามสัมพันธ์ระหวํางพระนครศรีอยุธยา-สยามกับโปรตุเกส จะครบรอบ
500 ปี จากการศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางพระนครศรีอยุธยา-สยามกับโลกตะวันตกในมิติตํางๆ เทําที่ผํานมายังไมํ
กว๎างขวางและลุํมลึกเทําที่ควร สํวนใหญํเป็นการศึกษาในภาพกว๎างเกี่ยวกับการเข๎ามาติดตํอทางการค๎าและการเมืองของชาวยุโรป
แตํละชาติ ทาให๎ยังขาดการค๎นคว๎าในอีกหลากหลายแงํมุมทั้งในเชิงการศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูล และการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
อาทิ บริบทของยุคสมัยแหํงลัทธิอาณานิคมที่ชักนาให๎ชาวตะวันตก แตํละชาติเข๎ามาในพระนครศรีอยุธยา การถํายทอดศิลปะ
วิทยาการ การเผยแผํศาสนา ชีวิตความเป็นอยูํรํวมกันในชุมชนชาวตะวันตก ปฏิสัมพันธ์ที่มีตํอกันระหวํางชาวตะวันตกด๎วยกันเองและ
ระหวํางชาวตะวันตกกับชาวอยุธยา-สยาม เพศสภาวะของชาวอยุธยา-สยามและชาวตะวันตกในพระนครศรีอยุธยา ความเป็น
มหานครของพระนครศรีอยุธยาในบริบทโลก คุณคําในความเป็นเมืองมรดกโลกของพระนครศรีอยุธยาทั้งด๎านเนื้อหา การบริหาร
จัดการ และการทํองเที่ยว เป็นต๎น
สถาบันอยุธยาศึกษาในฐานะที่เป็นหนํวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทาหน๎าที่เป็นแหลํงเรียนรู๎
ด๎านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพันธกิจในการสร๎างเครือขํายและ
ประสานความรํวมมือทางวิชาการกับองค์กรและผู๎เชี่ยวชาญทั้งในระดับท๎องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร๎างองค์ความรู๎และ
ขยายขอบขํายการศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับจั งหวัดพระนครศรีอยุธยา ในรูปแบบของการจัดให๎มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และ
บูรณาการความรู๎เพื่อสร๎างการมีสํวนรํวมในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะ
เมืองมรดกโลก เพื่อการสํงเสริม สนับสนุนและแสวงหาความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูํความเป็นสากล สถาบันอยุธยา
ศึกษาจึงเห็นควรให๎มีการจัดโครงการสัมมนาในระดับนานาชาติเรื่อง "500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทย กับโปรตุเกส
และชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2053-2553" เพื่อให๎นักวิชาการทั้งไทยและตํางประเทศได๎พบปะแลกเปลี่ยนความรู๎และสร๎าง
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องค์ความรู๎เกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให๎ลุํมลึกยิ่งขึ้น อันจะชํวยให๎เข๎าใจสภาพความเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ความเป็นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองมรดกโลก ณ ปัจจุบัน
ในการจัดสัมมนานานาชาติครั้งนี้ สถาบันอยุธยาศึกษาได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน
ในสํวนของการดาเนินงาน งบประมาณและบุคลากร ซึ่งหนํวยงานที่รํวมมือกับสถาบันอยุธยาศึกษาในครั้งนี้ได๎แกํ มูลนิธิโครงการ
ตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโตโยต๎าประเทศไทย บริษัทโตโยต๎ามอเตอร์ประเทศไทย จากัด องค์การ บริหารสํว น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมจดหมายเหตุสยามฯลฯ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เฉลิ ม ฉลองในโอกาสครบรอบ 500 ปี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า งพระนครศรี อ ยุ ธ ยา -สยามกั บ ชาติ โ ปรตุ เ กส
ในปี พ.ศ. 2554
2. เพื่ อ สร๎า งเวที ใ ห๎กั บ ครู -อาจารย์ นั กวิ ชาการ ผู๎ เ ชี่ ยวชาญ นั กเรี ย นนั ก ศึก ษา และบุค คลทั่ ว ไปทั้ งชาวไทยและ
ชาวตํางประเทศได๎มีโอกาสในการพบปะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู๎เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางพระนครศรีอยุธยากับนานาชาติ
โดยเฉพาะชาวตะวันตกในหลากหลายมิติ
3. เพื่ อสร๎างเครือขํ ายความรํวมมื อทางวิ ชาการในระหวํางองค์กรและหนํวยงานที่เ กี่ยวข๎อ งทั้งภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนประสานความรํวมมือระหวํางครู -อาจารย์ นักวิชาการ ผู๎เชี่ยวชาญ และบุคลากรที่เกี่ยวข๎องทั้งในระดับท๎องถิ่น
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในการสร๎างองค์ความรู๎และขยายขอบขํายการศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับอยุธยาตํอไปในอนาคต
4. เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มและสํงเสริมการทํองเที่ยวให๎กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะที่เป็นเมืองมรดกโลก
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1 กิจกรรมการสัมมนานานาชาติผนวกกับการจัดนิทรรศการ
1
ครั้ง
1.2 จานวนผู๎เข๎ารํวมสัมมนาซึ่งประกอบด๎วยครู -อาจารย์ นักวิชาการ ผู๎เชี่ยวชาญ 500
คน
นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศที่ได๎มีโอกาส
มาพบปะและรํ ว มแลกเปลี่ ย นความรู๎ เ กี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า ง
พระนครศรีอยุธยา-สยามกับโลกตะวันตก
1.3 จานวนนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศที่รํวมมือกันสร๎างเครือขําย 20
คน
ทางวิชาการเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู๎เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์
ระหวํางพระนครศรีอยุธยา-สยามกับโลกตะวันตก
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปได๎รํวมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 500 ปีความสัมพั นธ์
ระหวํางพระนครศรีอยุธยา-สยามกับชาติโปรตุเกสในปี พ.ศ. 2554
2.2 ผู๎เข๎ารํวมสัมมนามีการพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จนเกิดเป็นองค์ความรู๎ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวําง
พระนครศรีอยุธยากับนานาชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกในหลากหลายมิติ
2.3 วิทยากรและผู๎เข๎ารํวมสัมมนารํวมกันสร๎างเครือขํายในการศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวําง
พระนครศรีอยุธยา-สยามกับโลกตะวันตกจนเกิดเป็นองค์ความรู๎ที่ชํวยสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับพระนครศรีอยุธยาในฐานะแหลํง
ทํองเที่ยวที่เป็นมรดกโลก
2.4 ชาวไทยและชาวตํางประเทศตระหนักถึงคุณคําของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก
3. เปูาหมายเชิงเวลา
โครงการดาเนินการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

535
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

วันเริ่มต๎น:

26 มกราคม 2555

วันสิ้นสุด:

27 มกราคม 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประสานงานผู๎เกี่ยวข๎อง
แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมงาน
ติดตํอวิทยากรชาวไทยและชาวตํางประเทศ
สํงจดหมายเชิญผู๎เกี่ยวข๎องเข๎ารํวมโครงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสารประกอบการสัมมนา
รวบรวมและลงทะเบียนรายชื่อผู๎เข๎ารํวมสัมมนา
จัดเตรียมสถานที่และพิธีการ
จัดงานสัมมนานานาชาติ/นิทรรศการ
ประเมินโครงการและสรุปผลการดาเนินงาน

แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3

กิจกรรมสัมมนานานาชาติ "500 ปี
ความสัมพันธ์สยามประเทศไทย กับ
โปรตุ เ กส และชาติ ต ะวั น ตกใน
อุษาคเนย์ 2053-2553"
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม
คณะกรรมการเตรียมการจัดงาน
คําอาหารวําง (20 คน)
2
คําอาหารกลางวัน (20 คน)
1
คําเอกสารประกอบการประชุม
20
คําวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช๎ในการดาเนินงาน 1-20
กิจกรรมที่ 2 ค่าอาหารสาหรับ
500
ผู้เข้าร่วมสัมมนานานาชาติฯ
คําอาหารวําง (500 คน)
4
คําอาหารกลางวัน (500 คน)
2
คําอาหารเย็น (500 คน)
1
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทัศนศึกษา
อยุธยาเมืองมรดกโลก
คํารถทัวร์รับ-สํงผู๎เข๎ารํวมทัศนศึกษา
2
คําวิทยากรนาชมโบราณสถาน
8
คําเอกสารประกอบการทัศนศึกษา
200

มื้อ
มื้อ
ชุด
รายการ
คน
มื้อ
มื้อ
มื้อ
คัน
คน
ชุด
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ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

4
4.1
5
5.1
6
6.1
6.2
6.3

กิจกรรมที่ 4 ติดต่อประสานงาน
คําน้ามันรถ/คําบารุงรถ/เบีย้ เลีย้ ง
คนขับรถ/คําทางดํวน
กิจกรรมที่ 5 ค่าจ้างสาธิตศิลปาชีพ
คําจ๎างออกร๎านแสดงสาธิตศิลปาชีพ
กิจกรรมที่ 6 การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม
คําจ๎างจัดการแสดงหนังใหญํ
จัดซื้อวัสดุเครื่องแตํงกายชุดรา
บวงสรวง
คําตอบแทนวิทยากรฝึกสอนดนตรี
และการแสดง

6

ครั้ง

10

ร๎าน

1
1

ชุด
ชุด

2

คน
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมเป็น
เงิน
หมาย
ลาดับ
รายการ
งบประมา เหตุ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย
ณ(บาท)
กิจกรรมสัมมนานานาชาติ "500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทย กับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 20532553"
1 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน
ค่าใช้สอยและวัสดุ
20,000
1.1 คําอาหารวําง
2 มื้อๆละ 20 คนๆละ
25 บาท
1,000
1.2 คําอาหารกลางวัน
1 มื้อๆละ 20 คนๆละ
50 บาท
1,000
1.3 คําเอกสารประกอบการประชุม
1 ครั้งๆละ 20 ชุดๆละ
30 บาท
600
20 ชุด x 30 บาท x 1 ครั้ง
1.4 คําวัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินงาน
1 ครั้งๆละ
บาท 17,400
2 กิจกรรมที่ 2 ค่าอาหารสาหรับผู้เข้าร่วมสัมมนานานาชาติฯ
ค่าใช้สอย
225,000
2.1 คําอาหารวําง
4 มื้อๆละ 500 คนๆละ
25 บาท 50,000
2.2 คําอาหารกลางวัน
2 มื้อๆละ 500 คนๆละ
100 บาท 100,000
2.3 คําอาหารเย็น
1 มื้อๆละ 500 คนๆละ
150 บาท 75,000
3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทัศนศึกษาอยุธยาเมืองมรดกโลก
ค่าใช้สอยและวัสดุ
18,100
3.1 คํารถทัวร์รับ-สํงผู๎เข๎ารํวมทัศนศึกษา
2 คันๆละ
3000 บาท
6,000
3.2 คําเอกสารประกอบการทัศนศึกษา
200 ชุดๆละ
60.5 บาท 12,100
ค่าตอบแทน
14,400
3.3 คําวิทยากรนาชมโบราณสถาน
8 คนๆละ 3 ชม.ๆละ
600 บาท 14,400
4 กิจกรรมที่ 4 ติดต่อประสานงาน
ค่าใช้สอยและวัสดุ
7,500
4.1 คําน้ามันรถ/คําบารุงรถ/เบีย้ เลีย้ ง
3 ครั้งๆละ
2,500 บาท
7,500
คนขับรถ/คําทางดํวน
5 กิจกรรมที่ 5 ค่าจ้างสาธิตศิลปาชีพ
ค่าใช้สอยและวัสดุ
35,000
5.1 คําจ๎างออกร๎านแสดงสาธิตศิลปาชีพ
10 ร๎านๆละ
3,500 บาท 35,000
6 กิจกรรมที่ 6 การแสดงศิลปวัฒนธรรม
ค่าใช้สอยและวัสดุ
100,000
6.1 คําจ๎างจัดการแสดงหนังใหญํ
1 ชุดๆละ
18,000 บาท 18,000
6.2 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตํงกายชุดราบวงสรวง 1 ชุดๆละ 6-7 รายการ
70,000
ค่าตอบแทน
6.3 คําตอบแทนวิทยากรฝึกสอนดนตรี
2 คนๆละ 10 ชม.ๆละ
600 บาท 12,000
และการแสดง
รวมเป็นเงิน
420,000
ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

อัตราตํอหนํวย
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
เงินเดือนและ คําจ๎าง
คําตอบแทน
คําจ๎างประจา

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม
คณะกรรมการเตรียมการจัดงาน
กิจกรรมที่ 2 คําอาหารสาหรับ
ผู๎เข๎ารํวมสัมมนานานาชาติฯ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทัศนศึกษา
อยุธยาเมืองมรดกโลก
กิจกรรมที่ 4 ติดตํอประสานงาน
กิจกรรมที่ 5 คําจ๎างสาธิต
ศิลปาชีพ
กิจกรรมที่ 6 การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม
รวม

ชั่วคราว

พนักงานราชการ

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน

คําใช๎สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
คํา
ที่ดินและ
ครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค
สิ่งกํอสร๎าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจํายอื่น

รวม

20,000

20,000

225,000

225,000

18,100

32,500

7,500
35,000

7,500
35,000

12,000

88,000

100,000

26,400

393,600

420,000

14,400
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลาดับ
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

3
4

5

งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

26,400
393,600

420,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คนไทยและคนตํ า งประเทศได๎ รั บ รู๎ แ ละรํ ว มเฉลิ ม ฉลองในโอกาสครบรอบ 500 ปี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า ง
พระนครศรีอยุธยา-สยามกับชาติโปรตุเกสในปี พ.ศ. 2554
2. ครู-อาจารย์ นักวิชาการ ผู๎เชี่ยวชาญ นักเรียน-นักศึกษา และบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศได๎
รํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางพระนครศรีอยุธยากับชาวตะวันตกจนเกิดเป็นองค์ความรู๎ใหมํเกี่ยวกับ
พระนครศรีอยุธยา
3. เกิดการสร๎างเครือขํายในการประสานความรํวมมือทางวิชาการกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักวิชาการ
ทั้งในระดับท๎องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
4. ชํวยสร๎างชื่อเสียงและสํงเสริมการทํองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะที่เป็นเมืองมรดกโลก
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ความเข๎าใจในประเด็นที่เกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหวํางพระนครศรีอยุธยา-สยาม
กับโลกตะวันตก ร๎อยละ 85
1.2 ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมสัมมนา ร๎อยละ 85
1.3 ผู๎เข๎ารํวมโครงการสามารถนาความรู๎ที่ไปใช๎ในชีวิตประจาวัน ร๎อยละ 85
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
การสารวจความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมสัมมนาโดยใช๎แบบสอบถาม
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
นโยบายยํอยที่ 4.4 : นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 5 : สํงเสริม สนับสนุน และสร๎างสรรค์การมีสํวนรํวมในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎และการจัดการความรู๎ท๎องถิ่น มรดกโลก
กลยุทธ์ที่ 1 : สร๎างองค์ความรู๎ของวิถีชีวิตในท๎องถิ่นมรดกโลก
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224462073 งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
อนุรักษ์ สํงเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
ประชาชนได๎ รั บ ความรู๎ ค วามเข๎ า ใจ มี ค วามตระหนั ก รํ ว มอนุ รั ก ษ์ แ ละท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสิตนักศึกษาและชุชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นและอนุรักษ์
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
2. จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
4. งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลา
งบ บ.กศ. : งบดาเนินงาน
20,000 บาท
หนํวยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.พันทิพา มาลา
นางสาวกันยารัตน์ โกมโลทก
นายอายุวัฒน์ ค๎าผล

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันคํานิยมตํางๆ ของชาวตะวันตกได๎เข๎ามามีบทบาทแกํวัยรุํนของไทยมากขึ้นโดยเฉพาะคํานิยมทางวัตถุทาให๎สังคม
วัยรุํนเปลี่ยนแปลงไปมากมาย เชํน การแตํงกาย มารยาท การเสื่อ มลงทางจิตใจ จนทาให๎เกิ ดอาชญากรรมขึ้นเป็นประจ า
ซึ่งอาจพบเห็นได๎ในกลุํมนักศึกษาตามสถาบันการศึกษาตํางๆ ทั้งในและนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากปัญหาดังกลําว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจหนึ่งคือให๎การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎
คูํคุณธรรมและสานึกในความเป็นไทย โดยมีสถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเป็นหนํวยงานหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามโครงสร๎างของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 ทาหน๎าที่ในด๎านการอนุรักษ์ สํงเสริม เผยแพรํ และวิจัยศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น อีกทั้งยังเป็นหนํวยงาน
ที่ปลูกฝังคํานิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ ดีงามให๎แกํนักศึกษาได๎เล็งเห็นปัญหาที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ของวัยรุํน หากไมํได๎มีการปลูกฝังคํานิยม คุณธรรม จริยธรรม ที่ถูกต๎องและดีงามของไทยให๎แกํนักศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา
จึงได๎พิจารณาเห็นวําควรจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให๎กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจ และเห็นความสาคัญในการรํวมกันอนุรักษ์ สํงเสริม เผยแพรํ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยให๎ยั่งยืนสืบไป
2. เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎นาความรู๎เกี่ยวกับคํานิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังคํานิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต๎องและดีงามของไทยให๎แกํนักศึกษา
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
- กิจกรรมที่ 1 จริยธรรมสัมพันธ์
- กิจกรรมที่ 2 ธรรมะบรรยาย

ปริมาณ หนํวยนับ
2
ครัง้
500
คน
500
คน
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษา มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกีย่ วกับคุณธรรมและจริยธรรม ไมํนอ๎ ยกวําร๎อยละ 85
2.2 นักศึกษา มีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85
2.3 นักศึกษา สามารถนาความรู๎ทไี่ ด๎รบั ไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85
4. เปูาหมายเชิงเวลา
โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1
2
3
4
5

เสนอโครงการ
ขออนุญาต
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ดาเนินโครงการ
ติดตามประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1
2

จริยธรรมสัมพันธ์
ธรรมะบรรยาย

1
1

ครั้ง
ครั้ง

1
1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลาดับ
1
2

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จริยธรรมสัมพันธ์
ธรรมะบรรยาย
รวม

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น
10,000
10,000
20,000

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

10,000
10,000

10,000
10,000
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ
1

2

รายการ
กิจกรรมที่ 1 จริยธรรมสัมพันธ์
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
ค่าใช้สอย
- คําจ๎างทาปูายประชาสัมพันธ์
- คําจ๎างทาเอกสาร
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน
กิจกรรมที่ 2 ธรรมะบรรยาย
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
ค่าใช้สอย
- คําเครื่องไทยทาน
- คําจ๎างทาปูายประชาสัมพันธ์
- คําจ๎างทาเอกสาร
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ อัตรา หนํวย (บาท)
10,000
ปริมาณรายการ

2

คนๆ ละ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

3

อัตราตํอหนํวย

ชม.ๆ ละ

600 บาท

3,600

2 ผืนๆ ละ
500 ชุดๆ ละ

800 บาท
5 บาท

1,600
2,500
2,300
10,000

1

คนๆ ละ

3

ชม.ๆ ละ

2 ผืนๆ ละ
500 ชุดๆ ละ

600 บาท

1,800

800 บาท
8 บาท

1,500
1,600
4,000
1,100
20,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
เงินเดือนและ คําจ๎าง
คําตอบแทน
คําจ๎างประจา

กิจกรรมที่ 1 อบรมเรื่องการ
พัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ
เขียนโครงรํางหลักสูตร (2 ครั้ง)
รวม

ชั่วคราว

พนักงานราชการ

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน

คําใช๎สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
คํา
ที่ดินและ
ครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค
สิ่งกํอสร๎าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจํายอื่น

รวม

3,600

6,400

10,000

1,800

8,200

10,000

5,400

14,600

20,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลาดับ
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

3
4

5

งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

3,600
6,400

1,800
8,200

10,000

10,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได๎ มี ความรู๎ ความเข๎า ใจ และเห็น ความส าคัญ ในการรํ วมกั นอนุรั ก ษ์ สํง เสริ ม เผยแพรํ วัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยให๎ยั่งยืนสืบไป
2. นักศึกษาได๎นาความรู๎เกี่ยวกับคํานิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
3. นักศึกษาได๎รบั การปลูกฝังคํานิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต๎องและดีงามของไทยเพิ่มมากขึ้น
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.3. นักศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจ เกีย่ วกับคุณธรรมและจริยธรรม ไมํนอ๎ ยกวําร๎อยละ 85
1.4. นักศึกษามีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85
1.5. นักศึกษาสามารถนาความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
4. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกจานวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
3.2 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
นโยบายยํอยที่ 4.4 : นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 5 : สํงเสริม สนับสนุน และสร๎างสรรค์การมีสํวนรํวมในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์
ของอยุธยาเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎และการจัดการความรู๎ท๎องถิ่น มรดกโลก
กลยุทธ์ที่ 1 : สร๎างองค์ความรู๎ของวิถีชีวิตในท๎องถิ่นมรดกโลก
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224462074 โครงการค่าสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
อนุรักษ์ สํงเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
ประชาชนได๎ รั บ ความรู๎ ค วามเข๎ า ใจ มี ค วามตระหนั ก รํ ว มอนุ รั ก ษ์ แ ละท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสิตนักศึกษาและชุชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นและอนุรักษ์
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
2. จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
4. งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลา
งบ บ.กศ. : งบดาเนินงาน
15,000 บาท
หนํวยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.พันทิพา มาลา
นางนริสานันท์ เดชสุระ
นางสาวณัฐฐิญา แก๎วแหวน

หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหนํวยงานหนึ่งที่ทาหน๎าที่ในด๎านการอนุรักษ์ สํ งเสริม เผยแพรํ และวิจัยศิลปวัฒนธรรมซึ่งจาเป็น
ต๎องมีสานักงานที่สามารถขับเคลื่อนงานด๎านตํางๆ ให๎มีประสิทธิภาพ จาเป็นต๎องมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจาสถาบั นฯ
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการดาเนินงานของสถาบันฯ และในการทางานด๎านตํางๆของสถาบันฯ จาเป็นต๎องมีการจัดอบรม สัมมนา
และคํ าใช๎ จํา ยตํ า งๆ เพื่อ พั ฒนาศั ก ยภาพของ อาจารย์ และเจ๎า หน๎ า ที่ใ นด๎ านการทางาน ให๎มี ป ระสิท ธิ ภาพเพิ่ม มากยิ่งขึ้ น ซึ่งใน
การดาเนินงานดังกลําว สถาบันอยุธยาศึกษา จาเป็นต๎องมีคําสาธารณูปโภค เพื่อติดตํอประสานงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นสํวน
หนึ่งที่ทาให๎การดาเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนางานให๎ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให๎การติดตํอประสานงานกับหนํวยงานภายในและภายนอกมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 คําโทรศัพท์ 12 เดือน 2 หมายเลข
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
การติดตํอประสานงานระหวํางหนํวยงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
3. เปูาหมายเชิงเวลา
โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

ปริมาณ หนํวยนับ
24
บิล
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

1

ปี

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 4

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

1
2
3
4

ขออนุญาตจัดกิจกรรม/โครงการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
สํงเบิกจํายงบประมาณกิจกรรม/โครงการ

แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1

คําโทรศัพท์ 12 เดือน 2 หมายเลข

24

บิล

-

10

8

6

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

รายการ

ปริมาณ
รายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

1.

ค่าสาธารณูปโภค
คําโทรศัพท์ 12 เดือน 2 หมายเลข
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

24

บิลๆละ 1-80 รายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)
15,000
15,000
15,000

อัตราตํอหนํวย
อัตรา
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
เงินเดือนและ คําจ๎าง
คําตอบแทน
คําจ๎างประจา

กิจกรรมที่ 1 ค่าสาธารณูปโภค
คําโทรศัพท์ 12 เดือน 2 หมายเลข
รวม

ชั่วคราว

พนักงานราชการ

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน

คําใช๎สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
คํา
ที่ดินและ
ครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค
สิ่งกํอสร๎าง

15,000
15,000

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจํายอื่น

รวม
15,000
15,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลาดับ
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

3
4

5

งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

6,000

4,500

4,500

6,000

4,500

4,500
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถาบันอยุธยาศึกษา มีระบบสื่อสารในการประสานงานที่มคี ุณภาพสามารถทาให๎การดาเนินงานของสถาบันอยุธยา
ศึกษาเกิดความคลํองตัวและมีประสิทธิภาพ
2. การติดตํอประสานงานระหวํางหนํวยงานเกิดความคลํองตัวเพิ่มยิ่งขึน้
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
มีระบบสื่อสารในการประสานงานที่มีคุณภาพสามารถทาให๎การดาเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาเกิดความ
คลํองตัวและมีประสิทธิภาพ ทาให๎การดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่ตงั้ ไว๎
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
นโยบายยํอยที่ 4.4 : นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 5 : สํงเสริม สนับสนุน และสร๎างสรรค์การมีสํวนรํวมในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ของอยุธยาเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎และการจัดการความรู๎ท๎องถิ่น มรดกโลก
กลยุทธ์ที่ 1 : สร๎างองค์ความรู๎ของวิถีชีวิตในท๎องถิ่นมรดกโลก
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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1224462075 โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
อนุรักษ์ สํงเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
ประชาชนได๎ รั บ ความรู๎ ค วามเข๎ า ใจ มี ค วามตระหนั ก รํ ว มอนุ รั ก ษ์ แ ละท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสิตนักศึกษาและชุชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นและอนุรักษ์
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
2.จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
3.โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
4.งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลา
งบ บ.กศ. : งบดาเนินงาน, งบลงทุน
165,000 บาท
หนํวยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.พันทิพา มาลา
ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
น.ส. ณัฐฐิญา แก๎วแหวน

หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหนํวยงานที่มีพันธกิจในด๎านการสํงเสริม สนับสนุน
อนุรักษ์และเผยแพรํประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและสิ่งแวดล๎อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได๎
ประสบอุทกภัยในระหวําง วันที่ 8 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 รวมระยะเวลา 1 เดือน สํงผลให๎ภูมิทัศน์โดยรอบ
และบริเวณชั้นลํางของอาคารเรือนไทยอันเป็นที่ตั้งของสานักงาน ผู๎อานวยสถาบันอยุธยาศึกษา และเป็นพิพิธภัณฑ์จัดนิทรรศการ
ด๎า นประวั ติศ าสตร์ร วมทั้ งวิ ถี ชีวิ ตประชาชนชาวอยุ ธยาได๎ รับ ความเสี ย หาย จากสภาพความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ น นี้ไ ด๎สํ งผลให๎
การปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่และบุคลากรประสบกับปัญหาและไมํมีประสิทธิภาพเทําที่ควร อีกทั้งยังไมํสามารถเปิดให๎บริการ
ทางวิชาการแกํประชาชนและนักทํองเที่ยวโดยทั่วไปได๎เหมือนเชํนเดิม
ดังนั้นสถาบันอยุธยาจึงเห็นสมควรจัดทาโครงการฟื้นฟูสถาบันอยุธยาศึกษาเพื่อทาให๎เจ๎าหน๎าที่และบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได๎บรรลุเปูาหมายตามพันธกิจได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และมีความพร๎อมในการให๎บริการทางวิชาการแกํประชาชนและ
นักทํองเที่ยว รวมทั้งมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นที่นําภาคภูมิใจของประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและประชาชน
ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยทั่วกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให๎ส านั ก งานผู๎ อานวยการสถาบัน อยุธ ยาศึก ษาได๎รั บการฟื้น ฟู ให๎ มีวั สดุ ครุ ภัณ ฑ์ และสถานที่ป ฏิบั ติงาน
ที่มีความพร๎อมสาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่และบุคลากรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให๎บริ เวณพื้นที่ พิพิธ ภัณฑ์ จัดนิ ทรรศการของสถาบันอยุธยาศึก ษาได๎รับ การฟื้นฟู ให๎มี ความสมบูรณ์ และ
มีความสวยงามสาหรับการให๎บริการทางวิชาการแกํนักทํองเที่ยว นักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไป
3. เพื่อให๎ภูมิทัศน์โดยรอบสถาบันอยุธยาศึกษาได๎รับการฟื้นฟูให๎มีความรํมรื่นสวยงาม
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เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
1.1 จัดหาและซํอมแซมวัสดุ อุปกรณ์ และครุภณ
ั ฑ์สานักงานผู๎อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษาสาหรับสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ๎าที่และบุคลากรตามรายการดังตํอไปนี้
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1.1 โต๏ะทางานผู๎อานวยการ
1
ชุด
1.1.2 โต๏ะทางานรองผู๎อานวยการ
3
ชุด
1.1.3 โต๏ะทางานเจ๎าหน๎าที่
3
ตัว
1.1.4 โต๏ะคอมพิวเตอร์
3
ชุด
1.1.5 ตู๎เอกสารสูง บานเปิด
7
ตู๎
1.1.6 ตู๎เอกสารเตีย้ บานเปิด
2
ตู๎
1.1.7 ตู๎เอกสารสูง ลําง 4 ชั้น
3
ตู๎
1.1.8 ชุดรับแขก
1
ชุด
1.2 ซํอมแซมอาคารชั้นลํางสานักงานสถาบันอยุธยาศึกษาตามรายการดังตํอไปนี้
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.2.1 ซํอมบารุงบานกระจกห๎องพิพิธภัณฑ์พื้นบ๎านชั้นลําง
5
บาน
1.2.2 ซํอมบารุงคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ
7
ตัว
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ส านั กงานพิ พิ ธภั ณฑ์ พื้ น บ๎ า นและบริ เ วณสวนในสนามหญ๎ า ของสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษามี ค วามพร๎ อ มใน
การดาเนินงานด๎านศิลปวัฒนธรรม
2.2. ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องหรือผู๎ใช๎บริการของสถาบันฯมีความพึงพอใจในการดาเนินงานของสถาบันฯ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
การฟื้นฟูสถาบันอยุธยาศึกษาดาเนินการแล๎วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1
2
3
5

สารวจตรวจสอบรายการความเสียหายของวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ และอาคารสถานที่ของสถาบัน ฯ
จัดหาและซํอมแซมวัสดุ อุปกรณ์ และครุภณ
ั ฑ์
สานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
ซํอมแซมอาคารชั้นลํางสานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
ติดตาม และประเมินผลโครงการ
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แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1.1 สารวจตรวจสอบรายการความ
เสียหายของวัสดุ ครุภัณฑ์ และ
อาคารสถานที่ของสถาบัน ฯ
1.2 จัดหาและซํอมแซมวัสดุ อุปกรณ์
และครุภณ
ั ฑ์สานักงานสถาบัน
อยุธยาศึกษา
1.3 ซํอมแซมอาคารชั้นลํางสานักงาน
สถาบันอยุธยาศึกษา
1.4 ติดตาม และประเมินผลโครงการ

1

ครั้ง

1

8

รายการ

8

2

รายการ

2

1

ครั้ง

1

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

ปริมาณ
รายการ

รายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

1.

2.

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
สานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
หมวดค่าครุภัณฑ์
- โต๏ะทางานผู๎อานวยการ
- โต๏ะทางานรองผู๎อานวยการ
- ชุดรับแขก
หมวดค่าใช้สอย/วัสดุ
- โต๏ะคอมพิวเตอร์เจ๎าหน๎าที่
- ตู๎เก็บเอกสารสานักงานสูง บานเปิด
- ตู๎เอกสารเตี้ยบานเปิด
- ตู๎เอกสารสูงโลํง 4 ชั้น
- เก๎าอี้ทางาน
ซ่อมแซมอาคารชั้นล่าง
สถาบันอยุธยาศึกษา
หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ
- ซํอมกระจกชั้นลํางอาคารสถาบัน
อยุธยาศึกษา
-ซํอมเครื่องปรับอากาศ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)
125,000

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

22,700 บาท
6,950 บาท
13,800

57,350
22,700
20,850
13,800
67,650
13,650
24,500
6,700
15,800
7,000
40,000

1
3
1

ชุด
ชุด
ชุด

ชุดละ
ชุดละ
ชุดละ

7
5
2
4
4

ตัว
ตู๎
ตู๎
ตู๎
ตัว

ตัวละ
ตู๎ละ
ตู๎ละ
ตู๎ละ
ตัวละ

1

รายการ

20,000

1

รายการ

20,000
165,000

1,950
4,900
3,350
3,950
1,750

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
เงินเดือนและ คําจ๎าง
คําตอบแทน
คําจ๎างประจา

1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงานสถาบัน
อยุธยาศึกษา
2. ซํอมแซมอาคารชั้นลําง
สถาบันอยุธยาศึกษา
รวม

ชั่วคราว

พนักงานราชการ

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน

คําใช๎สอย
และวัสดุ

67,650

งบลงทุน
คํา
ที่ดินและ
ครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค
สิ่งกํอสร๎าง

57,350

40,000
107,650

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจํายอื่น

รวม
125,000
40,000

57,350

165,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลาดับ
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2

3
4

5

งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

107,650
57,350

165,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถาบันอยุธยาศึกษาสามารถบริหารจัดการและดาเนินงานด๎านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
2. บุคลากรและผู๎มสี ํวนเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการดาเนินงานของสถาบันฯ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
ผู๎บริหาร บุคลากร และผู๎ที่เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจในการให๎บริการ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
การสารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจานวนทรัพยากรในการบริหารจัดการและการดาเนินงานมีความพร๎อมใน
การดาเนินงาน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555-2558
นโยบายที่ 4: การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทําเทียมกันในสังคม
นโยบายยํอยที่ 4.4 : นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 5 : สํงเสริม สนับสนุน และสร๎างสรรค์การมีสํวนรํวมในการทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎และการจัดการความรู๎ท๎องถิ่น มรดกโลก
กลยุทธ์ที่ 1 : สร๎างองค์ความรู๎ของวิถีชีวิตในท๎องถิ่นมรดกโลก
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที
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ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
106000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
1226572076 โครงการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปูาหมายการให้บริการกระทรวง:
เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกัน
ในสังคม
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
1. มีกระบวนการในการพัฒนาแผน
2. มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
3. มีระบบและกลไกการจัดการความรู๎จากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
4. จานวนโครงการวิจัย
5. จานวนโครงการที่แล๎วเสร็จ
6. จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
7. โครงการวิจัยที่แล๎วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบ บ.กศ. : งบดาเนินงาน
200,000 บาท
หนํวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.จินตนา เวชมี

หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นสํวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิการ เรื่องการแบํงสํวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ในการสนับสนุน สํงเสริมการวิจัยของ
คณาจารย์ และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจัย ให๎ได๎องค์ความรู๎ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุ กด๎าน
รวมถึงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ให๎บริการวิชาการ หลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แกํครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุมชน และจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เป็นสหวิทยากรทั้งในระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา
แกํครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และผู๎สนใจ
ในการบริ ห ารจั ด การของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นานั้ น มี ค วามจ าเป็ น เป็ น อยํ า งยิ่ ง ที่ จ ะต๎ อ งใช๎ งบประมาณไป
ในการดาเนินการจัดซื้อวัสดุสานักงาน ซํอมแซมครุภัณฑ์สานักงาน ติดตํอประสานงานทั้งทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์รวมไปถึง
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในด๎านตํางๆ เพื่อตอบสนองเปูาประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจที่
ได๎รับมอบหมาย
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อให๎ได๎วัสดุสานักงานใช๎ในการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
เพื่อใช๎จํายในการซํอมครุภัณฑ์สานักงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
เพื่อใช๎จํายเป็นคําสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา
เพื่อใช๎ในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
เพื่อใช๎ในการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา
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เปูาหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 จัดหาวัสดุสานักงานตามวัตถุประสงค์จานวน ไมํน๎อยกวํา
1.2 จํายคําสาธารณูปโภคของสถาบันวิจยั และพัฒนา จานวน

ปริมาณ หนํวยนับ
40
รายการ
12
เดือน

1.3

ใช๎ในการสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
10
คน
การประชุมวิชาการ การไปนาเสนอผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญจาก
หนํวยงานตํางๆ ตามพันธกิจไมํน๎อยกวํา
1.4 จํายเป็นคําวัสดุในการจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการที่ มรภ. ราไพพรรณี
10
คน
1.5 จัดประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
10
ครั้ง
1.6 ประชุมบุคลากร เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์, แผนปฏิบตั ิราชการ, ทบทวน
12
ครั้ง
การปฏิบัติงาน ฯลฯ
1.7 สํงบุคลากรเข๎ารํวมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/เผยแพรํงานวิจยั
9
คน
1.8 จัดประชุมอบรมสัมมนาเผยแพรํผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
7
ครั้ง
1.9 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสายสังคมศาสตร์
1
ครั้ง
1.10 จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการ
1.11 จัดการสนทนากลุํมผู๎ใช๎บริการ เพื่อจัดการความรู๎เรื่อง การบริหารจัดการ
1
ครั้ง
งานวิจัยและงานบริการให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากรของสถาบันวิจยั และพัฒนาได๎พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและได๎รับประสบการณ์เพิ่มเดิมจาก
การเข๎ารํวมประชุมวิชาการ เข๎ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2.2 การบริหารจัดการภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นระบบ
2.3 บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
3. เปูาหมายเชิงเวลา
สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง และเบิกจํายได๎ทันตามกาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12 เดือน วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2555
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ. 2554
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

จัดหาวัสดุสานักงานตามวัตถุประสงค์
จํายคําสาธารณูปโภคของสถาบันวิจยั และพัฒนา
ใช๎ในการสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การไปนาเสนอ
ผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญจากหนํวยงานตํางๆ
ตามพันธกิจ
จํายคําวัสดุในการจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการที่
มรภ.ราไพพรรณี
จัดประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประชุมบุคลากร เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์,
แผนปฏิบัตริ าชการ, ทบทวนการปฏิบัติงาน ฯลฯ
สํงบุคลากรเข๎ารํวมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/
เผยแพรํงานวิจยั
จัดประชุมอบรมสัมมนาเผยแพรํผลงานวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสายสังคมศาสตร์
จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการ
จัดการสนทนากลุํมผู๎ใช๎บริการ เพื่อจัดการความรู๎เรื่อง
การบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการให๎มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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แผนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ. 2554
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ. 2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

จัดหาวัสดุสานักงานตาม
40
รายการ
วัตถุประสงค์จานวน ไมํน๎อยกวํา
จํายคําสาธารณูปโภคของ
12
เดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนา จานวน
ใช๎ในการสํงบุคลากรเข๎ารับการ
คนละ 2 9 คน
อบรม พัฒนาศักยภาพในการ
ครั้ง
ปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การ
ไปนาเสนอผลงาน ประชุมตาม
หนังสือเชิญจากหนํวยงานตํางๆ
ตามพันธกิจไมํน๎อยกวํา
จํายเป็นคําวัสดุในการจัดนิทรรศการ 1 ครัง้
1 ครั้ง
การประชุม
จัดประชุมคณะกรรมการประจา
16 คน 12 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประชุมบุคลากร เพื่อจัดทาแผน
12
ครั้ง
ยุทธศาสตร์ , แผนปฏิบตั ิราชการ ,
ทบทวนการปฏิบัติงาน ฯลฯ
สํงบุคลากรเข๎ารํวมประชุมวิชาการ/
9
คน
อบรม/สัมมนา/เผยแพรํงานวิจยั
จัดประชุมอบรมสัมมนาเผยแพรํ
7
ครั้ง
ผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสาย
1
ครั้ง
สังคมศาสตร์
จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ
การรับบริการ
จัดการสนทนากลุํมผู๎ใช๎บริการ เพื่อ
1 ครั้ง
จัดการความรู๎เรื่อง การบริหาร
จัดการงานวิจัยและงานบริการให๎มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

10

10

10

10

3

3

3

3

2

3

3

1

3

3

3

1
3

1
1
2

2

2

1

1

1
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

รายการ

ปริมาณ
รายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

1

2

3

4

5

ค่าวัสดุสานักงานตามวัตถุประสงค์
จานวน ไม่น้อยกว่า
ค่าใช้สอย
- คําซํอมคอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์
เครื่องถํายเอกสาร และ
เครื่องปรับอากาศ
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภคของสถาบันวิจยั
และพัฒนา
ค่าสาธารณูปโภค
- คําโทรศัพท์
- คําแสตมป์
ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
การประชุมวิชาการ การไปนาเสนอ
ผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญ
จากหน่วยงานต่างๆ ตามพันธกิจ
ไม่น้อยกว่า
ค่าใช้สอย
- คําลงทะเบียนเข๎ารับการอบรม
- คําเบี้ยเลีย้ ง ที่พัก พาหนะ คําเสือ่ ม
รถ คําทางดํวน
ค่าวัสดุ
- คําน้ามัน
ค่าจัดนิทรรศการในการประชุม
วิชาการที่ มรภ.ราไพพรรณี
ค่าวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
- คําวัสดุ
ค่าประชุมคณะกรรมการประจา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ค่าตอบแทน
- คําเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ค่าใช้สอย
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)
34,100

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

10,000

24,100
13,000
10,000
3,000
65,000

13,000
45,000
7,000
10,800
4,000
6,800
19,000
15,000
4,000
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ลาดับ

รายการ

ปริมาณ
รายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

6

7

8

9

10

11

ค่าประชุมบุคลากร เพื่อจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ , แผนปฏิบัติราชการ ,
ทบทวนการปฏิบัติงาน ฯลฯ
ค่าใช้สอย
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/
เผยแพร่งานวิจัย
ค่าใช้สอย
- คําเบี้ยเลีย้ ง
- คําทางดํวน
- คําซํอมบารุงรถ
- คําเชําเหมารถ
ค่าวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
- คําวัสดุ
- คําน้ามัน
ค่าประชุมนาเสนอผลงานวิจัยทุน
วช.ปี 54
ค่าใช้สอย
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
ค่าประชุมนาเสนอความก้าวหน้า
ผลงานวิจัย วช.ปี 55 ครั้งที่ 1
ค่าใช้สอย
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
ค่าประชุมนาเสนอความก้าวหน้า
ผลงานวิจัยกองทุนมหาวิทยาลัย
ปี 55 ครั้งที่ 1
ค่าใช้สอย
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
ค่าประชุมนาเสนอความก้าวหน้า
ผลงานวิจัย วช.ปี 55 ครั้งที่ 2
ค่าใช้สอย
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)
3,000.-

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

3,000
36,000

10,000
1,000
3,000
10,000
2,000
5,000
5,000
1,250
30 คนๆ ละ

1

มื้อๆ ละ

25 บาท

750
500
1,250

30 คนๆ ละ

1

มื้อๆ ละ

25 บาท

750
500
1,250

30 คนๆ ละ

1

มื้อๆ ละ

25 บาท

750
500
1,250

30 คนๆ ละ

1

มื้อๆ ละ

25 บาท

750
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ลาดับ

ปริมาณ
รายการ

รายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

12

13

14

15

16

17
18

ค่าวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
ค่าประชุมนาเสนอความก้าวหน้า
ผลงานวิจัยกองทุนมหาวิทยาลัย
ปี55 ครั้งที่ 1
ค่าใช้สอย
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
ค่าประชุมกาหนดโจทย์วิจัยเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
กองทุนวิจัย
ค่าใช้สอย
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
ค่าประชุมกาหนดโจทย์วิจัยเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากวช.
ค่าใช้สอย
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสาย
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
ค่าใช้สอย
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสาย
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
ค่าใช้สอย
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ
การรับบริการ
จัดการสนทนากลุํมผู๎ใช๎บริการ เพื่อ
จัดการความรู๎เรื่องการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงานบริการให๎มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

500
1,250

30 คนๆ ละ

1

มื้อๆ ละ

25 บาท

750
500
1,250

30 คนๆ ละ

1

มื้อๆ ละ

25 บาท

750
500
1,250

30 คนๆ ละ

1

มื้อๆ ละ

25 บาท

750
500
2,675

3

ชม.ๆ ละ

1

คนๆ ละ

600 บาท

1,800
875
2,675

3

ชม.ๆ ละ

1

คนๆ ละ

600 บาท

1,800
875
5,000
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ลาดับ

ปริมาณ
รายการ

รายการ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
ค่าใช้สอย
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ

3

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หนํวย (บาท)

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

ชม.ๆ ละ

2

คนๆ ละ

600 บาท

3,600

45 คนๆ ละ

1

มื้อๆ ละ

25 บาท

1,125
275
200,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม
เงินเดือนและ คําจ๎าง
คําตอบแทน
คําจ๎างประจา

บริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
รวม

ชั่วคราว

พนักงานราชการ

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน

22,200
22,200

คําใช๎สอย
และวัสดุ

164,800
164,800

งบลงทุน
คํา
ที่ดินและ
ครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค
สิ่งกํอสร๎าง

13,000
13,000

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจํายอื่น

รวม
200,000
200,000
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามรายไตรมาส) สาหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ลา
ประเภทรายจําย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ดับ

ไตรมาส 4

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

1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและคําจ๎างประจา
- คําจ๎างชั่วคราว
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบดาเนินงาน
- คําตอบแทน
- คําใช๎สอยและวัสดุ
- คําสาธารณูปโภค
3 งบลงทุน
- คําครุภณ
ั ฑ์
- คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
4 งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
- เงินอุดหนุนผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
- เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาพิเศษ
- เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
- เงินอุดหนุน(...................................)
5 งบรายจ่ายอื่น
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- เงินรายจํายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
- เงินรายจํายอื่น(คําใช๎จํายในการพัฒนาวิชาชีพครู)
- เงินรายจํายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- เงินรายจํายอื่น (............................................)
รวม

1,500
30,424

4,500
43,000
4,250

8,100
47,876
4,375

8,100
43,500
4,375

31,924

51,750

60,351

55,975
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู๎ได๎รับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาได๎รับความสะดวกจากการบริการ
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ยกระดับการให๎บริการหลากหลายวิธีและชํองทาง
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.1 จานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.2 ร๎อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได๎ตามกาหนดระยะเวลา
1.3 จานวนบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนา
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณไมํต่ากวําร๎อยละ 85 ทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข๎อมูล โดยใช๎ดูจากบัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ์
3.2 การสารวจข๎อมูล โดยดูจากรายงานผลการเข๎ารํวมประชุม อบรมสัมมนาของบุคลากร
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทําเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2555 - 2558
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 4.1 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 นโยบายที่ 2 สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย เพื่อสร๎างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู๎ที่
ตอบสนองความต๎องการของสังคม นาไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยบนพื้นฐานความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น ด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการวิจัยและงานสร๎างสรรค์ให๎ได๎ทั้งปริมาณและ
คุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมและพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยให๎สามารถสร๎างสรรค์ผลงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรเผยแพรํผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
2.2.2 นโยบายที่ 3 สนับสนุน รํวมมือและขยายการให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็น
ที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎นาชุมชน สังคม ท๎องถิ่น และประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการบริการวิชาการกับท๎องถิ่น และองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3 ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง
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2.2.3 นโยบายที่ 7 สํงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนา และถํายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
ตอบสนองความต๎องการของท๎องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อมุํงสูํ
ความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ และความเข๎มแข็งของชุมชน ท๎องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน และท๎องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
ใกล๎เคียง
2.2.4 นโยบายที่ 8 รํวมมือในการพัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย สํงเสริม และสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อมุํงสูํ
ความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศูนย์สามบัณฑิตให๎เป็นศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2.4 ความสอดคล๎ อ งกั บตัว ชี้วั ดตาม (รํ าง) ค ารับ รองการปฏิบั ติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มิติที่ 4 ด๎านการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 5
การมุํงเน๎นเป็นทรัพยากรบุคคล
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดาเนินการได๎ทันที

