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(บัณฑิตวิทยาลัย) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
ประจาปีงบประมาณ 2554
(1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)

เอกสารลาดับที่ 028/2554
กองนโยบายและแผน
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คานา
แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ (งบบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ) เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทาขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยเป็นแผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักของแผนการ
บริหารราชการแผ่น ดิน พ.ศ. 2552– 2554 ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
กับ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วั ดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 1
ผลผลิต งบประมาณรายจ่ายประจาปีรวมทั้งสิ้น 2,982,520 บาท
มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ ายงบประมาณ (งบบัณฑิ ต
วิทยาลัย) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน และการติดตามประเมินผล ต่อไป

(นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
20 กรกฎาคม 2554
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ค
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบ บัณฑิตวิทยาลัย) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2554
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
งบ บัณฑิตศึกษา งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,982,520 บาท
นโยบายตามแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน

นโยบายที่ 1 เร่งด่วนที่จะ
เริ่มดาเนินการในปีแรก

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 1.3
การลดภาระค่าครองชีพ
ของประชาชน

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา

ประเด็นนโยบายที่
3.4 นโยบายศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม









ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้าง
ความเชื่อมั่นของประเทศ

ประเด็น
นโยบายย่อย



ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม


แผนงาน

สนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา







เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง

ประชาชนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
สิทธิที่กาหนดไว้

ประชาชนได้รับ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
มาตรฐานคุณภาพ

คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดารงชีวิต
ประกอบอาชีพและเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ

นักเรียนในสังกัด
มหาวิทยาลัยได้รับโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามสิทธิที่กาหนดไว้

เพื่อบริการวิชาการ
แก่หน่วยงาน/
ประชาชนในชุมชน
และสังคมให้มีความรู้
ความสามารถในการ
พัฒนาตนเองเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ

เพื่อขยายการผลิต
กาลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสาขาที่
ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการในการพัฒนา
ประเทศ

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนขั้น
พื้นฐานที่มุ่งเน้นคุณภาพ มี
มาตรฐาน

พัฒนาการบริการ
ด้านสุขภาพและการ
บริการวิชาการด้าน
อื่นๆ ในเชิงรุกและ
ครบวงจรให้
ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ประชากรและภาค
ส่วนต่างๆ

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

กลยุทธ์หน่วยงาน

ผลผลิต
งบประมาณ



การสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
-

ผลงานการให้บริการ
วิชาการ
-

พัฒนาและจัด
การศึกษาโดยมุง่ เน้น
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เป็นความ
ต้องการของประเทศ
และให้เกิดความเสมอ
ภาคในโอกาสทาง
การศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เพื่อผลิตกาลังคนที่มี
คุณภาพตามความ
ต้องของประเทศ

พัฒนาและจัด
การศึกษาโดยมุง่ เน้น
สาขาที่เป็นความ
ต้องการของประเทศ
และให้เกิดความเสมอ
ภาคในโอกาสทาง
การศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์
2,982,520

แผนงาน
ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ประชาชน
ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
และเห็น
ความสาคัญ
ของ
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย
ปลูกฝังค่านิยม
ให้นิสิต
นักศึกษาและ
ชุมชนในการ
พัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย

มุ่งเน้นการ
ผลิตบัณฑิตภูมิ
ปัญญาไทยสู่
สากล

ผลงานทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม
-

นโยบายที่ 6
นโยบาย
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจยั
และนวัตกรรม
ประเด็นนโยบายที่
6.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุน
โครงการวิจยั ตาม
แนวพระราชดาริ
การวิจัยและการ
พัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทั้ง
งานวิจัยขั้นพื้นฐาน
และงานวิจยั
ประยุกต์

ยุทธศาสตร์ที่ 6:
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจยั
และนวัตกรรม
แผนงานวิจยั เพื่อ
พัฒนาประเทศ


มีผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมที่ได้รับ
การเผยแพร่นาไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น

เพื่อวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งถ่ายทอดองค์
ความรู้และสร้าง
นวัตกรรมที่นาไปสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของ
ท้องถิ่นและประเทศ
ส่งเสริมการวิจยั ที่
เป็นความต้องการ
ของประเทศใน
ลักษณะมุ่ง
เป้าหมายและ
งานวิจัยที่
มหาวิทยาลัยมี
ศักยภาพและ
นาไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิจยั เพื่อ
สร้างองค์ความรู้
-

ง

ตัวชี้วัดความสาเร็จจาแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่าย(บัณฑิตวิทยาลัย)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ผลผลิต/งบประมาณ
โครงการการจัด
การศึกษา 15 ปี
งบประมาณ - บาท
ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีงบประมาณ บาท

เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
1. จานวนนักเรียนที่ได้รับ
การสนับสนุนตาม
โครงการ
1. จานวนนักศึกษาคงอยู่

2. จานวนนักศึกษาที่เข้า
ใหม่
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน 1. จานวนนักศึกษาที่เข้า
สังคมศาสตร์งบประมาณ
ใหม่
8,179,560 บาท
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ผลงานการให้บริการ 1. จานวนครูผู้ไม่มีวุฒทิ าง
วิชาการงบประมาณ การศึกษาทีเ่ ข้ารับการ
บาท
พัฒนา
2. จานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคม

ผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณ - บาท

3. จานวนผู้เข้ารับบริการ
1. จานวนโครงการ/ กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม

2.จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ผลงานวิจัยเพือ่ ถ่ายทอด 1. จานวนโครงการวิจัย
องค์ความรู้ งบประมาณ บาท
2. จานวนโครงการ
วิจัยที่แล้วเสร็จ

เป้าหมาย
1,412 คน

1,017 คน

535 คน
135 คน
1,455 คน

3,322 คน
996 คน
60 คน

เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด
1. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่
ได้รับการสนับสนุน
1. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทา
หรือศึกษาต่อภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนหลังจาก
จบ
2. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
3. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร
1. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทา
หรือศึกษาต่อภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
2. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
3. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร
1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
พัฒนาและหน่วยงานผูท้ ี่ใช้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา

76
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
โครงการ/
บริการในกระบวนการ
กิจกรรม
ให้บริการ
2,700 คน
20
1. โครงการที่บรรลุผลตาม
โครงการ/
วัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม
3,000 คน
10โครงการ 1. จานวน/จานวนของงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ
10โครงการ 2. จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด

เป้าหมาย
ร้อยละ
100

เชิงเวลา
ตัวชี้วัด

ร้อยละ 60 1. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ร้อยละ 80

เป้าหมาย

ร้อยละ
80

ร้อยละ 80
ร้อยละ 84 1. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ร้อยละ 82

ร้อยละ
87

ร้อยละ 87
ร้อยละ 85 1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสาเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ร้อยละ 85 2. งานบริการวิชาการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลา

ร้อยละ
95

ร้อยละ 85 1. งานโครงการ/กิจกรรมที่
แล้วเสร็จตามเวลา

ร้อยละ
85

ร้อยละ 8 1. จานวนโครงการวิจัยที่แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา

ร้อยละ
80

10ผลงาน

ร้อยละ
85

จ

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบบัณฑิตวิทยาลัย)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบบัณฑิตวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น

2,982,520

บาท

สรุปงบประมาณรายจ่าย(งบบัณฑิตวิทยาลัย) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จาแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น(บาท)

ร้อยละ

2,982,520
2,982,520

100.00
100.00

รวมทั้งสิ้น
2,982,520
สรุปงบประมาณรายจ่าย(งบบัณฑิตวิทยาลัย) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จาแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าตอบแทนใช้สอย
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
สาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
และวัสดุ

100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
แผนงาน: เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม
โครงการ: สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิตที่ 1: ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิตที่ 2: ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิตที่ 3: ผลงานการให้บริการวิชาการ
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 1: ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
ผลผลิตที่ 1: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
รวมทั้งสิ้น

งบรายจ่ายอื่น

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

346,655

318,440

2,982,520

100.00

2,317,425

346,655

318,440

2,982,520

100.00

318,440

2,982,520

100.00

2,723,800
2,317,425
346,655
318,440
318,440
-

รวม

งบเงินอุดหนุน

2,317,425

2,317,425
346,655
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบบัณฑิตศึกษา) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จาแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย
งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย
งบประมาณ (บาท)
งบบุคลากร
เงินเดือนและค่าจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

2,982,520

ร้อยละ

91.33

8.67
-

ฉ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต
งบบุคลากร
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิตที่ 2: ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4. งานบริหารจัดการการศึกษา
1010100 สานักงานอธิการบดี
1090000 สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
1143221005 งานดาเนินการบริหารบัณฑิตศึกษา
1143221006 งานจัดดาเนินการการบริการระดับบัณฑิตศึกษา
1143221007 โครงการอบรมความรูท้ างวิชาการและจัดพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา
1143221008 โครงการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์เพือ่ ใช้ในการดาเนินงานบัณฑิตศึกษา

รวมทั้งสิ้น

เงินเดือน

ค่าจ้างประจา

ค่าจ้างชั่วคราว

พนักงานราชการ

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทนใช้สอย
สาธารณูปโภค
และวัสดุ

240,615

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

587,270

19.69

1,936,810

1,936,810

66.94

140,000

140,000

4.69

2,317,425

346,655

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

346,655

318,440

318,440

318,440

2,982,520

8.67
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(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
(2) แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
(1) งานจัดการการศึกษา
1090000 สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
1143221005 งานดาเนินการบริหารบัณฑิตศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดารงชีวิต ประกอบอาชีพและการ
เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1.สัดส่วนของผูเ้ รียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสายสังคมเป็น 40:60
2.จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3.จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4.จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
5.ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
6.ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
7.ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
8.ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบุคลากร , งบดาเนินการ , งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
587,270
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
: ดร.รวีวัตร์ สิรภิ ูบาล

หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานภายในที่ทาหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาใน
ระดับ บั ณ ฑิ ตศึ กษาทุก หลั ก สู ต รทั้ ง ภาคปกติแ ละภาคพิเ ศษ เพื่ อ ให้ ได้ บั ณฑิ ตระดับ บัณ ฑิ ตศึ กษาที่ส าเร็ จ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่ งชาติเป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบการนายจ้าง
และผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ดังนั้นสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงจาเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อการให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้านงานทะเบียน งานธุรการ งานด้านอาคาร
สถานที่/โสตทัศนูปกรณ์ การบริหารจัดการเกี่ยวกับ งบบัณฑิตศึกษา งานด้านพัสดุและครุภัณฑ์ งานประกัน
คุณภาพและการสนับสนุนด้านวิชาการ/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของแต่ละหลักสูตร จาเป็นต้องจัดหาวัสดุ
ส านั ก งานที่ ต้ องใช้ ใ นงานธุร การต่า งๆ อย่ า งเพีย งพอเพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของการบริก ารให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
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นอกจากนี้ยังต้องมีการซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานนั้น ๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานและยืดอายุการใช้วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์เหล่านั้นให้นานขึ้น รวมทั้งต้องมีการติดต่อสื่อสาร
กับวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อทาให้การเรียนการสอนและการทา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
เนื่ อ งจากงบประมาณของส านั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเป็ น งบรายได้ ซึ่ ง มาจากการ
ลงทะเบี ยนของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงจาเป็นต้อง
วางแผนและจัดทาเอกสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
เผยแพร่ไปยังส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการต่าง ๆ จาเป็นต้อง
ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกเช่นการส่งวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาไปยังหอสมุดแห่งชาติ เป็นต้น ทาให้ต้องมีการ
ใช้ยานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิงในการเดินทางเพื่อให้งานดาเนินไปได้ด้วยดี
เพื่อให้การทาภาระกิจเหล่านี้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้พิจารณาข้อมูลผล
การดาเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2554 ของกิจกรรมที่กาหนดในโครงการนี้ซึ่งจะต้องดาเนินไปตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ เช่น การจ้างเจ้าหน้าที่ การจ้างเหมาดาเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
การซ่อมบารุงครุภัณฑ์ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในสานักงาน และการปรับปรุงอาคารบัณฑิต
วิ ท ยาลั ย เป็ น ต้ น ซึ่ ง รายจ่ า ยในแต่ ล ะกิ จ กรรมจะต้ อ งด าเนิ น ไปในแต่ ล ะรอบของการประมาณใช้ จ่ า ย
งบประมาณตามความจาเป็นเร่งด่วนและเป็นงบประมาณรายจ่ายขั้ นต่าของหน่วยงาน พบว่าการใช้จ่ายใน
กิ จ กรรมต่ า งๆ รวมทั้ ง หมดคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 82 จึ ง มี ก ารปรั บ กิ จ กรรมในงานด้ า นการด าเนิ น การบริ ห าร
บัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้บริการของสานักงานมีความพึงพอใจในการได้รับบริการ
และให้มีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรในระยะเวลาที่กาหนด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
แก่คณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
3. เพื่อให้ได้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
4. เพื่อให้ผู้มาใช้บริการของสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก
5. เพื่อให้มีบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1 มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการจัดทาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระให้แก่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ปริมาณ หน่วยนับ
7
หลักสูตร

9
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.2 มีนักศึกษาและคณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษามาใช้บริการของ
593
คน
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจานวน
1.3 มีบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 250
คน
คุณวุฒิอุดมศึกษา
1.4 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/เอก ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
10
ร้อยละ
นานาชาติ
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1. บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
2.2. นักศึกษา อาจารย์ และผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของสานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในระดับมาก
3. เป้าหมายเชิงเวลา
3.1. การจัดการเรียนการสอนและการจัดทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดาเนินตลอดปี
การศึกษา
3.2. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กาหนด
3.3. บทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ที่สาเร็จการศึกษาใน
ปีงบประมาณ 2554 ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วัน
เริ่มต้น:

1 ตุลาคม 2553

วัน
สิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ
1
2
3
4
5

ขั้นตอน / กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
ซ่อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์
ไฟฟ้า-ประปา
เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
จ้างเหมายานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
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.2553
พ.ศ.2554
ปริมาณ
หน่วยนับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

1

2 ซ่อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์

1

3 ไฟฟ้า-ประปา
4 เจ้าหน้าที่ดาเนินการ

3
1

5 จ้างเหมายานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง

1

ภาค
การศึกษา
ภาค
การศึกษา
ครั้ง

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
3
1

ภาค
การศึกษา
ภาค
การศึกษา

1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลา
ดับ
1
2
3
4
5

งบประมาณ พ.ศ.2553
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.
150,615
150,615
30,000
30,000
346,655
346,655
50,000
50,000

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
ซ่อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์
ไฟฟ้า-ประปา
เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
จ้ า งเหมายานพาหนะและวั ส ดุ
เชื้อเพลิง
รวม

10,000

10,000

587,270

587,270

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
ลา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมหลักที่ 1 จัดซื้อวัสดุ
สานักงาน
1.1 ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุ เช่น กระดาษ หมึกปริ้น
เตอร์ แฟ้มเอกสาร ฯลฯ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1

ภาค
การศึกษา

1

ภาค
การศึกษา

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
หน่วย (บาท)
150,615

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

115,000 บาท

115,000

หมาย
เหตุ
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ลา
ดับ

รายการ
-ค่าถ่ายเอกสาร

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ภาค
ภาค
1
1
ปริมาณรายการ

การศึกษา

2. กิจกรรมหลักที่ 2 ซ่อมอุปกรณ์
และครุภัณฑ์
2.1 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
-ซ่อมอุปกรณ์และครุภณ
ั ฑ์
3 กิจกรรมหลักที่ 3 ไฟฟ้า-ประปา
3.1 ค่าสาธารณูปโภค
-ไฟฟ้า-ประปา
4 กิจกรรมหลักที่ 4 เจ้าหน้าที่
ดาเนินการ
4.1 ค่าตอบแทน
-เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
5 กิจกรรมหลักที่ 5 จ้างเหมา
ยานพาหนะและวัสดุเชือ้ เพลิง
5.1 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
-ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
-ค่าวัสดุเชื้อเพลิง

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
อัตรา หน่วย (บาท)
35,615 บาท 35,615

อัตราต่อหน่วย

หมาย
เหตุ

การศึกษา

30,000

1

ภาค
การศึกษา

1

ภาค
การศึกษา

30,000 บาท

30,000
346,655

3

ครั้ง

1

ภาค
การศึกษา

346,655
50,000

1

ภาค
การศึกษา

50,000 บาท

50,000
10,000

1
1

ภาค
การศึกษา
ภาค
การศึกษา

1
1

ภาค
การศึกษา
ภาค
การศึกษา

8,000

บาท

8,000

2,000

บาท

2,000

587,270

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละหลักสูตรได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูง
2. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ
3. อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจในบริการเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
4. บทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
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การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1. อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริการเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนและการจัดทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระร้อยละ 78 ตามแผนปฏิบัติราชการของ
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
1.2. จานวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ร้อยละ 10
ตาม คารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการของเจ้าหน้าที่ใน
สานักงานจากผู้ใช้บริการ
3.2. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3.3. จานวนบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและลดความเลื่อมล้าทางสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3:
นโยบาย สังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายย่อยที่ 3.1 นโยบายการศึกษา
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ.2553-2555
2.2.1 นโบยายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และ
พัฒนา ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
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2.2.2 นโบยายที่ 9 ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษณ์
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ 6 ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการด้วยรูปแบบหรือวิธีที่
หลากหลาย
2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
i.มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติประเมินโดยผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต/อาจารย์ที่ปรึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.3.2 มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมายตามอัต
ลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
2.3.3 มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ผลประเมินการประกันและการพัฒนาคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2.4. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
2.4.1 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก
2.4.2 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตนิสิต
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของต่อนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.4.3 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายใน
ภาพรวม
2.4.4 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
2.5. ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.5.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2.5.2 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
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1143221006 งานจัดดาเนินการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดารงชีวิต ประกอบอาชีพและการเสริมสร้าง
การแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1.สัดส่วนของผูเ้ รียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสายสังคมเป็น 40:60
2.จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3.จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4.จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
5.ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
6.ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
7.ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
8.ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบุคลากร , งบดาเนินการ , งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
1,936,810 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
: ดร.รวีวัตร์ สิรภิ ูบาล

หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่สนับสนุน การจัดดาเนินการทางด้านการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรทั้งภาคปกติและภาคพิเศษของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ การศึกษาในระดับนี้เน้นหนักทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ตรงและสามารถนาความรู้ไปพัฒนาวิชาชีพของตน
ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ทาให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ท้องถิ่นและประเทศชาติ ดังนั้นทาง
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงต้องสนับสนุนหลักสูตรต่างๆ ให้มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต มีระบบและกลไกในการส่งเสริม
กิจ กรรมของนั กศึก ษา มีร ะบบและกลไกของการให้ ค าปรึ กษาและบริก ารด้ านข้อมู ล ข่ าวสาร รวมทั้ งจั ด
ดาเนินการเกี่ยวกับห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จ
การศึกษาอย่ างมีคุณภาพตามมาตรฐานหลั กสู ตรและส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด อีกทั้ ง
สนับสนุนกระบวนการจัดทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาเพื่อให้มีวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ที่มีคุณภาพสามารถนาผลงานมาเขียนเป็นบทความไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้
เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กล่าวมาแล้วการดาเนินงานตามโครงการนี้ในปีงบประมาณ 2554 จึงมี
กิจ กรรมหลั กทั้งสิ้ น 15 กิจ กรรมที่จ าเป็ น ต้องดาเนิน การ เช่น กิจกรรมการจั ดการเรียนการสอนและจั ด
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วิทยากรเพื่อการเรียนการสอนนั้น มีการจัดตามแผนการเรียนในแต่ละหลักสูตรตามที่หลักสูตรได้จัดส่งข้อมูลมา
ให้ทางสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การเรียนการสอนการลงทะเบียนเรียนจะอยู่ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา จาเป็นต้องมีการจัดหาวัสดุฝึกเพื่อปฏิบัติตามรายวิชาที่มีการปฏิบัติ มีการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาสายครูโดยที่แต่ละหลักสูตรต้องดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักศึกษา ส่วนการ
ดาเนินกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนที่ดาเนินการโดยหลักสูตรนั้น แต่ละหลักสูตรได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตได้จัดกิจกรรมปฐมนิ เทศการ
สัมมนาระหว่างการฝึกและหลังฝึกปฏิบัติการสอนและปัจฉิมนิเทศรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางด้านการเรี ย นการสอนของนั กศึกษาหลั ก สู ตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าการจัด การเรียนรู้และ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานให้แก่
นั กศึ กษา เป็ น ต้น ต้ องมี การค้ น คว้าข้ อมู ล /เอกสาร/หนั งสื อ ประกอบการเรี ยนการสอนจากหน่ว ยงานที่
ให้บริการของมหาวิทยาลัยรวมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจะต้องทาการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อ
ทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระก่อนการสาเร็จการศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การดาเนิ น กิ จ กรรมต่ าง ๆ ในโครงการนี้ อยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ มดูแ ลของคณะกรรมการโครงการ
บัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการของหลักสูตรทั้ง 7 หลักสูตร รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาที่ให้บริการช่วยเหลือทั้งทางด้านเอกสารและการให้คาปรึกษาธุรการด้านต่างๆแก่คณาจารย์และ
นักศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆทั้งภาคปกติและภาคพิเศษตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู ปริญญาโทสาขาต่างๆ และปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษามีระบบและกลไกในการ
ดาเนินการเพื่อพัฒนาสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2. เพื่อให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารจาก
คณาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
3. เพื่อให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการบริการเกี่ยวกับห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการส่งเสริมในการจัดกิจกรรมของหลักสูตรต่างๆ
5. เพื่อให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและ
สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด
6. เพื่อให้มีบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 รายวิชาต่างๆในหลักสูตรได้รับการจัดดาเนินการอย่างมีระบบ
7
หลักสูตร
1.2 นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการบริการเกี่ยวกับห้องสมุด
7
หลักสูตร
อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
1.3 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาในระดับ
7
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา
1.4 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
250
คน
1.5 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/เอกได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
10
ร้อยละ
ระดับชาติและนานาชาติ
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าใหม่และคงอยู่ในแต่ละหลักสูตรได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
2.2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้รับการจัดให้มีอย่างครบถ้วน
ตามมาตรฐานหลักสูตร
2.3. บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
2.4. บทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติร้อยละ 10
3. เป้าหมายเชิงเวลา
3.1. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าใหม่และคงอยู่ในแต่ละหลักสูตรได้ศึกษาเรียนรู้ตลอดปี
การศึกษา
3.2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดาเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
3.3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนดในแต่ละหลักสูตร
3.4. บทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกที่สาเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ
2554 ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วัน
เริ่มต้น:

1 ตุลาคม 2553

วัน
สิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
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.

ดาเนินการคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา
ดาเนินการคณะกรรมการหลักสูตร
จัดการเรียนการสอน
จัดวิทยากรเพื่อการเรียนการสอน
จัดอาจารย์ที่ปรึกษา
จัดอาจารย์เพื่อคุม ตรวจ และสอบวิทยานิพนธ์
ห้องสมุด ห้องพยาบาล และวัสดุ it
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา
จั ด อบรมสั ม มนานั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รค.ม.การบริ ห าร
การศึกษา
สัมมนาระหว่างฝึกและสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอน
และพัฒนาเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านการเรียนการ
สอนของนักศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู(สควค.)
จัดหาวัสดุฝึกปฏิบัติ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คุมสอบ
บัตรนักศึกษา
จัดการเรียนการสอนธรรมเนียมพิเศษ
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แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 ดาเนินการคณะกรรมการ
โครงการบัณฑิตศึกษา
2 ดาเนินการคณะกรรมการ
หลักสูตร
3 จัดการเรียนการสอน

ปริมาณ
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
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.
ภาค
1
1
การศึกษา

1

ภาค
การศึกษา

1

1

ภาค
การศึกษา
ภาค
การศึกษา
ภาค
การศึกษา
ภาค
การศึกษา

1

1

ภาค
การศึกษา

1

1

ภาค
การศึกษา
ภาค
การศึกษา

1

1

ภาค
การศึกษา

1

1

ภาค
การศึกษา
ภาค
การศึกษา
ภาค
การศึกษา

1

4 จัดวิทยากรเพื่อการเรียนการสอน

1

5 จัดอาจารย์ที่ปรึกษา

1

6 จัดอาจารย์เพื่อคุม ตรวจ และ
สอบวิทยานิพนธ์
7 ห้องสมุด ห้องพยาบาล และวัสดุ
it
8 การจัดกิจกรรมของนักศึกษา

1

9 จั ด อ บ ร ม สั ม ม น า นั ก ศึ ก ษ า
ห ลั ก สู ต ร ค . ม . ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา
10 สัมมนาระหว่างฝึกและสัมมนา
หลังฝึกปฏิบัติการสอน และ
พัฒนาเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางด้านการเรียนการสอนของ
นักศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต
วิชาชีพครู(สควค.)
11 จัดหาวัสดุฝึกปฏิบัติ

1

12 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1

13 คุมสอบ

1

1
1
1

1

1
1

20
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

ปริมาณ
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
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.

14 บัตรนักศึกษา

1

15 จัดการเรียนการสอนธรรมเนียม
พิเศษ

1

ภาค
การศึกษา
ภาค
การศึกษา

1
1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ดาเนินการคณะกรรมการโครงการ
บัณฑิตศึกษา
ดาเนินการคณะกรรมการหลักสูตร
จัดการเรียนการสอน
จัดวิทยากรเพื่อการเรียนการสอน
จัดอาจารย์ที่ปรึกษา
จัดอาจารย์เพื่อคุม ตรวจ และสอบ
วิทยานิพนธ์
ห้องสมุด ห้องพยาบาล และวัสดุ it
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา
จั ด อบรมสั ม มนานั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ค.ม.การบริหารการศึกษา
สัมมนาระหว่างฝึกและสัมมนาหลังฝึก
ปฏิบัติการสอน และพัฒนาเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางด้านการเรียนการสอน
ของนักศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต
วิชาชีพครู(สควค.)
จัดหาวัสดุฝึกปฏิบัติ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คุมสอบ
บัตรนักศึกษา

งบประมาณ พ.ศ.2553
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.
74,275

74,275

132,000
783,620
61,200
25,400

132,000
783,620
61,200
25,400

285,025

285,025

173,640
12,390

173,640
12,390

8,300

8,300

26,000

26,000

116,040
21,600
37,000
18,620

116,040
21,600
37,000
18,620
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งบประมาณ พ.ศ.2553
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.
15 จัดการเรียนการสอนธรรมเนียมพิเศษ 161,700
161,700
รวม
1,936,810
1,936,810

ลา
ดับ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
ลา
ดับ

รายการ

1. กิจกรรมหลักที่ 1 ดาเนินการ
คณะกรรมการโครงการ
บัณฑิตศึกษา
1.1 ค่าตอบแทน
-ค่าดาเนินการคณะกรรมการ
โครงการบัณฑิตศึกษา
-ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
2. กิจกรรมหลักที่ 2 ดาเนินการ
คณะกรรมการหลักสูตร
2.1 ค่าตอบแทน
-กรรมการบริหารหลักสูตร
-อาจารย์ประจาหลักสูตรตาม
สัญญา
3. กิจกรรมหลักที่ 3 จัดการเรียน
การสอน
3.1 ค่าตอบแทนการสอน
-หลักสูตรป.บัณฑิต สควค.
-หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู
-หลักสูตร ค.ด. การบริหาร
การศึกษา
-หลักสูตร ค.ม. การบริหาร
การศึกษา

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

74,275

1

ครั้ง

1

ครั้งละ

68,500 บาท 68,500

1

ครั้ง

1

ครั้งละ

5,775 บาท

5,775
132,000

1
1

ครั้ง
ครั้ง

1
1

ครั้ง
ครั้ง

40,000 บาท 40,000
92,000 บาท 92,000
783,620

95,200
3,360
166,800
147,000

หมาย
เหตุ
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ลา
ดับ

3.2

4.
4.1

5.
5.1

6.

รายการ

-หลักสูตร รปม. รัฐประศาสน
ศาสตร์
ค่าวัสดุและค่าใช้สอยของ
หลักสูตร
-หลักสูตร ค.ม. การบริหาร
การศึกษา
-หลักสูตร รปม. รัฐประศาสน
ศาสตร์
-หลักสูตร บธม. บริหารธุรกิจ
ภาคปกติ
-หลักสูตร บธม. บริหารธุรกิจ
ภาคพิเศษ
กิจกรรมหลักที่ 4 จัดวิทยากร
เพื่อการเรียนการสอน
ค่าตอบแทน
-วิทยากรบรรยาย
-วิทยากรบรรยาย
-วิทยากรบรรยาย
กิจกรรมหลักที่ 5 จัดอาจารย์ที่
ปรึกษา
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
-หลักสูตร ค.ด. การบริหาร
การศึกษา
-หลักสูตร ค.ม. การบริหาร
การศึกษา
-หลักสูตร รปม. รัฐประศาสน
ศาสตร์
-หลักสูตร บธม. บริหารธุรกิจ
(ภาคพิเศษ)
กิจกรรมหลักที่ 6 จัดอาจารย์
เพื่อคุม ตรวจ และสอบ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

171,600

1

ภาค
การศึกษา
1
ภาค
การศึกษา
1
ภาค
การศึกษา
1
ภาค
การศึกษา

1

ภาค
การศึกษา
1
ภาค
การศึกษา
1
ภาค
การศึกษา
1
ภาค
การศึกษา

76,580 บาท 76,580
47,400 บาท 47,400
49,680 บาท 49,680
26,000 บาท 26,000
61,200

6
7
5

1

คนละ
คนละ
คนละ

ภาค
การศึกษา
1
ภาค
การศึกษา
1
ภาค
การศึกษา
1
ภาค
การศึกษา

6
6
3

ชั่วโมงละ
ชั่วโมงละ
ชั่วโมงละ

600
800
400

บาท 21,600
บาท 33,600
บาท 6,000
25,400

7

คนละ

1,000 บาท

58

คนละ

200

บาท 11,600

30

คนละ

200

บาท

6,000

4

คนละ

200

บาท

800

7,000

285,025

หมาย
เหตุ
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ลา
ดับ

รายการ

วิทยานิพนธ์
6.1 ค่าตอบแทน
-อาจารย์คุม ตรวจ และสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
7. กิจกรรมหลักที่ 7 ห้องสมุด
ห้องพยาบาล และวัสดุ
สารสนเทศ
7.1 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
-หนังสือประกอบการเรียนการ
สอน
-ยาและเวชภัณฑ์
-ค่าวัสดุสารสนเทศ เช่น สาย
เคเบิล สายเชื่อมอินเตอร์เน็ต
โต๊ะสาหรับวางคอมพิวเตอร์เก้าอี้ ฯลฯ
8. กิจกรรมหลักที่ 8 การจัด
กิจกรรมของนักศึกษา
8.1 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
-ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

285,025
173,640

1

ภาค
1
ภาค
75,950 บาท 75,950
การศึกษา
การศึกษา
ภาค
1
ภาค
1
10,890 บาท 10,890
การศึกษา
การศึกษา
ภาค
1
ภาค
1
86,800 บาท 86,800
การศึกษา
การศึกษา

12,390

1

9. กิจกรรมหลักที่ 9 จัดอบรม
สัมมนาของนักศึกษาหลักสูตร
ค.ม. การบริหารการศึกษา
9.1 ค่าตอบแทน
-วิทยากรบรรยาย
1
9.2 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
40
-ค่าวัสดุ เช่น ค่าถ่ายเอกสารฯลฯ 1

ภาค
1
ภาค
12,390 บาท 12,390
การศึกษา
การศึกษา
8,300

คนๆละ

8 ชั่วโมงๆละ

คนๆละ

1
1

ครั้ง

มื้อๆละ
ครั้งละ

600

บาท

4,800

25 บาท
2,500 บาท

1,000
2,500

หมาย
เหตุ

24
ลา
ดับ

รายการ

10. กิจกรรมหลักที่ 10 สัมมนา
ระหว่างฝึกและสัมมนาหลังฝึก
ปฏิบัติการสอน และพัฒนา
เสริมสร้างสมรรถภาพทางด้าน
การเรียนการสอนของนักศึกษา
หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู
(สควค.)
10.1 ค่าตอบแทน
-วิทยากรบรรยาย
10.2 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวัน
-ค่าวัสดุ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
กระดาษ หมึกปริ้นเตอร์ ฯลฯ
11. กิจกรรมหลักที่ 11 จัดหาวัสดุ
ฝึกปฏิบัติ
11.1 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
-หลักสูตรป.บัณฑิต สควค.
-หลักสูตร ค.ด. การบริหาร
การศึกษา
-หลักสูตร ค.ม. การบริหาร
การศึกษา
-หลักสูตร รปม. รัฐประศาสน
ศาสตร์
-หลักสูตร บธม. บริหารธุรกิจ
ภาคปกติ
-หลักสูตร บธม. บริหารธุรกิจ
ภาคพิเศษ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

26,000

2

คนๆละ

4

ชั่วโมงละ

600

บาท

4,800

24

คนๆละ

2

มือ้ ๆละ

25

บาท

1,200
20,000
116,040

1
1
1
1
1
1

ภาค
การศึกษา
ภาค
การศึกษา
ภาค
การศึกษา
ภาค
การศึกษา
ภาค
การศึกษา
ภาค
การศึกษา

1
1
1
1
1
1

ภาค
15,840 บาท 15,840
การศึกษา
ภาค
8,400 บาท 8,400
การศึกษา
ภาค
54,000 บาท 54,000
การศึกษา
ภาค
33,000 บาท 33,000
การศึกษา
ภาค
3,600 บาท 3,600
การศึกษา
ภาค
1,200 บาท 1,200
การศึกษา

หมาย
เหตุ

25
ลา
ดับ

รายการ

12. กิจกรรมหลักที่ 12 ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
12.1 ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศ
13. กิจกรรมหลักที่ 13 คุมสอบ
13.1 ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
14. กิจกรรมหลักที่ 14 บัตร
นักศึกษา
14.1 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
-บัตรนักศึกษา
15. กิจกรรมหลักที่ 15 จัดการ
เรียนการสอนธรรมเนียมพิเศษ
15.1 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
-หลักสูตร ค.ด. การบริหาร
การศึกษา
-หลักสูตร รปม. รัฐประศาสน
ศาสตร์
-หลักสูตร บธม. บริหารธุรกิจ
ภาคปกติ
-หลักสูตร บธม. บริหารธุรกิจ
ภาคพิเศษ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

21,600

3

1

133

1

ครั้ง

24

คนละ

300

บาท 21,600
37,000

ภาค
1
ภาค
37,000 บาท 37,000
การศึกษา
การศึกษา
18,620

คน

ภาค
การศึกษา
1
ภาค
การศึกษา
1
ภาค
การศึกษา
1
ภาค
การศึกษา

1

คนละ

140

บาท 18,620
161,700

1

ภาค
73,500 บาท 73,500
การศึกษา
1
ภาค
63,000 บาท 63,000
การศึกษา
1
ภาค
16,800 บาท 16,800
การศึกษา
1
ภาค
8,400 บาท 8,400
การศึกษา
1,936,810

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีมาตรฐานและมี
คุณภาพสูง
2. นักศึกษามีคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของ
สังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

หมาย
เหตุ
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3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรและภายในระยะเวลาที่
กาหนดของหลักสูตร
4. มีวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1. มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตาม
คุณลักษณะ ของบัณฑิต
1.2. มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาคิดเป็น
ร้อยละ 80
1.3. มีห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา
1.4. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรและสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.5. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ร้อยละ 10
ตาม
คารับรองปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษากับมหาวิทยาลัย
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
3.2. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานข้อมูลการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3.3. การสารวจข้อมูล โดยใช้หนังสือตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษา
3.4. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม/แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3:
นโยบาย สังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายย่อยที่ 3.1 นโยบายการศึกษา
1.
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2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ.2553-2555
2.2.1 นโบยายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และ
พัฒนา ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
2.2.2 นโบยายที่ 9 ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษณ์
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ 6 ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการด้วยรูปแบบหรือวิธีที่
หลากหลาย
2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติประเมินโดยผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต/อาจารย์ที่ปรึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.3.2 มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมายตามอัต
ลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
2.3.3 มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ผลประเมินการประกันและการพัฒนาคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2.4. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
2.4.1 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
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ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก
2.4.2 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตนิสิต
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของต่อนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.4.3 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายใน
ภาพรวม
2.4.4 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
2.5. ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.5.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.5.2 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
2.5.3 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
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1143221007 โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและจัดพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดารงชีวิต ประกอบอาชีพและการเสริมสร้าง
การแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1.สัดส่วนของผูเ้ รียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสายสังคมเป็น 40:60
2.จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3.จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4.จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
5.ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
6.ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
7.ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
8.ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบุคลากร , งบดาเนินการ , งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
140,000
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
: ดร.รวีวัตร์ สิรภิ ูบาล

หลักการและเหตุผล
นั กศึก ษาระดับ บั ณฑิต ศึกษาจะต้ องทาวิทยานิพนธ์ซึ่ง เป็นส่ ว นหนึ่งของการศึกษาในระดับ นี้โ ดย
นักศึกษาจะต้องมีความมุ่งมั่นในการค้นคว้าและกลั่นกรองความคิดรวบยอดบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ออกมาเป็น
เรื่องราวที่เป็นประโยชน์และสามารถนาผลของการศึกษาค้นคว้านั้นไปใช้ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 13.2 ที่ว่านักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ศึกษาตามแผน ก แบบ ก1
และแบบ ก2 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding) สาหรับปริญญาเอกนั้นวารสารวิชาการต้องมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
จากข้อมูลผลการดาเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2553 พบว่าตามเป้าหมายเชิงปริมาณเกี่ยวกับ
จานวนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่สาเร็จในปีการศึกษาตามปีงบประมาณ 2553 สาเร็จร้อยละ 94 และจานวน
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทและปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บรรลุ 100 เปอร์เซนต์ เพื่อเป็นการสนับสนุน
และส่ ง เสริ ม การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องบั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น และมี จ านวนที่ ม ากขึ้ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้มีการจัดอบรมความรู้เพื่อประโยชน์ในการทาวิทยานิพนธ์การเขียนบทความ
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ตลอดจนมีการจัดพิมพ์ว ารสารบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแหล่งหนึ่งที่มีคุณภาพ เพื่อให้มีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/เอก ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติเป็นไปตามคารับรองปฏิบัติราชการที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้มีให้ต่อ
มหาวิทยาลัยคือร้อยละ 10 ต่อจานวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/เอก ทั้งหมด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดอบรมความรู้ทางวิชาการให้แก่นักศึกษา
2. เพื่อจัดทาเอกสารเผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. เพื่อให้มีบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 มีการจัดอบรมความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1/50 ครัง้ /คน
1.2 มีวารสารบัณฑิตศึกษา
1
ฉบับ
1.3 บทความทางวิชาการระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการ 10
ร้อยละ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1.4 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
12
เรื่อง
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมความรู้ทางวิชาการ
2.2. วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา
ร้อยละ 10
3. เป้าหมายเชิงเวลา
3.1. การจัดอบรมความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษาดาเนินในช่วงปีการศึกษา 2554
3.2. นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์สาเร็จตามเวลาที่กาหนด
3.3. มีวารสารบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงเวลาที่กาหนด
3.4. บทความทางวิชาการระดับปริญญาโท/เอก ที่สาเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ 2554 ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วัน
เริ่มต้น:

1 ตุลาคม 2553

วัน
สิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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 จัดอบรมความรู้ทางวิชาการ
2 จัดพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
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 จัดอบรมความรู้ทางวิชาการ
2 จัดพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา

1
1

ครั้ง
ครั้ง

1
1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดอบรมความรู้ทางวิชาการ
2 จัดพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา
รวม

งบประมาณ พ.ศ.2553
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.
50,000
50,000
90,000
90,000
140,000
140,000
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1. กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมความรู้
ทางวิชาการให้กับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
1.1 ค่าตอบแทน
-ตอบแทนวิทยากรบรรยาย
5
ต่างประเทศ
-ตอบแทนวิทยากรบรรยาย
3
1.2 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
-ค่าอาหารผู้เข้าอบรม
-ค่าถ่ายเอกสาร
1
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่า
พาหนะ
2. กิจกรรมหลักที่ 2 จัดพิมพ์
วารสารบัณฑิตศึกษา
2.1 ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนผู้อ่านบทความ
12
2.2 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
-ค่าจ้างพิมพ์วารสาร
1
-ค่าถ่ายเอกสาร
1
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมา
เหตุ
หน่วย ณ(บาท)

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

50,000

ชั่วโมง

1

ชั่วโมงละ

2,000

บาท

10,000

ชั่วโมง

1

ชั่วโมงละ

800

บาท

2,400

10,100 บาท

12,500
21,100
4,000

ครั้ง

1

ครั้ง

90,000

เรื่อง

1

เรื่องละ

1,000

บาท

12,000

ครั้ง
ครั้ง

500
1

เล่มละ
ครั้งละ

154.08 บาท
960 บาท

77,040
960
140,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจในความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในระดับดี
2. มีวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพที่สาเร็จตามเวลาที่กาหนดได้รับตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา
3. มีบทความทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

33
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้ารับการอบรมเชิงวิชาการร้อยละ 60
1.2. วารสารบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ 2554 จานวน 2 ฉบับ
1.3. บทความทางวิชาการระดับปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
คิดเป็นร้อยละ 10 ต่อจานวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/เอกทั้งหมด
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม
3.2. การสารวจข้อมูล โดยใช้หนังสือตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษา
3.3. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการเผยแพร่วารสารบัณฑิตศึกษา
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3:
นโยบาย สังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายย่อยที่ 3.1 นโยบายการศึกษา
2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ.2553-2555
2.2.1 นโบยายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และ
พัฒนา ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
2.2.2 นโบยายที่ 9 ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษณ์
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ 6 ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการด้วยรูปแบบหรือวิธีที่
หลากหลาย
2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติประเมินโดยผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต/อาจารย์ที่ปรึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.3.2 มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมายตามอัต
ลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
2.3.3 มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ผลประเมินการประกันและการพัฒนาคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2.4. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
2.4.1 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก
2.4.2 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตนิสิต
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของต่อนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.4.3 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายใน
ภาพรวม
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2.4.4 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)

3.

2.5. ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.5.1 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
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1143221008 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการดาเนินงานบัณฑิตศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดารงชีวิต ประกอบอาชีพและการเสริมสร้าง
การแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1.สัดส่วนของผูเ้ รียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสายสังคมเป็น 40:60
2.จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3.จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4.จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
5.ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
6.ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
7.ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
8.ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบุคลากร , งบดาเนินการ , งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
318,440
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
: ดร.รวีวัตร์ สิรภิ ูบาล

หลักการและเหตุผล
ภาระหน้าที่หลักของสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คือ สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ น ามาใช้ เ พื่ อ เตรี ย มเอกสารในการด าเนิ น งานต่ า ง ๆ ในการท า
ภาระหน้าที่นั้น ได้แก่ การสนับสนุนเอกสารประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา การ
อบรมสั ม มนาในหลั ก สู ต รต่ า งๆ การประชาสั ม พั น ธ์ รั บ นั ก ศึ ก ษา การลงทะเบี ย นรายวิ ช าต่ า งๆ การท า
วิทยานิพนธ์ของนั กศึกษา รวมทั้งกิจ กรรมการเรียนการสอน งานทะเบียนนักศึกษา งานประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นต้น
ดั ง นั้ น ส านั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาต้ อ งจั ด หาหรื อ ท าการซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ การ
ดาเนินงานเหล่ านี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามความต้องการของผู้เกี่ยวข้องอาทิคณาจารย์ นักศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่ให้บริการจากการใช้งบประมาณบัณฑิตศึกษา ปี 2553 ด้านการจัดหาครุภัณฑ์ เป็นการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการเกี่ ยวกับการลงทะเบียนของนักศึกษา
จานวน 5 เครื่อง ในงบประมาณปี 2554 ครุภัณฑ์ บางชนิดที่ได้จัดหามาใช้มีการใช้งานนานกว่า 5 ปี ผ่านการ
ซ่อมแซมหลายครั้งจนทาให้ประสิทธิภาพลดลงจึงจาเป็นต้องจัดซื้อมาทดแทน ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
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คอมพิวเตอร์ และเครื่องโปรเจ็คเตอร์ ที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาในห้อง
บริการสารสนเทศของสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 ครุภัณฑ์เพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน
3
รายการ
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ครุภัณฑ์ที่จัดหามาทดแทนมีคุณภาพที่ดี
2.2 นักศึกษา อาจารย์ และผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของสานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในระดับมาก
3.เป้าหมายเชิงเวลา
3.1 การจัดหาครุภัณฑ์ดาเนินในช่วงปีการศึกษา 2554
3.2 มีครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วัน
เริ่มต้น:

1 ตุลาคม 2553

วัน
สิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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 จัดซื้อครุภัณฑ์
แผนการดาเนินงาน
ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดซื้อครุภัณฑ์

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
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

รายการ

3
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แผนการใช้จ่ายเงิน
ลา
ดับ

งบประมาณ พ.ศ.2553
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.
318,440
318,440
318,440
318,440

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดซื้อครุภัณฑ์
รวม

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
ลา
ดับ

รายการ

1. กิจกรรมหลักที่ 1 จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
1.1 ค่าครุภัณฑ์
-เครื่องถ่ายเอกสารของ สคบ.
-คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของ สคบ.
-เครื่องโปรเจ็คเตอร์ของ สคบ.
-เครื่องโปรเจ็คเตอร์ของ คคศ.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
หน่วย

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

318,440

1
5
2
2

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

1
1
1
1

เครื่องละ
เครือ่ งละ
เครื่องละ
เครื่องละ

99,500 บาท
19,900 บาท
29,860 บาท
29,860 บาท

99,500
99,500
59,720
59,720
318,440

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการให้บริการของสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. คณาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจในการรับบริการของสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1. มีครุภัณฑ์ที่จาเป็นต้องใช้เพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน
1.2. ความพึงพอใจของนักศึกษาคือการบริการของสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

หมาย
เหตุ
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2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษา
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3:
นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต นโยบายย่อยที่ 3.1 นโยบายการศึกษา
2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2553-2555
2.2.1 นโบยายที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และ
พัฒนา ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
2.2.2 นโบยายที่ 9 ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษณ์
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ 6 ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการด้วยรูปแบบหรือวิธีที่
หลากหลาย
2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ตาม
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มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติประเมินโดยผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต/อาจารย์ที่ปรึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.3.2 มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมายตามอัต
ลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
2.3.3 มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ผลประเมินการประกันและการพัฒนาคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2.4. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
2.4.1 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก
2.4.2 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตนิสิต
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของต่อนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.4.3 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายใน
ภาพรวม
2.4.4 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
2.5. ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.5.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
2.5.2 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
i.องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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3. ความพร้อมของโครงการ
ดาเนินการได้ทันที
รายละเอียดรายการค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

รวมเงิน
(บาท)

คุณลักษณะ / คาชี้แจง

1 เครื่อง

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
99,500

1.เครื่องถ่าย
เอกสารของ สคบ.

99,500

คุณลักษณะ
1.เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลพร้อมตู้
รองเครื่อง
2.ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 600 จุดต่อ
ตารางนิ้ว
3.ความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่ต่ากว่า 20
แผ่น/นาที
4.ใช้เวลาอุ่นเครื่องไม่เกิน 15 วินาที ถ่าย
เอกสารสาเนาแผ่นแรก ไม่เกิน 6.5 วินาที
5.สามารถถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A5-A3
6.มีถาดป้อนกระดาษ 2 ถาด บรรจุได้ไม่น้อย
กว่าถาดละ 250 แผ่น พร้อมช่องป้อนกระดาษ
ด้านข้างบรรจุได้ 100 แผ่น
7.สามารถปรับความเข้มจางของสาเนาได้ไม่
น้อยกว่า 5 ระดับ อัตโนมัติ
8.สามารถตั้งจานวนสูงสุดได้ไม่ต่ากว่า 99
สาเนา และสามารถป้อนต้นฉบับต่อเนื่องได้ไม่
ต่ากว่า 50 แผ่น
9.มีปุ่มเลือกประเภทของต้นฉบับตัวอักษร
รูปภาพได้
10.สามารถจัดเรียงหน้าและจัดชุดเอกสารได้ไม่
ต่ากว่า 99 ชุด
11.มีระบบ USER CODE ป้องกันบุคคลอื่นมา
ใช้เครื่อง

2.คอมพิวเตอร์ตั้ง

5 เครื่อง

19,900

99,500

คุณลักษณะ
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รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

โต๊ะ ของ สคบ.

3.เครื่องโปรเจ็ค
เตอร์ ของ สคบ.

2 เครื่อง

29,860

59,720

4.เครื่องโปรเจ็ค
เตอร์ ของ คคศ.

2 เครื่อง

29,860

59,720

รวมทั้งสิ้น

318,440

คุณลักษณะ / คาชี้แจง

1.คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป
2.หน่วยประมวลผลความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0
GHz
3.หน่วยความจาหลักไม่น้อยกว่า 1 GB
4.หน่วยเก็บข้อมูล ไม่น้อยกว่า 250 GB
5.ส่วนเชื่อมระบบเครือข่าย (Network
Controll) ที่มีความเร็ว 100 Mbps เป็นอย่าง
น้อย
6.จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว
คุณลักษณะ
1.ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI Lumens
2.ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า (1,024x768)
จุด
3.ค่าคมชัดไม่น้อยกว่า 500:1
4.รับประกันตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
รับประกันหลอดภาพ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
หรือไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง
คุณลักษณะ
1.ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI Lumens
2.ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า (1,024x768)
จุด
3.ค่าคมชัดไม่น้อยกว่า 500:1
4.รับประกันตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
รับประกันหลอดภาพ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
หรือไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง
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แผนการใช้จ่ายเงิน (จาแนกตามประเภทงบรายจ่าย)
งบบุคลากร
กิจกรรม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้างชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

รวม

1143221005 งานดาเนินการบริหาร
บัณฑิตศึกษา
1.จัดซื้อวัสดุสานักงาน
2.ซ่อมอุปกรณ์และครุภณ
ั ฑ์
3.ไฟฟ้า-ประปา
4.เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
5.จ้างเหมายานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง
รวม
1143221006 งานจัดดาเนินการการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
1.ดาเนินการคณะกรรมการโครงการ
บัณฑิตศึกษา
2.ดาเนินการคณะกรรมการหลักสูตร
3.จัดการเรียนการสอน
4.จัดวิทยากรเพื่อการเรียนการสอน
5.จัดอาจารย์ที่ปรึกษา
6.จัดอาจารย์เพื่อคุมตรวจและสอบ
วิทยานิพนธ์
7.ห้องสมุดห้องพยาบาลและวัสดุสารสนเทศ
8.การจัดกิจกรรมของนักศึกษา

150,615
30,000
346,655
50,000
50,000

10,000
190,615

346,655

150,615
30,000
346,655
50,000
10,000
587,270

74,275

74,275

132,000
583,960
61,200
25,400
285,025

132,000
783,620
61,200
25,400
285,025

199,660

173,640
12,390

173,640
12,390
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งบบุคลากร
กิจกรรม
9.จัดอบรมสัมมนาของนักศึกษาหลักสูตร ค.ม.
การบริหารการศึกษา
10.สัมมนาระหว่างฝึกและสัมมนาหลังฝึก
ปฏิบัติการสอนและพัฒนาเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางด้านการเรียนการสอน
ของนักศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู
(สควค.)
11.จัดหาวัสดุฝึกปฏิบตั ิ
12.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
13.คุมสอบ
14.บัตรนักศึกษา
15.จัดการเรียนการสอนธรรมเนียมพิเศษ
รวม
1143221007 โครงการอบรมความรู้ทาง
วิชาการและจัดพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา
1.อบรมความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
2.จัดพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา
รวม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้างชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

รวม

4,800

3,500

8,300

4,800

21,200

26,000

116,040

1,230,060

18,620
161,700
706,750

116,040
21,600
37,000
18,620
161,700
1,936,810

12,400

37,600

50,000

12,000
24,400

78,000
115,600

90,000
140,000

21,600
37,000
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งบบุคลากร
กิจกรรม

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้างชั่วคราว

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
และวัสดุ

งบลงทุน
ค่า
สาธารณูปโภค

1143221008 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ
ใช้ในการดาเนินงานบัณฑิตศึกษา
1.จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
รวม
รวมทั้งสิ้น

1,304,460

1,012,965

346,655

ครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

รวม

318,440
318,440

318,440
318,440

318,440

2,982,520
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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.2553
พ.ศ.2554
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.

1,304,460
1,012,965
346,655
318,440

2,982,520

47
รหัสงบประมาณจาแนกตามเขตหน้าที่ในระบบ SAP
งบบัณฑิตวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ศูนย์ต้นทุน

เงินทุน

1090000

4202

4202
4202

เขตตามหน้าที่

รายการ

Cmmt. Item

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
190,615

รวม

1143221005 ค่าใช้สอยและวัสดุ

5104010000

190,615

1143221005 ค่าสาธารณูปโภค

5104020000

346,655

346,655

1143221005 ค่าตอบแทน

5104040000

50,000

50,000

1143221006 ค่าใช้สอยและวัสดุ

5104010000

706,750

706,750

1143221006 ค่าตอบแทน

5104040000

1,230,060

1,230,060

1143221007 ค่าใช้สอยและวัสดุ

5104010000

115,600

115,600

1143221007 ค่าตอบแทน

5104040000

24,400

24,400

99,500

99,500

4603

1143221008 เครื่องถ่ายเอกสาร

4603

1143221008 คอมพิวเตอร์

8329001O00

99,500

99,500

4603

1143221008 เครื่องโปรเจคเตอร์

8323039800

119,440
2,982,520

119,440

-

-

-

2,982,520

ณ วันที่ 20 ก.ค.54

