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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ ตํอผู๎บริหารทุกระดับ ผู๎ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎อง และผู๎รับผิดชอบ
ในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตํอไป
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบบารุงการศึกษา)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เปูาหมายการให๎บริการกระทรวง เปูาหมายการ
ให๎บริการหนํวยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
งบประมาณแผํนดิน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 55,290,560 บาท

นโยบายตาม
แผนการบริหาร
ราชการแผํนดิน
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เรํงดํวนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปีแรก

ประเด็น
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เทคโนโลยี การ
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เทคโนโลยี การ
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แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
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และพัฒนา
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
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จัดสรรงบประมาณ
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การศึกษาและ
การเรียนรู๎ตลอด
ชีวิตทีม
่ ี
มาตรฐาน
คุณภาพ

คนไทยได๎รบ
ั การพัฒนาให๎มี
ศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบ
อาชีพและเสริมสร๎างการแขํงขัน
ของประเทศ
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ความรู๎ความ
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ความสําคัญของ
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มีผลงานวิจัย
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ได๎รับการ
เผยแพรํ
นําไปใช๎
ประโยชน์
เพิม
่ ขึน
้

นักเรียนในสังกัด
มหาวิทยาลัยได๎รบ
ั
โอกาสทาง
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
ตามสิทธิที่กําหนด
ไว๎

เพื่อบริการ
วิชาการแกํ
หนํวยงาน/
ประชาชนใน
ชุมชนและสังคม
ให๎มค
ี วามรู๎
ความสามารถใน
การพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิม
่
ศักยภาพในการ
แขํงขันของ
ประเทศ

เพื่อขยายการ
ผลิตกําลังคน
ด๎าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และสาขาที่
ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองตํอ
ความต๎องการ
ในการพัฒนา
ประเทศ

ปลูกฝังคํานิยม
ให๎นิสต
ิ นักศึกษา
และชุมชนในการ
พัฒนาภูมป
ิ ัญญา
ท๎องถิ่น และ
อนุรักษ์ ทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย

เพื่อวิจัยและ
พัฒนารวมทัง้
ถํายทอดองค์
ความรู๎และสร๎าง
นวัตกรรมที่
นําไปสูํการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของ
ท๎องถิ่นและ
ประเทศ

กลยุทธ์หนํวยงาน

สํงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนขัน
้
พืน
้ ฐานทีม
่ ุํงเน๎น
คุณภาพ มีมาตรฐาน

พัฒนาการบริการ
ด๎านสุขภาพและ
การบริการ
วิชาการด๎านอื่นๆ
ในเชิงรุกและ
ครบวงจรให๎
ครอบคลุมทุก
กลุํมประชากร
และภาคสํวน
ตํางๆ

พัฒนาและจัด
การศึกษาโดย
มุํงเน๎นสาขาที่
เป็นความ
ต๎องการของ
ประเทศและให๎
เกิดความเสมอ
ภาคในโอกาส
ทางการศึกษา

มุํงเน๎นการผลิต
บัณฑิตภูมิ
ปัญญาไทยสูํ
สากล

สํงเสริมการวิจัย
ที่เป็นความ
ต๎องการของ
ประเทศใน
ลักษณะมุํง
เปูาหมายและ
งานวิจัยที่
มหาวิทยาลัยมี
ศักยภาพและ
นําไปใช๎
ประโยชน์

ผลผลิต

การสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไมํ
เสียคําใช๎จําย

ผลงานการ
ให๎บริการ
วิชาการ

ผู๎สําเร็จ
การศึกษาด๎าน
สังคมศาสตร์

ผลงานทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม

ผลงานวิจัยเพื่อ
สร๎างองค์ความรู๎

งบประมาณ

8,053,290

-

44,267,890

200,000

200,000

เปูาหมายการ
ให๎บริการกระทรวง

เปูาหมายการ
ให๎บริการหนํวยงาน



พัฒนาและจัด
การศึกษาโดย
มุํงเน๎น
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ที่เป็นความ
ต๎องการของ
ประเทศและให๎
เกิดความเสมอ
ภาคในโอกาส
ทางการศึกษา
ผู๎สําเร็จ
การศึกษาด๎าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2,519,380

เพื่อผลิต
กําลังคนที่มี
คุณภาพตาม
ความต๎องของ
ประเทศ

ง
ตัวชี้วัดความสาเร็จจาแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่าย(งบบารุงการศึกษา)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. จํานวนนักเรียนที่
1,412
1. คําใช๎จํายที่ผู๎ปกครอง
ได๎รับการสนับสนุน
คน
สามารถลดคําใช๎จําย
ตามโครงการ
ตามรายการทีไ
่ ด๎รับการ
สนับสนุน
1. จํานวนนักศึกษาคง
1,017
1. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎
อยูํ
คน
งานทําหรือศึกษาตํอ
ภายในระยะเวลา 12
เดือนหลังจากจบ
2. จํานวนนักศึกษาที่
535 คน 2. ความพึงพอใจของ
เข๎าใหมํ
นายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จ
การศึกษา
3. จํานวนผู๎สําเร็จ
135 คน 3. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษา
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร
ผู๎สําเร็จการศึกษา
1. จํานวนนักศึกษาที่
1,455
1. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎
ด๎านสังคมศาสตร์
เข๎าใหมํ
คน
งานทําหรือศึกษาตํอ
งบประมาณ
ภายในระยะเวลา 12
44,267,890 บาท
เดือนหลังจบ
2. จํานวนนักศึกษาที่
3,322
2. ความพึงพอใจของ
คงอยูํ
คน
นายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จ
การศึกษา
3. จํานวนผู๎สําเร็จ
996 คน 3. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษา
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร
ผลงานการให๎บริการ 1. จํานวนครูผู๎ไมํมีวุฒิ
60 คน 1. ความพึงพอใจของผู๎เข๎า
วิชาการงบประมาณ
ทางการศึกษาที่
รับการพัฒนาและ
- บาท
เข๎ารับการพัฒนา
หนํวยงานผู๎ที่ใช๎ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต/
งบประมาณ
โครงการการจัด
การศึกษา 15 ปี
งบประมาณ
8,053,290 บาท
ผู๎สําเร็จการศึกษา
ด๎านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
งบประมาณ
2,159,380บาท

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณ
200,000 บาท

ผลงานวิจัยเพื่อ
ถํายทอดองค์ความรู๎
งบประมาณ
200,000 บาท

2. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการแกํสังคม
3. จํานวนผู๎เข๎ารับ
บริการ
1. จํานวนโครงการ/
กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
2.จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
1. จํานวนโครงการวิจัย

2. จํานวนโครงการ
วิจัยที่แล๎วเสร็จ
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2. ความพึงพอใจของผู๎เข๎า
โครงการ/
รับบริการในกระบวนการ
กิจกรรม
ให๎บริการ
2,700
คน
20
1. โครงการที่บรรลุผลตาม
โครงการ/
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
โครงการ
3,000
คน
10
1. จํานวน/จํานวนของ
โครงการ
งานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพรํในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ
10
2. จํานวนผลงานวิจัย
โครงการ
เป็นไปตามมาตรฐานที่
กําหนด

เป้าหมาย
ร๎อยละ
100
ร๎อยละ
60

เชิงเวลา
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

ร๎อยละ
80

1. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

ร๎อยละ
87

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
2. งานบริการวิชาการ
แล๎วเสร็จตาม
ระยะเวลา

ร๎อยละ
95

1. งานโครงการ/
กิจกรรมที่แล๎วเสร็จ
ตามเวลา

ร๎อยละ
85

ร๎อยละ
80
ร๎อยละ
80
ร๎อยละ
84
ร๎อยละ
82
ร๎อยละ
87
ร๎อยละ
85

ร๎อยละ
85

ร๎อยละ
85

ร๎อยละ 8 1. จํานวนโครงการวิจัย
ที่แล๎วเสร็จภายใน
ระยะเวลา
10
ผลงาน

ร๎อยละ
85

ร๎อยละ
80

จ

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบบารุงการศึกษา)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจําย(งบบํารุงการศึกษา) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
งบประมาณรายจํายที่ได๎รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น

55,240,560

บาท

สรุปงบประมาณรายจําย(งบบํารุงการศึกษา) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจําย

รวมทั้งสิ้น(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเชือ
่ มั่นและการกระตุน
้ เศรษฐกิจของประเทศ

8,053,290

14.57

46,987,270

84.98

200,000

0.36

55,240,560

100

แผนงาน : เสริมสร๎างรายได๎พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด๎านสังคม

8,053,290

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
แผนงาน : สํงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

46,837,270
200,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

200,000

รวมทั้งสิน
้

ร๎อยละ

สรุปงบประมาณรายจําย(งบบํารุงการศึกษา) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจําย
งบบุคลากร
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจําย
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
แผนงาน: เสริมสร๎างรายได๎พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด๎านสังคม

ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย 15 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

ผลผลิตที่ 2: ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิตที่ 3: ผูส
๎ ําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ผลผลิตที่ 4: ผลงานการให๎บริการวิชาการ

เงินเดือน

คําจ๎าง
ประจํา

คําจ๎าง
ชั่วคราว
7,398,380
7,398,380

7,398,380
15,219,820
15,219,820

15,219,820

แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ผลผลิตที่ 5: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อถํายทอดองค์ความรู๎
รวมทั้งสิ้น

พนักงาน
ราชการ

งบดําเนินงาน
คําตอบแทน
ใช๎สอยและ
สาธารณูปโภค
วัสดุ
634,910
634,910

คําครุภัณฑ์

คําที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง

งบเงิน
อุดหนุน

20,000
20,000

รวมทั้งสิ้น
8,053,290
8,053,290

634,910

20,000
7,032,690
7,014,690

2,994,220
2,994,220

600,000
600,000

4,345,680
4,345,680

46,987,270
46,787,270

1,161,810
15,451,050

15,000
6,999,690

1,342,570
1,651,650

600,000

4,345,680

2,519,380
44,267,890

182,000

18,000

182,000

18,000

200,000

186,000
186,000

14,000
14,000

200,000
200,000

17,615,770

งบประมาณ (บาท)
22,618,200
22,618,200
24,682,460
17,615,770
7,066,690
3,594,220
2,994,220
600,000
4,345,680
55,240,560

14.57

84.98

200,000

14,000
7,066,690

ร๎อยละ

8,053,290

0.36

200,000
2,994,220

600,000

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจําย(งบบํารุงการศึกษา) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกตามงบรายจํายและหมวดรายจําย
งบรายจําย/หมวดรายจําย
งบบุคลากร
เงินเดือนและคําจ๎างประจํา
คําตอบแทนพนักงานราชการ
คําจ๎างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ
คําสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คําครุภัณฑ์
คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

งบรายจําย
อื่น

16,794,860
16,612,860

186,000
22,618,200

งบลงทุน

ร๎อยละ
40.94

44.68

6.51

7.86
100

4,345,680

55,240,560

100

ฉ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต
งบบุคลากร
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจําย
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
แผนงาน: เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
1. งานจัดการศึกษา
1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
1121111001 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย
1020108 โรงเรียนประถมสาธิต
1121111002 งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา
1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม
1121111003 งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
1. งานจัดการศึกษา
1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1123221001 งานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1123221002 งานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต
1123221003 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1123221004 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
1123221005 โครงการพัฒนานักศึกษาให๎เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความ
ต๎องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. งานจัดการศึกษา
1020000 คณะครุศาสตร์
1123231001 งานพัฒนาการเรียนการสอน
1123231002 โครงการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1123231003 โครงการปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัดการเตรียม
ดําเนินงานพัฒนาการศึกษา
1123231004 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์
1123231005 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สําหรับห๎องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์
1123231006 โครงการพัฒนาคณะครุศาสตร์สูํสากล
1123231007 โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และเสริมประสบการณ์
วิชาชีพ
1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1123231008 งานจัดซื้อครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1123231009 งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1123231010 โครงการเสริมสร๎างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1123231011 งานสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์
1123231012 โครงการจัดทําห๎องสมุดกฎหมายสาขาวิชานิติศาสตร์
1123231013 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1123231014 งานบริหารจัดการศูนย์ภาษา
1040000 คณะวิทยาการจัดการ
1123231015 โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ในรูปแบบทีห
่ ลายหลาย
(8 สาขาวิชา)
1123231016 งานจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร (8 สาขา)
1123231017 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
1123231018 งานจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบต
ั ิและโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
1123231019 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1123231020 งานบริหารจัดการการเรียนการสอน (วิทยกรเสริมรายวิชา)
1123231021 งานจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

เงินเดือน

คําจ๎าง
ประจํา

คําจ๎าง
ชั่วคราว
7,398,380
7,398,380
7,398,380
7,398,380
1,045,000
1,045,000
2,334,580
2,334,580
4,018,800
4,018,800
15,219,820
15,219,820

15,219,820

พนักงาน
ราชการ

งบดําเนินงาน
คําตอบแทน
ใช๎สอยและ
สาธารณูปโภค
วัสดุ
634,910
634,910
634,910
634,910
54,980
54,980
154,550
154,550
425,380
425,380
16,794,860
16,612,860
1,161,810
1,161,810
1,161,810
181,705
745,400
40,000
30,000
164,705
15,451,050
4,6815,640
1,593,370
659,300
40,000
192,400

งบลงทุน
คําครุภัณฑ์

20,000
20,000
7,032,690
7,014,690
15,000
15,000
15,000
15,000

2,994,220
2,994,220
1,342,570
1,342,570
1,342,570

6,999,690
44,120
14,000

1,651,650
530,250
265,800
75,000

14,000

100,000
379,170
19,000

188,500
125,730
62,770

13,000

6,000
11,120

34,420
185,000
370,000
223,840
40,000

งบรายจําย
อื่น

600,000
600,000

4,345,680
4,345,680

600,000

4,345,680

1,342,570

190,800

337,805
259,830
202,215
153,730
254,250
19,600
1,860,840
192,580

งบเงิน
อุดหนุน

20,000
20,000
20,000
20,000

222,500

1,227,430

คําที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง

75,950

18,000

11,120
57,950

รวมทั้งสิ้น
8,053,290
8,053,290
8,053,290
8,053,290
1,099,980
1,099,980
2,489,130
2,489,130
4,464,180
4,464,180
46,987,270
46,787,270
2,519,380
2,519,380
2,519,380
196,705
745,400
40,000
30,000
1,507,275
44,267,890
5,256,010
1,873,170
734,300
40,000
206,400
222,500
190,800
100,000
379,170
1,434,930
125,730
337,805
322,600
215,215
153,730
254,250
25,600
1,947,910
192,580
52,420
185,000
370,000
234,960
40,000
57,950

ร๎อยละ

ช

งบบุคลากร
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจําย
1123231022 โครงการเตรียมการจัดการศึกษาตามโครงการความรํวมมือระหวําง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี
และการประชาสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน
1123231023 โครงการพัฒนาและเตรียมการงานสหกิจศึกษา (ครั้งที่ 1)
1123231024 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสูํการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยหรือองค์กรในตํางประเทศ
1123231025 โครงการสนับสนุนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการสูํความเป็นเลิศทาง
วิชาการ
1123231026 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสูํนักวิจัยชั้นนํา
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1010100 สานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
1123232027 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
1123232028 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ
1010200 สานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
1123232029 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1123232030 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
1123232031 โครงการพัฒนาระบบโครงสร๎างการบริหารจัดการด๎านวิเทศสัมพันธ์ให๎
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล
1010300 สานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)
1123232032 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ
1123232033 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ
1010400 สานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
1123232034 งานสํงเสริมพลานามัยและนันทนาการ
1123232035 งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1123232036 งานสํงเสริมสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล
1123232037 งานจัดซื้อครุภัณฑ์งานพยาบาล
1123232038 งานบริหารหอพักนักศึกษา
1123232039 งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอนักศึกษา
1000100 หน่วยตรวจสอบภายใน
1123232040 งานบริหารจัดการหนํวยตรวจสอบภายใน
1123232041 โครงการบุคลากรอบรม สัมมนาและการไปราชการ
1123232042 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการของหนํวยตรวจสอบภายใน
1080000 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1123232043 การบริหารและพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1123232044 งานบริหารและพัฒนางานวิทยบริการ
1123232045 งานพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1123232046 โครงการวิทยวิชาการ
1123232047 โครงการจัดทําห๎องนิทรรศการถาวร
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
1123352001 โครงการการบริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา
1123352002 โครงการปรับปรุงเผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์
1123352003 โครงการอบรมให๎ความรู๎เพื่อเสริมสร๎างและสืบสานแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยละนวัตกรรม
แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1060000 สถาบันวิจย
ั และพัฒนา
1126462001 งานบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งสิ้น

เงินเดือน

คําจ๎าง
ประจํา

คําจ๎าง
ชั่วคราว

15,219,820
14,850,220
14,850,220

พนักงาน
ราชการ

งบดําเนินงาน
คําตอบแทน
ใช๎สอยและ
สาธารณูปโภค
วัสดุ

งบลงทุน
คําครุภัณฑ์

คําที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง

งบเงิน
อุดหนุน

งบรายจําย
อื่น

60,000

60,000

5,000
250,000

5,000
250,000

200,000

200,000

300,000
10,769,410
5,539,780
4,009,280
1,530,500
682,500
210,200
61,020
411,280

6,955,570
6,905,070
6,905,070

1,121,400
232,400
232,400

27,500

40,000

27,500

40,000

20,000
20,000

369,600

569,170
80,000
489,170
1,722,490
794,030
681,200
100,000

369,600

147,260

3,000

3,000

600,000

4,345,680
4,345,680
4,345,680

139,000

124,000
120,000
60,000
50,000
10,000
2,135,470

710,000
710,000

600,000

1,771,470
200,000
164,000
600,000
182,000
182,000
182,000
182,000
127,000
15,000
40,000

18,000
18,000
18,000
18,000
18,000

186,000
186,000
186,000
186,000
186,000
186,000
17,615,770

14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
7,066,690

2,994,220

600,000

300,000
39,011,880
31,873,150
30,342,650
1,530,500
750,000
210,200
128,520
411,280
589,170
100,000
489,170
2,234,090
794,030
681,200
100,000
15,000
519,860
124,000
120,000
60,000
50,000
10,000
3,445,470
710,000
1,771,470
200,000
164,000
600,000
200,000
200,000
200,000
200,000
145,000
15,000
40,000

15,000

22,618,200

รวมทั้งสิ้น

4,345,680

200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
55,240,560

ร๎อยละ

1
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
แผนงาน: เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ และความมั่นคงด้านสังคม
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
1. งานจัดการศึกษา
1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
1121111001 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร๎างความเชื่อมั่นและการกระตุ๎นเศรษฐกิจของประเทศ
แผนงาน: เสริมสร๎างรายได๎พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด๎านสังคม
ประชาชนได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนด
นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปฐมวัย) ตามสิทธิ
ที่กําหนดไว๎
ผลผลิต:
โครงการการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ
2. คําใช๎จํายที่ผู๎ปกครองสามารถลดคําใช๎จํายตามรายการที่ได๎รับการสนับสนุน
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน , งบบุคลากร
วงเงินงบประมาณ:
1,099,980 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะครุศาสตร์: โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
: ดร.สุภัทรา คงเรือง

หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหนํวยงานที่สํงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ที่มุํงเน๎นคุณภาพ มีมาตรฐาน โดยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย เป็นแหลํง
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย เป็ น แหลํ ง ค๎ น คว๎ า วิ จั ย และพั ฒ นาเด็ ก ที่
สอดคล๎อ งกับ หลัก การจัด การศึกษาปฐมวั ยและภูมิ ปัญญาท๎ องถิ่ น เพื่อพั ฒนาเด็ กปฐมวัย ให๎เ ต็ม ตามศักยภาพและ
สอดคล๎องกับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด๎าน
เพื่อให๎การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เกิดประสิ ทธิภาพจึงต๎องมีการดําเนินการหลาย ๆ ด๎านด๎วยกันได๎แกํ
การดําเนินการจ๎างอาจารย์อัตราจ๎าง ครูพี่เลี้ยง แมํบ๎าน และการจัดซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
รํวมทั้งการสนับสนุนการสอนและการเพิ่มพูนความรู๎ให๎กับบุคลากร โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จึงจําเป็นต๎ องดําเนินการ
ตามภารกิจดังกลําว ข๎าวต๎น
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู๎สําหรับเด็กปฐมวัย
2. เป็นคําใช๎จํายในการจ๎างอาจารย์ ครูพี่เลี้ยง แมํบ๎าน
3. เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
4. เป็นแหลํงค๎นคว๎าวิจัยและพัฒนาข๎อมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับชั้นเตรียมปฐมวัย–อนุบาล 3 จํานวน
1.2
การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎กับ
เด็กนักเรียนปฐมวัยจํานวน
1.3
บุคลากรได๎รับคําจ๎าง สวัสดิการ และได๎รับการพัฒนา
1.4
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ใช๎เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปริมาณ หนํวยนับ
193 คน
4
10
160

ระดับชั้น
คน
คน

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 พัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด๎าน และให๎สอดคล๎องกับหลักการศึกษาปฐมวัย
2.2 อาจารย์ ครูพี่เลี้ยง แมํบ๎าน ได๎รับคําตอบแทน สวัสดิการ และได๎รับการพัฒนา
2.3 เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
2.4 เป็นแหลํงค๎นคว๎าวิจัยและพัฒนาข๎อมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

2
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2
3
4

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

เตรียมการนําเสนอโครงการ
จัดจ๎างบุคลากรประจําโรงเรียน
ดําเนินการ
ประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1
2

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

คําจ๎างชั่วคราวบุคลากร
จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อใช๎ใน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู๎ในการจัด
การเรียนการสอน

12
5

เดือน
ชิน
้

3

3

3
1

3

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1
2

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.
305,078
305,078
305,078
182,826
1,098,090
1,890
1,890
305,078
305,078
306,968
182,968
1,099,980

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
คําจ๎างชั่วคราว
จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาผู๎เรียน
รวม

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

กิจกรรมหลักที่ 1 การบริหารและ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
งบบุคลากร
1.1 คําจ๎างชั่วคราว
*คําจ๎างอาจารย์อัตราจ๎าง
-จํานวน 1 คน ๆ ละ 11,650*12 เดือน
-จํานวน 2 คน ๆ ละ 11,060*12 เดือน
-จํานวน 1 คน ๆ ละ 10,660*12 เดือน
-จํานวน 3 คน ๆ ละ 10,420*12 เดือน
-จํานวน 1 คน ๆ ละ 8,700*12 เดือน
*คําจ๎างครูพี่เลี้ยง
-จํานวน 1 คน ๆ ละ 6,690*12 เดือน
*คําจ๎างแมํบ๎าน
-จํานวน 1 คน ๆ ละ 5,770*12 เดือน
งบดาเนินงาน
1.2 *เงินสมทบประกันสังคม 5%
งบดาเนินงาน
2. คําวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียน-สอน
เชํน กระดาษ ดินสอ ยางลบ สีเทียน
กระดาษเทาขาว ฟิวเจอร์บอร์ด แฟูม ฯลฯ

ปริมาณ
ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

1,098,090

1.

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

1,045,000
1
2
1
3
1

คน
คน
คน
คน
คน

10
11
11
11
10

เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน

11,650
11,060
10,660
10,420
8,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

116,500
243,320
117,260
343,860
87,000

1

คน

11

เดือน

6,690

บาท

73,590

1

คน

11

เดือน

5,770

บาท

63,470

10

คน

1 ครั้ง ๆ ละ

53,090
1

งาน ๆ ละ

1,890

บาท

1,890

1,099,890

หมาย
เหตุ

3
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.
4.

ได๎พัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด๎าน และให๎สอดคล๎องกับหลักการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ ครูพี่เลี้ยง แมํบ๎าน ได๎รับคําตอบแทน สวัสดิการ และได๎รับการพัฒนา
ได๎เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพสําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
ได๎เป็นแหลํงค๎นคว๎าวิจัยและพัฒนาข๎อมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย

การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. จํานวนนักเรียนปฐมวัยเข๎าใหมํ
จํานวน 50
คน
1.2. จํานวนนักเรียนปฐมวัยคงอยูํ
จํานวน 143
คน
1.3. ร๎อยละของผู๎ปกครองได๎รับความพึงพอใจตามโครงการ ร๎อยละ 100
1.4. จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
จํานวน 1
กิจกรรม
1.5. ร๎อยละของบุคลากรได๎รับการพัฒนาและสามารถนํามานําไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับเด็กปฐมวัย ร๎อยละ 100 (ภาคบังคับ)
1.6. จํานวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
จํานวน 100
คน
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. ใช๎แบบสรุปและแบบสอบถามผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
3.2. ใช๎แบบรายงานสรุปนักเรียนสําเร็จการศึกษา
3.3. ใช๎แบบสรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร๎างความเชื่อมั่นและการกระตุ๎นเศรษฐกิจของประเทศ
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎ องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายเรํงดํวนที่ 1:
นโยบายเรํงดํวนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553-2555
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึ กษา (สมศ.)
มาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตั ว บํ ง ชี้ ที่ 3.1 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามแผนงานกิ จ กรรมเพื่ อ
ชุมชนท๎องถิ่นและสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 3.3 ระดับความสําเร็จของการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข็มแข็งของชุมชน
ตั ว บํ ง ชี้ ที่ 3.5 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการเสริ ม สร๎ า งความเข็ ม แข็ ง ของวิ ช าชี พ ครู แ ละ
ประสิทธิผลของการพัฒ นาครูและบุ คลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐานที่สมกับ การเป็นผู๎ป ระกอบการ
วิชาชีพชั้นสูง
2.4 ความสอดคล๎ อ งกั บ องค์ ป ระกอบและตั ว บํง ชี้ การประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ห๎องสมุดอุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
ตัวบํงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกลการจัดการเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให๎ นศ.
2.5 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวนนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้ วัด เชิ งคุณ ภาพ คําใช๎จํ ายที่ผู๎ป กครองสามารถลดคําใช๎จํ ายตามรายการที่ ได๎ รับ การ
สนับสนุน
3. ความพร๎อมของโครงการ : ดําเนินการได๎ทันที
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1020108 โรงเรียนประถมสาธิต
1121111002 งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3:การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยสําเร็จการศึกษาตามระดับชั้นอยํางมีมาตรฐานและคุณภาพ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1.หลักสูตรการเรียนรู๎และสภาพแวดล๎อมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มตามศักยภาพ
2.การพัฒนาผู๎บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอยํางเป็นระบบและมี
คุณภาพ
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

งบเงินบํารุงการศึกษาโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรียุธยา ปี 54
2,489,130 บาท
คณะครุศาสตร์: โรงเรียนประถมสาธิต
: ผศ.ศิรพร เหลําเมือง

หลักการและเหตุผล
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา เป็นหนํวยงานที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเรียน
ระดั บ ประถมศึ ก ษาให๎ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ และสอดคล๎ อ งกั บ พั ฒ นาของเด็ ก โดยเน๎ น การบู ร ณาการด๎ า นความรู๎ แ ละ
เน๎ นหนัก ด๎า นความคิ ดสร๎า งสรรค์ รวมทั้ง มุํง สั่ง สมให๎ เป็ น คนดี มีคุ ณธรรม และมี ความสุ ขสั งคมโลกยุค โลกาภิวั ต น์
และเป็ น แหลํ ง ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ ใ ห๎ เ ป็ น แหลํ ง ค๎ น คว๎ า วิ จั ย ให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ
หลักการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาทั้งยังเป็นบริการให๎แกํชุมชนและท๎องถิ่น
โรงเรียนประถมสาธิตเปิดการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาตั้งแตํปีการศึกษา 2548 โดยรับนักเรียน
เข๎าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 2 ห๎องเรียน มีนักเรียนจํานวน 69 คน จนถึงปัจจุบันปีงบประมาณ 2554
( ปีการศึกษา 2553) โรงเรียนประถมสาธิต มีนักเรียนครบชั้ นเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งแตํประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 436 คน ดังนั้นในภาคเรียนที่ 2/ 2553 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 70 คน จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษารุํนที่ 1 ของโรงเรียน ดังนั้นในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนจึงไดดําเนินการรับ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เข๎าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 2 ห๎องเรียน โดยรับนักเรียน 74 คน และรับนักเรียน
สํวนที่ขาดจํานวนในแตํละชั้นเรียนเพิ่มเติมอีก 2 คน รวมนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตในปีการศึกษา 2554 มีจํานวน
ทั้งหมด 442 คน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎โอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษากับประชาชนในท๎องถิ่น
2. เพื่อเป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์และยังเป็นโรงเรียนต๎นแบบใน
การศึกษาหาความรู๎ของโรงเรียนตํางๆ
3. เพื่อเป็นแหลํงบริการวิชาการด๎านการศึกษาระดับประถมศึกษาแกํชุมชน และท๎ องถิ่น
4. เพื่อเป็นการศึกษาวิจัยทางด๎านการศึกษาของคณะครุศาสตร์
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
เปูาหมาย / กิจกรรมหลัก
1. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1,2,3,4,5,6 ภาค
เรียนที่ 2/2553
2. ในภาคเรียนที่ 1/2554 รับนักเรียนชั้นป.1 จํานวน 74
คนและชั้นอื่น อีก 2 คน
2. สํงเสริมพัฒนาบุคลากร
2.1 พัฒนาบุคลากร
2.2 คําวัสดุ

หนํวยนับ

เปูาหมาย/ปริมาณ/จํานวน

คน
คน

436
76

คน
ครั้ง

29
2
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.2. มีสภาพแวดล๎อมที่รํมรื่นสวยงามสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตามธรรมชาติ
2.3. ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง
2.4. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ผํานเกณฑ์ตามหลักสูตรอยํางมี
มาตรฐานและคุณภาพขั้นต่ําของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ตลอดปีการศึกษา
3.2. มีสภาพแวดล๎อมที่รํมรื่นสวยงามสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตามธรรมชาติ ตลอดปีการศึกษา
3.3. ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ตลอดปีการศึกษา
3.4. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สําเร็จการศึกษาปี 2553 มีผลสัมฤทธิ์ผํานเกณฑ์ตามหลักสูตร
อยํางมีมาตรฐานและคุณภาพขั้นต่ําของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเดือนมีนาคม 2554
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1

ตุลาคม

2553

วันสิน
้ สุด:

30

กันยายน

2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

งบบุคลากรการบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียน
ประถมสาธิต เดือน/ครั้ง
สํงเสริมพัฒนาบุคลากร 4 ครั้ง

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1
2

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

งบบุคลากรบริหารและจัดการศึกษา
โรงเรียนประถมสาธิต (เดือน/ครั้ง)
สํงเสริมพัฒนาบุคลากร

เดือน/ครั้ง

12

ครั้ง

4

3

3

3

3

2

2

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1
2

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.
2,451,310
612,830
612,830
612,830
612,820

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
งบบุคลากรบริหารและจัดการศึกษา
โรงเรียนประถมสาธิต เดือน/ครั้ง
สํงเสริมพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งสิ้น

37,820
2,489,130

612,830

20,000
632,830

612,830

17,820
630,640

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

1.1

รายการ
งบบุคลากรบริหารและจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1,2,3,4,5,6
งบบุคลากร
คําจ๎างชั่วคราว 28 อัตรา
- อาจารย์อัตราจ๎าง
- อาจารย์อัตราจ๎าง
- อาจารย์อัตราจ๎าง
- อาจารย์อัตราจ๎าง
- ลูกจ๎างชั่วคราว

ปริมาณ
ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
2,451,310

2,334,580

4
2
6
5
5

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

10
10
10
10
10

เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน

9,080
8,910
8,530
8,150
7,940

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

363,200
178,200
511,800
407,500
397,000

หมาย
เหตุ
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ลํา
ดับ

1.2
2
2.1
2.2
2.3

รายการ
- คําจ๎างคนงาน
- คําจ๎างคนงาน
- คําจ๎างคนงาน
- คําจ๎างคนงาน
- คําจ๎างคนงาน
- คําจ๎างคนงาน
งบดาเนินงาน
คําใช๎สอย
- เงินสมทบประกันสังคม 5%
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
งบดาเนินงาน
คําวัสดุ
คําใช๎สอย
คําตอบแทน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณ
ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
1
อัตรา
10
เดือน
1
อัตรา
12
เดือน
1
อัตรา
12
เดือน
3
อัตรา
12
เดือน
1
อัตรา
12
เดือน
1
อัตรา
5
เดือน

30

อัตรา

10

18

อัตราตํอหนํวย
อัตรา
หนํวย
7,240 บาท
บาท
5,520
บาท
5,390
5,200 บาท
5,080 บาท
5,080 บาท

เดือน

ชม.ๆละ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
72,400
66,240
64,680
187,200
60,960
25,400

116,730
37,820

600

2,820
24,200
10,800

บาท

2,489,130

ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ขยายโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษากับประชาชนในท๎องถิ่น
2. เป็ น แหลํ ง ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ แ ละยั ง เป็ น โรงเรี ย นต๎ น แบบใน
การศึกษาหาความรู๎ของโรงเรียนตํางๆ
3. เป็นแหลํงบริการวิชาการด๎านการศึกษาระดับประถมศึกษาแกํชุมชน และท๎องถิ่น
4. เป็นแหลํงการศึกษาวิจัยทางด๎านการศึกษาของคณะครุศาสตร์
การประเมินผลการดาเนินงาน
1.

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. จํานวนนักเรียนที่เข๎าใหมํโรงเรียนประถมสาธิตตามเปูาหมาย ร๎อยละ 100
1.2. จํานวนนักเรียนที่คงอยูํของโรงเรียนประถมสาธิต ตามเปูาหมาย ร๎อยละ 100
1.3. กิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการของนักเรียนเต็มตามศักยภาพ
1.4. ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง
1.5. บุคลากร นักเรียนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจในการให๎บริการ
1.6. อาจารย์คณะครุศาสตร์ใช๎เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. ใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนนักเรียนที่เข๎าใหมํ คงอยูํ และสําเร็จการศึกษา
3.2. ใช๎แบบบันทึกข๎อมูล และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่ได๎รับการสนับสนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน15 ปี โดยไมํเสียคําใช๎จําย
3.3. แบบบันทึกข๎อมูลและแบบสอบถามความพอใจในการรํวมกิจกรรมการพัฒนาตามศักยภาพและการ
พัฒนาการเรียนการสอน
3.4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎ปกครอง
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3:การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554
2.1.1 นโยบายที่ 1: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎ อ งกั บ แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของ
ท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา

หมาย
เหตุ
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2.3. ความสอดคล๎ อ งกั บ มาตรฐานและตั ว บํ ง ชี้ ก ารประเมิ น ภายนอกระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(สมศ.)
พลเมืองโลก

2.3.1 มาตรฐานที่ 1:

คุ ณ ลั ก ษณะของคนไทยที่ พึ ง ประสงค์ ทั้ ง ในฐานะพลเมื อ งและ

ตัวบํงชี้ที่ 1.1 : กําลังใจ กําลังกายที่สมบูรณ์
ตัวบํงชี้ที่ 1.2 : ความรู๎และทักษะที่จําเป็นและเพียงพอในการดํารงชีวิต
และพัฒนาสังคม
2.3.2 มาตรฐานที่ 2: แนวการจัดการศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 2.1 : การจัดหลักสูตรการเรียนรู๎และสภาพแวดล๎อมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ตัวบํงชี้ที่ 2.2 : มีการพัฒนาผู๎บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอยํางเป็น
ระบบและมีคุณภาพ
2.4. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ห๎องสมุดอุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
ตัวบํงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกลการจัดการเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให๎ นศ.
2.5 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวนนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัด เชิงคุณ ภาพ คําใช๎จํ ายที่ผู๎ป กครองสามารถลดคําใช๎จํ ายตามรายการที่ได๎ รับการ
สนับสนุน
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม
1121111003 งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร๎างความเชื่อมั่นและการกระตุ๎นเศรษฐกิจของประเทศ
แผนงบปะมาณ:
แผนงาน : เสริมสร๎างรายได๎พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด๎านสังคม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กําหนด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กําหนด
ผลผลิต:
งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ
2. นักเรียนและผู๎ปกครองพึงพอใจการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบอุดหนุน
วงเงินงบประมาณ:
4,464,180
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หนํวยงาน :คณะครุศาสตร์ : โรงเรียนสาธิต (มัธยม)
ผู๎รับผิดชอบ : ผศ.สุวัฒน์ ทับทิมเจือ

หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานชํ วงชั้นที่ 3 และ 4 ถือเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนสาธิต (มัธยม) ดําเนินการ
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ มีคุณภาพ มีพัฒนาการความก๎าวหน๎า สามารถสร๎างความเชื่อมั่นและการกระตุ๎นเศรษฐกิจ
ของประเทศ เสริมสร๎างรายได๎พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด๎านสังคม นักเรียนได๎รั บโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานตามสิ ทธิ์ ที่ กํา หนดไว๎ โรงเรี ย นจึ ง จํ า เป็ น ต๎ อ งรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2554 จาก 2
ห๎องเรียนเป็น 3 ห๎องเรียน รวมทั้งจัดกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ จัดหาสื่อ
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย จัดกิจกรรม ทัศนศึกษา ดูงานตามแหลํงเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับแตํละกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ จัดหาบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและได๎มาตรฐานให๎
นักเรียนได๎รับการพัฒนาศักยภาพทางด๎านวิชาการ ผู๎ปกครองได๎รับความเชื่อมันและความพึงพอใจ
ดังนั้นโรงเรียนสาธิต (มัธยม) จึงจําเป็นต๎องขยายห๎องเรียน จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และบุคลากรที่
มีความรู๎ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนรวมทั้งจัดกิจกรรมทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงานจากแหลํงเรียนรู๎ที่
เหมาะสมกับระดับชั้น
โรงเรีย นสาธิต (มัธยม) จึง จัดทํางานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดั บมัธยมศึ กษาขึ้น เพื่อเป็นกรอบทิศทาง
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาที่มุํงเน๎นคุณภาพและสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อจัดหาบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถ
เพื่อจัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นคุณภาพและสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให๎นักเรียนมีกิจกรรมทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงานจากแหลํงเรียนรู๎ที่เหมาะสม
เพื่อให๎นักเรียนจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด

เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1
จ๎างบุคลากรประจําโรงเรียน
1.2
จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
1.3
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นคุณภาพและมีมาตรฐาน
1.4
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงาน
1.5
นักเรียนจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด

ปริมาณ หนํวยนับ
36 คน
500 ชิน
้
6 ระดับชั้น
1 ครั้ง
2 ระดับชั้น

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
2.2. โรงเรียนมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎
2.3. นักเรียนได๎รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นคุณภาพและสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.4. นักเรียนได๎รํวมกิจกรรมทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงานจากแหลํงเรียนรู๎ที่เหมาะสม
2.5. นักเรียนจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด
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3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 โรงเรี ย นมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู๎ ค วามสามารถในการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนตลอดปี
การศึกษา
3.2 โรงเรียนมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดปี
การศึกษา
3.3 นักเรียนได๎รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นคุณภาพและสอดคล๎องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดปีการศึกษา
3.4 นัก เรี ยนได๎ รํว มกิ จ กรรมทัศ นศึ กษาหรื อศึ ก ษาดู ง านจากแหลํ ง เรีย นรู๎ ที่เ หมาะสมตามระยะเวลา
ทีก
่ ําหนด
3.5 นักเรียนจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดคิดเป็นร๎อยละ
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1.
2

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

จ๎างบุคลากรประจําโรงเรียนสาธิต
จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1

จ๎างบุคลากรประจําโรงเรียน

2

จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น
36/1

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.
36/1
36/1
36/1
36/1
อัตรา/

500

เดือน
ชิน
้

50

200

200

50

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1

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.

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

4,219,740

จ๎างบุคลากรประจําโรงเรียน
1.1 อาจารย์อัตราจ๎าง

1,054,935

1,054,935

1,054,935

1,054,935

124,440
100,000
20,000

30,000
20,000
5,000

40,000
35,000
5,000

40,000
35,000
5,000

14,440
10,000
5,000

4,464,180

1,109,935

1,134,935

1,134,935

1,084,375

1.2 เจ๎าหน๎าที่ธุรการและคอมพิวเตอร์

1.3 เจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุด
1.4 นักการภารโรง

2

1.5 คําประกันสังคม 5%
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
2.1 คําวัสดุ
2.2 คําใช๎สอย
2.3 คําสาธารณูปโภค
รวมทั้งสิ้น

244,440

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

กิจกรรมหลักที่ 1 จัดจ้างบุคลากร
ประจาโรงเรียน
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว
1) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์อัตราจ้าง
- อาจารย์
- อาจารย์
- อาจารย์
- อาจารย์

ปริมาณ
ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
4,219,740

1

4,018,800
3,477,720

1
1
1
1

คน
คน
คน
คน

12
12
12
12

เดือน
เดือน
เดือน
เดือน

13,960
12,530
12,220
13,110

บาท
บาท
บาท
บาท

167,520
150,360
146,640
157,320

หมา
ย
เหตุ
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ลํา
ดับ

1.2
2

2.1

2.2

2.3

รายการ
- อาจารย์
- อาจารย์
- อาจารย์
- อาจารย์
- อาจารย์
- อาจารย์
- อาจารย์
- อาจารย์
2) ค่าจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ประจา
ตามสัญญา
- เจ๎าหน๎าที่ธุรการและคอมพิวเตอร์
- เจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุด
- นักการภารโรง
- นักการภารโรง
- นักการภารโรง
- นักการภารโรง
- นักการภารโรง
ค่าใช้สอย
- คําประกันสังคม 5%
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
- เอกสารตํารา วารสาร นวนิยาย
หนังสือพิมพ์
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุงานบ๎านงานครัว
- วัสดุเวชภัณฑ์ห๎องพยาบาล
- วัสดุการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ค่าใช้สอย
- คําวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงในการใช๎รถ
มหาวิทยาลัยและรถสํวนตัว
- ไปราชการและทัศนศึกษา
- คําวัสดุซํอมแซมครุภัณฑ์
- คําวัสดุซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง
- คําจ๎างเหมาบริการตําง ๆ
ค่าสาธารณูปโภค
- คําโทรศัพท์และไปรษณียภัณฑ์
รวม

ปริมาณ
ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
1
คน
12
เดือน
2
คน
12
เดือน
1
คน
12
เดือน
2
คน
12
เดือน
2
คน
12
เดือน
2
คน
12
เดือน
1
คน
12
เดือน
14
คน
12
เดือน

อัตราตํอหนํวย
อัตรา
หนํวย
11,650 บาท
11,060 บาท
12,820 บาท
10,420 บาท
9,700 บาท
9,940 บาท
9,480 บาท
8,700 บาท

1
1
1
1
1
1
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

12
12
12
12
12
12
12

เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน

8,630
6,880
6,390
6,330
6,200
5,580
5,080

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

32

คน

12

เดือน

16,745

บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
139,800
265,440
153,840
250,080
232,800
238,560
113,760
1,461,600
541,080
103,560
82,560
76,680
75,960
74,400
66,960
60,960
200,940
200,940
244,440
244,440
124,440
40,000
34,440
20,000
15,000
15,000
100,000
40,000
30,000
10,000
20,000
20,000
20,000
4,464,180

ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา
2. โรงเรีย นมี สื่อ วั สดุ อุ ป กรณ์ ครุ ภั ณฑ์ ที่ ส ามารถพัฒ นากระบวนการเรีย นการสอนให๎มี คุ ณภาพและมี
มาตรฐานตลอดปีการศึกษา
3. นัก เรี ย นได๎ รั บ การพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนที่ มุํ ง เน๎ น คุ ณ ภาพและสอดคล๎ องกั บ การศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานตลอดปีการศึกษา
4. นักเรียนได๎รํวมกิจกรรมทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงานจากแหลํงเรียนรู๎ที่เหมาะสม
5. นักเรียนจบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
1.1 จํานวนนักเรียนเข๎าใหมํ ม.1 และ ม.4
1.2 จํานวนนักเรียนที่คงอยูํ ม. 2, 3, 5 และ 6
1.3 ร๎อยละของผู๎ปกครองได๎รับความพึงพอใจ
1.4 กิจกรรมทัศนศึกษา
1.5 ความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรม

จํานวน 272
จํานวน 477
ร๎อยละ 100
จํานวน
1
ร๎อยละ 100

คน
คน
กิจกรรม

หมา
ย
เหตุ
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1.6 ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถนําความรู๎ไปใช๎ในการพัฒนากิจกรรมเรียนการสอนได๎ร๎อยละ
100
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบันทึกข๎อมูลจํานวนนักเรียนที่เข๎าใหมํ คงอยูํ และสําเร็จการศึกษา
3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
3.3 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร๎างความเชื่อมั่นและการกระตุ๎นเศรษฐกิจของประเทศ
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554
2.1.1 นโยบายที่ 1: นโยบายเรํงดํวนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก
2.2 ความสอดคล๎ อ งกั บ แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร๎างความเชื่อมั่นและการกระตุ๎นเศรษฐกิจของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1: ให๎นักเรียนมีโอกาสได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว๎
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 2 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อ
2.4 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ห๎องสมุดอุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
ตัวบํงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกลการจัดการเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให๎ นศ.
2.5 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวนนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัด เชิงคุณ ภาพ คําใช๎จํ ายที่ผู๎ป กครองสามารถลดคําใช๎จํ ายตามรายการที่ได๎ รับการ
สนับสนุนชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม
3. ความพร๎อมของโครงการ
สามารถดําเนินการได๎ทันที
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
1. งานจัดการศึกษา
1050000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1123221001 งานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยูํ
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
196,705 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: รศ.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี ภารกิจตามวัตถุประสงค์และภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการ
ผลิตบัณฑิต ทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา
การปฏิรูปการศึกษา และความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาตําง ๆ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2554 คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ด๎ เ ปิ ด สอนในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ สาขาวิ ช าเคมี สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส าร สนเทศ
สาขาวิ ชาวิทยาการคอมพิว เตอร์ สาขาวิช าอาชี วอนามัย สาขาวิ ชาสาธารณสุ ขชุ มชน สาขาวิช าเทคโนโลยีไ ฟฟู า
อุต สาหกรรม สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (การจั ด การ) สาวิช าเทคโนโลยีก ารอาหาร สาขาวิช าคหกรรม
ศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รวมทั้งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟูา (อิเล็กทรอนิกส์) โดยคาดวําจะ
มีนักศึกษาทั้งสิ้น 949 คน
จากภารกิจดังกลําวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจําเป็นต๎องใช๎งบประมาณในการบริหารจัดการคณะ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ ให๎ ดํ า เนิ น งานให๎ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นด๎ า นตํ า ง ๆ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด๎ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนด๎านวิชาการแกํนักศึกษา และ
คณาจารย์ ให๎บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็นและเหมาะสมในการดําเนินงานและสนับสนุนการเรียนการสอน
2. เพื่อให๎มีครุภัณฑ์ที่มีสภาพพร๎อมใช๎งาน
3. เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เพื่อชําระคําสาธารณูปโภคของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1
จัดซื้อวัสดุ
1.2
จ๎างเหมาบริการและซํอมแซมครุภัณฑ์
1.3
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
1.4
จํายคําสาธารณูปโภค

ปริมาณ
20
5
8
12

หนํวยนับ
รายการ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
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2.

3.

เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะตามกําหนด
2.2. มีวัสดุ และครุภัณฑ์ในสภาพดี พร๎อมสําหรับการจัดการเรียนการสอนไมํต่ํากวําร๎อยละ 80
2.3. นักศึกษา คณาจารย์และผู๎เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจไมํต่ํากวําร๎อยละ 80
เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. สามารถดําเนินการด๎านการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให๎แล๎วเสร็จในภาคเรียน

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2
3
4

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

จัดซื้อวัสดุ
จ๎างเหมาบริการและซํอมแซมครุภัณฑ์
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
จํายคําสาธารณูปโภค

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1
2
3
4

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

ซื้อวัสดุ
จ๎างเหมาบริการและซํอมแซม
ครุภัณฑ์
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
จํายคําสาธารณูปโภค

20
5

รายการ

ครั้ง

1

8
1

8
2

8
12

ครั้ง
ครั้ง

2
3

2
3

2
3

4
1
2
3

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1
2
3
4

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ซื้อวัสดุ
จ๎างเหมาบริการและซํอมแซมครุภัณฑ์
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
จํายคําสาธารณูปโภค
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.
84,705
30,000
25,000
29,705
70,000
30,000
10,000
20,000
10,000
24,000
6,000
6,000
6,000
6,000
18,000
4,000
4,000
5,000
5,000
196,705
40,000
50,000
56,000
50,705
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

1

กิจกรรมหลักที่ 1 จัดซื้อวัสดุ
งบดาเนินงาน
1.1 คําวัสดุสํานักงาน วัสดุการเกษตร
วัสดุงานบ๎านงานครัว วัสดุ
ประชาสัมพันธ์ วัสดุกํอสร๎าง ฯลฯ
2 กิจกรรมหลักที่ 2 จ้างเหมา
บริการและซ่อมแซมครุภัณฑ์
งบดาเนินงาน
2.1 คําใช๎สอย
- คําซํอมแซมครุภัณฑ์และจ๎าง
เหมาบริการ
กิจกรรมหลักที่ 2 ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
งบดาเนินงาน
2.1 คําตอบแทน
- คําตอบแทนกรรมการประจํา
คณะ
3 กิจกรรมหลักที่ 3 จ่ายค่า
สาธารณูปโภค
งบดาเนินงาน
3.1 คําสาธารณูปโภค
-คําโทรศัพท์
-คําแสตมป์,คําไปรษณีย์

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

84,705
84,705
70,000

70,000

2

24,000

3

คนๆละ

8

ครั้งๆละ

3,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

บาท

24,000
18,000

15,000
3,000
196,705

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การบริหารและการจัดการของคณะวิทยาศาสตร์เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
2. มีวัสดุอป
ุ กรณ์เพียงพอในงานบริหารงานคณะ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. มีวัสดุ และครุภัณฑ์ที่พร๎อมสําหรับการจัดการเรียนการสอน
1.2. จํานวนวัสดุ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของคณะ
1.3. มีการจํายคําสาธารณูปโภคตรงตามเวลา
1.4. มีหนังสือพิมพ์ไว๎บริการขําวสารในคณะ
1.5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎รับข๎อเสนอแนะและข๎อคิดเห็นจากกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนนักเรียนที่เข๎าใหมํ คงอยูํ และสําเร็จการศึกษา
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการ
เรียนการสอน
3.3. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
3.4. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน
3.5. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎ปกครอง

หมาย
เหตุ
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3 สังคมและ
คุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎ อ งกั บ แผนปฏิบั ติ ร าชการ พ.ศ.2553–2555 ของมหาวิ ท ยาลั ย : นโยบายที่ 1:
สํงเสริม สนับ สนุ นและพัฒ นาการจัดการศึ กษาให๎ มีคุณ ภาพตามเกณฑ์ม าตรฐาน และยกระดับสูํ ความเป็นเลิศ เพื่ อ
ตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติ
ของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ และพั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ ตามความต๎ อ งการของสั ง คม ท๎ อ งํ ถิ น และ
ประเทศชาติ : กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพชีวิต
1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.4.1 มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.4.2 มิติที่ 2 มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 ข๎อ 6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต
ข๎ อ 6 . 2 ร๎ อ ย ล ะ ข อ ง ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า ตํ อ
สถาบันอุดมศึกษา
2.5 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2 ข๎อ 2.6 ระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน
ข๎อ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1123221002 งานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยูํ
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
745,400 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: รศ.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

หลักการและเหตุผล
งานการจั ด การศึ ก ษาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละภาระหน๎ า ที่ ข องมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ นั้ น คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ภ ารกิ จ ในการผลิ ต
บัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให๎ส อดคล๎องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูป
การศึกษา และความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่น เนี่องจากปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาตําง ๆ
จากภารกิจดังกลําวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจําเป็นต๎องใช๎งบประมาณในการจัดการศึกษา เพื่อ
ดํ า เนิ น งานให๎ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นด๎ า นตํ า ง ๆ ในการ จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด๎ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนด๎านวิชาการแกํนักศึกษา และ
คณาจารย์ ให๎บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น การสอนในรายวิชาตําง ๆ ในความรับผิดชอบของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น ลักษณะจะเป็นวิชาที่เป็นเนื้อหาการเรียนรู๎ นอกจากจะได๎จากการสอนทฤษฎีแล๎ว
จําเป็นต๎องฝึกปฏิบัติจากเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุตําง ๆ เพื่อให๎นักศึกษาเกิดความคิด วิเคราะห์อยํางเป็นระบบ และ
เกิดทักษะในการเรียนรู๎ จนสามารถนําไปใช๎ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันและในการทํางานได๎ นอกจากนี้นักศึกษา
ต๎องฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการฝึกทักษะในการทํางานกํอนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถจัดการศึกษาและมีระบบการดําเนินงานการจัด
การศึกษาและพัฒนานักศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. เพื่อให๎นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์เพื่องพอในการเรียนการสอนในวิชาที่มีภาคปฏิบัติในรายวิชาตําง ๆ
3. เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการเรียนการสอน
4. เพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะกํอนไปปฏิบัติงานจริง
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1
จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ
1.2
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.3
จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน

ปริมาณ หนํวยนับ
90 รายวิชา
3 สาขาวิชา
5 รายการ

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎รับการฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรทุกรายวิชาที่มีการ
ฝึกปฏิบัติ
2.2. นักศึกษามีประสบการณ์ ทักษะ การเรียนรู๎และมีความพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู๎ตามหลักสูตร
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. มีวัสดุสําหรับฝึกปฏิบัติ เตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพได๎อยํางตํอเนื่องตลอดปี
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วัน
สิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2
3

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2554
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.

คําวัสดุฝึกปฏิบัติ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วัสดุการเรียนการสอน

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1
2
3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
คําวัสดุฝึกปฏิบัติ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คําวัสดุการเรียนการสอน

ปริมาณ
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
รวมทั้ง หนํวยนับ 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.
90
3
5

รายวิชา
สาขา
รายการ

20

30
1

30
1
5

10
1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1
2
3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
คําวัสดุฝึกปฏิบัติ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คําวัสดุการเรียนการสอน
รวม

งบประมาณ พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
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.
655,800
60,000
250,000
200,000
145,800
39,600
10,000
19,600
10,000
50,000
50,000
745,400
60,000
260,000
269,600
155,800

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

1

กิจกรรมหลักที่ 1 ฝึกปฏิบัติ
งบดาเนินงาน
1.1 คําวัสดุ
2 กิจกรรมหลักที่ 2 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
งบดาเนินงาน
คําวัสดุ
3 กิจกรรมหลักที่ 3 วัสดุการ
เรียนการสอน
งบดาเนินงาน
คําวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่กําหนดไว๎ในหลักสูตร
2. นักศึกษาได๎ออกฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพที่ศึกษา
3. นักศึกษาสําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

655,800
655,800
39,600

39,600
50,000

50,000
745,400

หมาย
เหตุ
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การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. มีวัสดุสําหรับฝึกปฏิบัติ เตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพได๎อยํางตํอเนื่องตลอดปี
1.2. นักศึกษาภาคปกติได๎รับการเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.3. นักศึกษา คณาจารย์และผู๎เกี่ยวข๎องได๎มีสํวนรํวมและมีความพึงพอใจมากขึ้น
1.4. นักศึกษาภาคปกติมีวัสดุใช๎ในการฝึกปฏิบัติ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3 สังคมและ
คุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2553–2555 ของมหาวิทยาลัย: นโยบายที่ 1: สํงเสริม
สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนอง
ความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องํถิน และประเทศชาติ : กลยุทธ์ที่ 3
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน:
กลยุทธ์ที่ 6 ด๎านการจัดสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู๎
-จัดหาสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพชีวิต
1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.4.1 มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.4.2 มิติที่ 2 มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 ข๎อ 6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต
ข๎ อ 6 . 2 ร๎ อ ย ล ะ ข อ ง ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า ตํ อ
สถาบันอุดมศึกษา
2.6 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2 ข๎อ 2.6 ระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน
ข๎อ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1123221003 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยูํ
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
40,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: รศ.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา คือ
“พัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ คุณธรรม วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต
และสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข”
เพื่อเป็นการสนองตอบตํอนโยบายตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จึงได๎ตระหนักถึงความสําคัญในกระบวนการจัดกิจกรรมตํางๆ ที่นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนในห๎องเรียนเพื่อ
เป็ นการพัฒ นานัก ศึก ษา ทั้ง การศึ กษาดู งานนอกสถานที่ การอบรมความรู๎ ใหมํๆ ที่ ไมํ มีอ ยูํ ในหลั กสู ตร การพัฒ นา
บุคลิกภาพ การเลํนดนตรี กีฬา ซึ่งกิจกรรมตํางๆ เหลํานี้จะเป็นการพัฒนานักศึกษาให๎เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางด๎าน
รํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ คุณธรรม วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต และสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข
จากภารกิจดังกลําวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจําเป็นต๎องใช๎งบประมาณในการจัดการศึกษา เพื่อ
ดําเนินงานให๎ บรรลุวัตถุประสงค์ในด๎านตํา ง ๆ ในการพัฒนาบัณฑิตด๎า นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให๎เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ คุ ณธรรม วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต และสามารถอยูํรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของวิทยาศาสตรบัณฑิต ให๎เป็นที่ต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต
2. เพื่ อ ให๎ นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรในคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี รํ ว มทํ า กิ จ กรรมด๎ า น
ศาสนา ดนตรี กีฬารํวมกันเพื่อให๎เกิดความสามัคคีและมีความรักในสถาบันของตน
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให๎คงอยูํสืบตํอไป
4. เพื่ อให๎ค ณะกรรมการฝุ ายกิจ การนั กศึ กษาของคณะได๎มี แนวทางในการพั ฒนาการจัด กิจ กรรมให๎ กั บ
นักศึกษาในคณะ
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1
จัดคํายอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรํวม
1.2
ทํากิจกรรมด๎าน ศาสนา ดนตรี กีฬารํวมกันอยํางตํอเนื่องตลอดปี
จัดกิจกรรมอบรมความรู๎พื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการเรียนวิทยาศาสตร์หรือ
1.3
อบรมวิทยาการใหมํๆ สําหรับนักศึกษา

ปริมาณ
1/100

หนํวยนับ
ครั้ง/คน

1/100

ครั้ง/คน

1/100

ครั้ง/คน

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให๎ความรํวมมือในการทํากิจกรรมตํางๆ
2.2 นักศึกษา คณาจารย์และผู๎เกี่ยวข๎องได๎มีสํวนรํวมและมีความพึงพอใจมากขึ้น
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สามารถดําเนินกิจกรรมให๎แล๎วเสร็จภายในวันระยะเวลาที่กําหนด
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ต.ค.

2553

วันสิ้นสุด:

30 ก.ย.

2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ลํา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

จัดคํายพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษานักศึกษาใหมํ

2

นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรํวมทํากิจกรรมด๎าน
ศาสนา ดนตรี กีฬารํวมกันอยํางตํอเนื่องตลอดปี
จัดกิจกรรมอบรมความรู๎พื้นฐานที่จําเป็นสําหรับ
การเรียนวิทยาศาสตร์หรืออบรมวิทยาการใหมํๆ
สําหรับนักศึกษา

3

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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
ลํา
ดับ
1.
2.
3.

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

คํายพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํและพิธี
บายศรีสูํขวัญ
ดนตรี กีฬา ต๎านยาเสพติด
จัดกิจกรรมอบรมความรู๎พื้นฐานที่
จําเป็นสําหรับการเรียนวิทยาศาสตร์
หรืออบรมวิทยาการใหมํๆ

1/100

ครั้ง/
คน

1/100

ครั้ง/
คน

1/100

ครั้ง/
คน

1
1
1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1.
2.
3.

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
คํายพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมํและพิธีบายศรีสูํขวัญ
ดนตรี กีฬา ต๎านยาเสพติด
จัดกิจกรรมอบรมความรู๎พื้นฐานที่จําเป็น
สําหรับการเรียนวิทยาศาสตร์หรืออบรม
วิทยาการใหมํๆ
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.
52,170
25,000
21,000

73,170

50,000
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

1.

2.

3.

รายการ

กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนา
บุคลิกภาพนักศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และ
พิธีบายศรีสู่ขวัญ
งบดาเนินงาน
1) คําวัสดุ
2) คําตอบแทนวิทยากร
กิจกรรมที่ 2 ดนตรี กีฬา
ต้านยาเสพติด
งบดาเนินงาน
1) คําวัสดุ
2) คําตอบแทนกรรมการ
ตัดสินกีฬาและการ
ประกวดร๎องเพลง
3) เงินรางวัลการแขํงขัน
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรม
อบรมความรู้พื้นฐานที่จาเป็น
สาหรับการเรียน
วิทยาศาสตร์หรืออบรม
วิทยาการใหม่ๆ
งบดาเนินงาน
1) คําเอกสารประกอบการ
อบรม
2) คําตอบแทนวิทยากร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

14,000

5
3

รายการ
คนๆละ

1
5

ครั้ง
ชมๆละ

5,000
600

บาท
บาท

5,000
9,000
11,000

2
2

รายการ
คนๆละ

3

รางวัล

100

ชุดๆละ

5

คนๆละ

1
5

ครั้ง
วันๆละ

2,000
400

บาท
บาท

2,000
4,000

5,000
15,000

4

ชม

50

บาท

5,000

500

บาท

10,000
40,000

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพียงพอ

1.
2.
3.
4.

นักศึกษาใหมํมีบุคลิกภาพที่ดี ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาใหมํสามารถปรับตัวเข๎ากับสิ่งแวดล๎อมใหมํและเพื่อนใหมํได๎
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให๎ความรํวมมือในการทํากิจกรรม
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี ความรู๎พื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการเรียนวิทยาศาสตร์อยําง

5. คณะกรรมการฝุายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวทางใหมํๆ ในการจัดกิจกรรม
ให๎กับนักศึกษา
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
1.1 นักศึกษาใหมํมีบุคลิกภาพที่ดี
1.2 เกิดความสามัคคีในหมูํคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.3 นักศึกษาได๎รับความรู๎พื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการเรียนวิทยาศาสตร์หรือได๎รับวิทยาการใหมํๆ
1.4 คณะกรรมการฝุายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาการจัดกิจกรรม
ให๎กับนักศึกษา
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 นักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูํในระดับ 3.5 จากคะแนน 5
2.2 นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 75 ของผู๎มีสิทธิ์เข๎ารํวมกิจกรรม
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. ประเมินผลการดําเนินการจากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา
3.2. ประเมินผลการดําเนินการจากจํานวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3:การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิ น(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3 : สังคมและ
คุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2553–2555 ของมหาวิทยาลัย:
นโยบายที่ 1 : สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ :
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให๎สามารถทํางานได๎หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรมและวิชาการแกํนักศึกษาอยํางตํอเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 9 เสริมสร๎างสุขภาวะทั้ง 4 ด๎าน กาย จิต สังคม และปัญญา
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพบัณฑิต
1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.4.1 มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปี
2.4.2 มิติที่ 2 มิติด๎านคุณภาพ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 6 ข๎ อ 6 . 2 ร๎ อ ย ล ะ ข อ ง ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า ตํ อ
สถาบันอุดมศึกษา
2.5 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.5.1 องค์ประกอบที่ 2 ข๎อ 2.6 ระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน
ข๎ อ 2.7 ระบบและกลไกการพั ฒ นาสั ม ฤทธิ ผ ลการเรี ย นตามคุ ณ ลั ก ษณะของ
บัณฑิต
2.5.2 องค์ประกอบที่ 6 ข๎อ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1123221004 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยูํ
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
30,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนํวยงานหลักในการผลิตบัณฑิตทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่ ง การที่ จ ะผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพได๎ นั้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรมี ค วามจํ า เป็ น อยํ า งยิ่ ง เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น ให๎
บุ ค ลากรได๎ รั บ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู๎ ด๎ า นวิ ท ยาศาสตร์ ที่มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยํ า งรวดเร็ ว เพื่ อ ให๎ บุ ค ลากรในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ได๎รับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และไปราชการ
เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ ทัศนคติและมีทักษะ สามารถใช๎ศักยภาพในด๎านตํางๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน๎าที่ และ
ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จังหวัดและประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให๎ บุ ค ลากรทั้ ง สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น ได๎ มี ค วามรู๎ แ ละประสบการณ์ จ ากการเข๎ า รั บ การ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
2. เพื่อให๎บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทักษะในการจัดการเรียนรู๎เพิ่มขึ้นจากการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
3. เพื่อให๎บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎เข๎ารํวมการประชุมกับหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎อง
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1
บุคลากรได๎เข๎ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและไปราชการ
1.2
จํานวนผู๎เข๎ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและไปราชการ

ปริมาณ หนํวยนับ
10 ครั้ง/ปี
15 คน/ปี

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. บุคลากรมีความรู๎และประสบการณ์เพิ่มขึ้น
2.2. บุคลากรได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎อยํางตํอเนื่อง
2.3. นักศึกษาได๎รับการถํายทอดความรู๎และประสบการณ์จากอาจารย์
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. บุคลกรได๎เข๎ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานได๎ตามกําหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วัน
สิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2
3

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

ขออนุญาต
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
รายงานการเดินทาง
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แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ไปราชการ

ครั้ง/ปี

10

2

3

3

2

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ไป
ราชการ
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.
30,000
5,000
8,000
8,000
9,000

30,000

5,000

8,000

8,000

9,000

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1.

กิจกรรมหลักที่ 1 ประชุม/
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ไป
ราชการ
งบดาเนินงาน
1.1 คําใช๎สอย
- คําเบี้ยเลี้ยง
- คําพาหนะ
- คําที่พัก
- คําบํารุงรถมหาวิทยาลัย
- คําน้ํามันรถ
- คําลงทะเบียน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
30,000

4,000
6,000
10,000
2,000
8,000
10,000
30,000

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์
ทางด๎านวิชาการ
2. บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎ดําเนินกิจกรรมทางวิชาการด๎านตําง ๆ
3. บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ได๎เข๎ารํวมการประชุมกับหนํวยงานภายนอก
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. บุคลากรได๎เข๎ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และไปราชการ 10 ครั้ง/ปี
1.2. จํานวนบุคลากรได๎เข๎ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และไปราชการ ไมํต่ํากวํา 15 คน/ปี
1.3. บุคลากรได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎ร๎อยละ 80
1.4. อาจารย์ที่เข๎ารับการอบรม สัมมนา นําความรู๎มาถํายทอดให๎นักศึกษาได๎รับไมํต่ํากวําร๎อยละ 80
1.5. นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ได๎รับความรู๎และประสบการณ์เพิ่ม
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกการไปราชการและผลการไปฝึกอบรม/สัมมนา

หมาย
เหตุ

25
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายเรํงดํวนที่ 1:
นโยบายเรํงดํวนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย:
นโยบายที่ 9 สํงเสริม สนับสนุนและแสวงหาความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูํความเป็น
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนากําลังคนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้ การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 5 : มาตรฐานด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
5.1 ระดับความสําเร็จของผู๎บริหารในการบริหารและการจัดการให๎บรรลุเปูาหมายตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา
5.3 ระดับคุณภาพของคณาจารย์โดยรวม
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม(รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.4.1 มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 3 ข๎อ 3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.4.2 มิติที่ 2 มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 ข๎อ 6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอบัณฑิต
ข๎อ 6.2 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอ
สถาบันอุดมศึกษา
2.5 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2 ข๎อ 2.6 ระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน
ข๎อ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1123221005 โครงการพัฒนานักศักษาให้เป็นบัณฑิตทีม
่ ีศักยภาพตรงตามความต้องการขององค์กร
ภาครัฐและเอกชน
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตาม
ผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และ
เสริมสร๎างการแขํงขันของประเทศ
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาด
แคลนเพื่อตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. จํานวนนักศึกษาคงอยูํ
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึ กษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบดําเนินงาน งบลงทุน
1,507,275 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

หลักการและเหตุผล
ในการจั ด การศึ ก ษาให๎ ผู๎ เ รี ย นมี ศั ก ยภาพตรงตามความต๎ อ งการของผู๎ ใ ช๎ บั ณ ฑิ ต นั้ น ผู๎ ส อนจะต๎ อ งจั ด ให๎
นั ก ศึ ก ษาได๎ มี ค วามรู๎ ทั ก ษะและพฤติ ก รรมที่ ถู ก ต๎ อ งเหมาะสมตามบริ บ ทของแตํ ล ะหลั ก สู ต รการที่ จ ะทํ า ให๎ เ กิ ด
สิ่งแวดล๎อมที่เหมาะสมตํอการเรียนการสอนดังกลําว คณะจําเป็นต๎องสนับสนุนให๎ทุกสาขามีทั้งวัสดุ อุปกณ์ และและ
จัด สิ่ ง แวดล๎ อ มที่ เอื้ อ ตํ อ การเรี ย นการสอนดั ง กลํ าว นอกจากนั้ น คณะวิ ท ยาศาสตร์ฯ มี น โยบายเน๎น ให๎ นั ก ศึ ก ษาได๎
พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช๎เทคโนโลยี การพัฒนาตนเองโดยการสืบค๎นข๎อมูลวิชาการทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ ซึ่ง
จะทําให๎นักศึกษาเข๎าถึงวิทยาการใหมํๆ และรู๎เทําทั นกระแสโลกาภิวัตน์ รวมทั้งคณะได๎สนับสนุนคณาจารย์ได๎ใช๎
สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อให๎การถํายทอดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากข๎อมูลการมีคอมพิวเตอร์
เพื่อกิจกรรมดังกลําว พบวํา คณะมีคอมพิวเตอร์ให๎นักศึกษาใช๎เพียง 2 เครื่อง/นักศึกษา 945 คน และสํารองเพื่อให๎
คณาจารย์ ใ ช๎ ใ นการสอนหรื อ ในการประชุ ม เพี ย ง 1 เครื่ อ ง และเป็ น เครื่ อ งที่ จั ด ซื้ อ มาตั้ ง แตํ ปี พ .ศ. 2550 ซึ่ ง ไมํ
เพียงพอตํอความต๎องการใช๎งานของนักศึกษาและคณาจารย์สําหรับการติดตั้งโปรเจคเตอร์นั้น คณะได๎รับเครื่องจาก
มหาวิ ทยาลั ย 5 เครื่อ ง มีก ารติ ดตั้ ง ในปี 2553
และมี เ ครื่อ งชนิด เคลื่ อนย๎ า ยได๎ 2 เครื่ อ งและอยูํใ นสภาพชํ า รุ ด
เนื่องจากมี อัตราการใช๎งานทุกวั น และไมํ เพียงพอตํ อการบริการผู๎สอน ซึ่ งเฉลี่ยมีก ารใช๎โปรเจคเตอร์วั นละ 15-20
เครื่อง ซึ่งคณะตั้งเปูาหมายวําทุกห๎องที่มีการเรียนการสอนจะต๎องติดตั้งโปรเจคเตอร์ให๎ครบในระ ยะ 3 ปี (ขาดอี ก
ประมาณ 12 เครื่อง)
สําหรั บการติด ตั้งเครื่อ งปรั บอากาศ นั้นเนื่องจากห๎อง ศว.206 เป็นห๎ องเรี ยนจุ นักศึ กษา 40 คนและมีการ
เรียนการสอนทุกวัน และสภาพอากาศปัจจุบันในชํวงบํายมีอุณหภูมิประมาณ 28-35 องศาเซลเซียส ซึ่งร๎อนอบอ๎าว
มากและบั่นทอนสภาพแวดล๎อมในการเรียนการสอนอยํางยิ่งโดยที่อุณหภูมิที่เหมาะสมเฉลี่ย 24-25 องศาเซลเซียส
(นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ,2549:422)
ดังนั้น คณะจึงมีความจําเป็นที่จะต๎องจัดให๎มีคอมพิวเตอร์ โปรเจคแตอร์ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศเเพื่อ
ให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะด๎านการใช๎คอมพิวเตอร์ ได๎มี การเรียนการสอนโดยผู๎สอนที่สามารถใช๎สื่อที่ทันสมัยรวมทั้งมี
สภาพอากาศที่ เ หมาะสมกั บ การเรี ย นการสอนตามองค์ ป ระกอบของกระบวนการการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่
กําหนดไว๎และสอดคล๎องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่ต๎องการพัฒนาคณะให๎ไปสูํความเป็นเลิศด๎านเทคโนโลยี
และมีศักยภาพตรงตามความต๎องการขององค์กรภาครัฐและเอกชนตํอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักศึกษาศักยภาพตรงตามความต๎องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน จากการที่นักศึกษามี
ทักษะในการใช๎คอมพิวเตอร์และได๎รับการเรียนรู๎ผํานสื่อที่ทันสมัย
2. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎สอนได๎ใช๎สื่อที่มีศักยภาพและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีศักยภาพสอดคล๎องกับความต๎องการ
ขององค์กรภาครัฐและเอกชน
3. เพื่อให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎ในห๎องที่มีสภาพอากาศที่สํงเสริมศักยภาพในการเรียนรู๎
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เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1.1
จัดซื้อครุภัณฑ์
1.2
จัดซื้อวัสดุ

รายการเปูาหมาย

ปริมาณ
28
15

หนํวยนับ
รายการ
ครั้ง

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยและใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2.2. มีห๎องเรียนที่มีบรรยากาศเหมาะสมตํอการเรียน
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลา
3.2. นักศึกษาได๎รับความรู๎และสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วัน
สิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2
3
4

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

ขออนุมัติซื้อจ๎าง
ดําเนินการสอบราคา
ติดตั้งและตรวจรับครุภัณฑ์
ดําเนินการเบิกจําย

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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 28 รายการ

28

2

จัดซื้อวัสดุ

15

รายก
าร
ครั้ง

20

3

5

5

5

5

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1
2

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.

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จัดซื้อครุภัณฑ์ 28 รายการ
จัดซื้อวัสดุ
รวม

1,342,569.75

909,539.75

433,030

164,705.25

50,000

60,000

54,705.25

1,507,278

959,539.75

493,030

54,705.25

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
1.1
1.2

รายการ
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
งบดาเนินงาน
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 30000 BTU ตามมาตรฐาน
มอก. พร๎อมติดตั้ง
เครื่องโปรเจคเตอร์

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

1,362,569.75

2

เครื่อง

40,232

บาท

6

เครื่อง

35,000

บาท

1.3

หุํนฝึกชํวยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบเต็มตัวโดย
การผายปอดและนวดหัวใจ

1

ชุด

1.4

เครื่องดูดเสมหะ (Suction unit)

1

เครื่อง

138,030 บาท
5,500 บาท

80,464 ห๎อง

ศว.206

210,000 สํานักงาน

คณบดีและ
สาขาคหกร
รมศาสตร์
138,030 สาขา
สาธารณสุข
ชุมชน
5,500 สาขา
สาธารณสุข
ชุมชน
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ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

1.5

เตียงผู๎ปุวยชนิด 3 ไกร์

1

ชุด

23,000 บาท

23,000 สาขา

1.6

กล๎องดิจิตอล

1

ตัว

25,000 บาท

25,000

1.7

เน็ตบุ๏ค

เครื่อง

15,000 บาท

30,000

1.8

เครื่องคอมพิวเตอร์

7

เครื่อง

24,000 บาท

168,000

1.9

เครื่องพิมพ์ (Laser)

1

เครื่อง

12,000

บาท

12,000

1.10 เครื่องเก็บตัวอยํางอากาศ Economical
air sampling pump Airlite, SKC/USA
1.11 กล๎องดิจิตอล

1

เครื่อง

42,800

บาท

42,800

1

ตัว

8,230

บาท

1.12 เครื่องบันทึกเสียง

1

ตัว

4,055

บาท

1.13 เครื่องคอมพิวเตอร์

2

เครื่อง

1.14 เครื่องวัดคําความเป็นกรด-ดําง (pH
meter) แบบปากกา
1.15 เครื่องวัดคําความเป็นกรด-ดําง (pH
meter) แบบตั้งโต๏ะ
1.16 dry bath-heating

3

เครื่อง

1

เครื่อง

1

เครื่อง

18,783. บาท
75
25,000
บาท

1.17 เครื่องพิมพ์เลเซอร์

1

เครื่อง

19,581

บาท

19,581 สาขา

2

31,750 บาท
5,000

บาท

สาธารณสุข
ชุมชน
สาขา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
สาขา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
สํานักงาน
คณบดีและ
สาขา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
สาขา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
สาขาอาชีวอ
นามัย

8,230 สาขา

วิศวกรรม
ไฟฟูา
4,055 สาขา
วิศวกรรม
ไฟฟูา
63,500 สาขา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
15,000 สาขาเคมี

18,783.75 สาขาเคมี
25,000 สาขา

ชีววิทยา
เกษตรศาสตร์

1.18 Fuel Cell Demonstration System

1

ชุด

27,000

บาท

27,000 สาขา

1.19 ชุด Pendulum

1

ชุด

48,000

บาท

48,000

1.20 ชุด Air Track

1

ชุด

85,600

บาท

85,600

1.21 ชุดประกอบการทดลอง Air Track

1

ชุด

34,400

บาท

34,400

1.22 ชุด Moment

1

ชุด

58,000

บาท

58,000

1.23 Laser Reflection Sensor

1

ชุด

20,000

บาท

20,000

1.24 Digital counter (230 V, 50/60 Hz

1

ชุด

21,400

บาท

21,400

1.25 Digital counter (115 V, 50/60 Hz

1

ชุด

30,300

บาท

30,300

1.26 โปรเจคเตอร์

2

เครื่อง

26,215

บาท

52,430

1.27 เครื่องฉายภาพ Visualizer

2

ชุด

28,248

บาท

56,496

1.28 เครื่อง Notebook

1

เครื่อง

20,000

บาท

20,000

2

กิจกรรมที่ 2 ซื้อวัสดุ
งบดาเนินงาน
- คําวัสดุสําหรับใช๎ในการเรียนการสอน
สาขาวิชา

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

164,705.25
164,705.25

1,507,275

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
สาขา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
สาขา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
สาขา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
สาขา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
สาขา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
สาขา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
สาขา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
สาขา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
สํานักงาน
คณบดีและ
สาขา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
สํานักงาน
คณบดี
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.
4.
5.

มีห๎องเรียนสําหรับนักศึกษาที่มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย สําหรับใช๎สอนที่มีคุณภาพ
มีห๎องเรียนที่มีสภาพบรรยากาศที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 2 ห๎อง
การเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ
เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษา
นักศึกษาสามารถนําเอาเทคโนโลยีมาใช๎ประกอบการเรียนได๎อยํางเหมาะสม

การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
1.1. มีห๎องเรียนที่มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น
1.2. มีห๎องเรียนที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทําให๎มีสภาพเหมะสมกับการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
1.3. นักศึกษามีความพึงพอใจตํอการปรับปรุงห๎องเรียนเพิ่มขึ้นร๎อยละ 70
1.4. ห๎องเรียนและอุปกรณ์มีความเหมาะสมตํอการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินจากอาจารย์ผู๎สอน
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554):
นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553–2555
2.2.1 นโยบายที่ 1: สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาให๎ มี คุ ณ ภาพตามเ กณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องํถิน และประเทศชาติ :
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน :
กลยุทธ์ที่ 7พัฒนากําลังคนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย
นโยบายที่ 9 สํง เสริ มสนั บ สนุน และแสวงหาความรํว มมื อ ในการพัฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สูํ ค วามเป็ น
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล :
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพชีวิต
ตัวบางชี้ที่ 1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.4.1 มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร๎ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที ่ ไ ด๎ ง านทํ า หรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระ
ภายใน 1 ปี
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับที่

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/
ลักษณะของโครงสร้างและคาชี้แจง/
เหตุผลความจาเป็น

1

เครื่องปรับอากาศ
แบบแขวนเพดาน

2 เครื่อง

40,232

80,464

มาตรฐาน
- ขนาดไมํต่ํากวํา 3000 BTU
- ได๎รับมาตรฐาน มอก.
- ประหยัดไฟเบอร์ 5
- ชุดควบคุมแบบมีสายชนิดดิจิตอล
- ชุดข๎อตํอเป็นแบบแผร์นัททั้งชุดคอนแดน
ซิ่งและแฟนคอยล์
- รับประกันอุปกรณ์ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
- ราคารวมคําติดตั้ง

2

เครื่องโปรเจคเตอร์

6 เครื่อง

35,000

210,000

3

หุํนฝึกชํวยชีวิตขั้น
พื้นฐานแบบเต็มตัว
โดยการผายปอด
และนวดหัวใจ

1ชุด

138,030

138,030

มาตรฐาน
- ความสวํางไมํน๎อยกวํา 2600 AnsI
Lumens
- ความละเอียดไมํต่ํากวํา XGA 1024x768
pixel
- มี Contrast ไมํต่ํากวํา 3700
- ขนาดภาพ 23-300 นิ้ว
มาตรฐานฯ
- เป็นหุํนขนาดเทําคนจริง ทําด๎วยยางและ
พลาสติก บริเวณขาทําด๎วยฟองน้ํา เพื่อ
สามารถพับเก็บได๎สะดวก
- แผงใบหน๎าและคอของหุํนแยกเป็นคนละ
ชิ้นกัน เพื่อลดคําใช๎จํายในการบํารุง
การศึกษา หรือซํอมแซม
- สํวนที่เป็นผมของหุํน มีลักษณะเป็นฝา
ครอบสามารถถอดแยกจากสํวนศรีษะของ
ของหุํนได๎สะดวก
- หลอดลมของหุํน มีระบบทางเดินหายใจ
เหมือนของจริง ตามสรีระรํางกายคน คือ
จะต๎องแหงนศรีษะเมื่อจะทําการผายปอด
จึงสามารถเปุาลมเข๎าได๎
- ผู๎ฝึกสามารถคลําชีพจรที่คอของหุํน ซึ่ง
สร๎างสัญญาณเทียมขึ้นจากลูกยางบีบ เพื่อ
ประกอบขั้นตอนในการฝึก
- แผงสัญญาณไฟ เพื่อแสดงการปฏิบัติงาน
ของผู๎ฝึก
- ปอดเทียมและทางเดินหายใจของหุํน
สามารถถอดเปลี่ยนได๎
- ใบหน๎าของหุํนสามารถถอดเปลี่ยนได๎
- แผงหน๎าอกของหุํนสามารถถอดเพื่อทํา
ความสะอาดและบํารุงรักษาอุปกรณ์ภายใน
ได๎สะดวก
- หุํนและอุปกรณ์ดังกลําวสามารถเก็บใน
กระเป๋าที่แข็งแรง ซึ่งมีล๎อเลื่อนสามารถลาก
จูงได๎ สะดวกในการเคลื่อนย๎าย
- มีหนังสือคูํมือการใช๎งาน และบํารุงรักษา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยํางละ 1 เลํม
- รับประกันคุณภาพชีวิต 1 ปี
- เป็นผลิตภัณ์ของLAERDAL ประเทศ
นอร์เวย์
- บริษัท ฯ ได๎รับการแตํงตั้งการเป็นตัวแทน
จําหนําย ซํอมบํารุงรักษา และบริการหลัง
การขายโดยตรงจากผู๎ผลิต และมีชํางผําน
การอบรมจากผู๎ผลิต เพื่อซํอมบํารุงรักษา
คําชี้แจงฯ
ใช๎ในการฝึกปฏิบัติการของนักศึกษาวิชาการ
ปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
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มาตรฐานฯ
- ปรับแรงดูดได๎ในชํวง 0-650 มิลลิเมตร
ปรอท
- หน๎าปัดแสดงแรงดูดที่ใช๎แบบเข็ม
- อัตราการไหล 18 ลิตร/นาที
- กระบอกบรรจุของเหลวขนาด 1 ลิตร
- (เพิ่มเป็น 2 ลิตรได๎ในภายหลัง)
- มีหูหิ้ว เคลื่อนย๎ายสะดวก
- ขนาด 55x26.4x36.5 ซม.
- น้ําหนัก 6.1 กก.
- กระเป๋าใสํเครื่องและอุปกรณ์
มาตรฐานฯ
- พื้นเตียงแบํงเป็น 4 ตอน ปูด๎วยเหล็ก พร๎อม
ที่นอนใยมะพร๎าว
- สามารถปรับระดับเตียงได๎ 3 ระดับ
- ปรับระดับความสูง-ต่ําของเตียงได๎ตั้งแตํ
45-78 ซม.
- ปรับระดับหัวเตียงในทางยกหลังได๎สูงสุด
80 องศา
- พนักหัว-ทํายเตียงถอดออกได๎
- ราวกั้นเตียงเป็นสแตนเลส ปรับสไลด์ขึ้น-ลง
- ล๎อขนาด 5 นิ้ว มีล็อค 2 ล๎อ
- ขนาดกว๎าง 90 ซม.ยาว 200 ซม.สูง 45-80
ซม.
มาตราฐาน
- เลนส์ AF-S 18-105 mm f3.5-5.6 VR
- ความละเอียดไมํต่ํากวํา 12.3 ล๎านพิกเซล
- ระบบออโต๎โฟกัสไมํต่ํากวํา 11 จุด
- ถํายภาพตํอเนื่องไมํต่ํากวํา 5 ภาพ/วินาที
- จอ LCD ไมํน๎อยกวํา 3.0 นิ้ว
- รองรับ SD/SDHC Card
- มี D-Movie HD720p ชํองตํอ MDMI
มาตรฐาน
- ซีพียูไมํต่ํากวํา Intel Atom 1.8 GHz
- หนํวยความจําไมํต่ํากวํา 2 GB
- จอภาพขนาดไมํต่ํากวํา 10 นิ้ว
- ฮาร์ดดิสก์ความจุไมํต่ํากวํา 250 GB
มาตรฐาน
- โปรเซสเซอร์ไมํต่ํากวํา Intel Core 2 Quad
ความเร็วไมํต่ํากวํา 2.6 GHZ
- หนํวยความจําไมํต่ํากวํา 4 GB
- ฮาร์ดดิสก์ความจุไมํต่ํากวํา 500 GB
- จอภาพขนาดไมํต่ํากวํา 20 นิ้ว
มาตรฐาน
- ความเร็วในการพิมพ์ไมํต่ํากวํา 30 แผํน/
นาที
- ความละเอียดไมํต่ํากวํา 1200X 1200 dpi
- หนํวยความจําไมํต่ํากวํา 32 MB

4

เครื่องดูดเสมหะ
(Suction unit) 1
เครื่อง

1 เครื่อง

5,500

5,500

5

เตียงผู๎ปุวยชนิด 3
ไกร์

1 ชุด

23,000

23,000

6

กล๎องดิจิตอล

1 ตัว

25,000

25,000

7

เน็ตบุค
๏

2 เครื่อง

15,000

30,000

8

เครื่องคอมพิวเตอร์

7 เครื่อง

24,000

168,000

9

เครื่องพิมพ์
(Laser)

1 เครื่อง

12,000

12,000

10

เครื่องเก็บตัวอยําง
อากาศ
Economical air
sampling pump
Airlite, SKC/USA

1 เครื่อง

42,800

42,800

รายละเอียด
Feature Product
- Sampling :Sorbent Tube,Filter,Impringer
- มาตรฐาน NIOSH หรือ OSHA
- ชํวงอัตราการไหล 750–3000 ml/min
(Low Flow Module:5-500 ml/min)
- มีการทํางานชนิดอัตราการไหลคงที่ไมํ
เกิน +/- 5%
- แสดงไฟกระพริบ LED เมื่อแบตเตอรี่ต่ํา
หรือไมํสามารถชดเชยแรงดันอากาศได๎
- ตัวเครื่องทําด๎วยพลาสติก มีระบบปูองกัน
คลื่น วิทยุรบกวน (RFI)
- แบตเตอรี่แห๎งขนาด AA Size 3 ก๎อน ทํางาน
ได๎ตํอเนื่องไมํต่ํากวํา 8 ชั่วโมง
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มาตราฐานฯ
- 4.1 Mega Pixels
- 2.7 “Screen LCD HD Movie”
- ระบบปูองกันภาพสั่นไหว
- Auto โหมดถํายภาพอัจฉริยะอัตโนมัติ
รายละเอียด
- ชํองตํอ USB สําหรับตํอเชื่อมกับ
คอมพิวเตอร์
- ภาครับวิทยุ FM ดิจิตอล ตั้งสถานีได๎ 25
สถานีพร๎อมบันทึกรายการวิทยุได๎
- บันทึกได๎นานสูงสุด(LP)130.25 ชม
,(HQ)29.45 ชม.
- พร๎อมซอฟท์แวร์ในการใช๎งานคอมพิวเตอร์
ดีไซน์กะทัดรัด พกพาสะดวก
- ปุุมควบคุมด๎านหน๎าตัวเครื่อง ควบคุมได๎
งํายดาย
มาตราฐานฯ
- CPU I5 650 3.2 GHz (เทียบเทําหรือสูง
กวํา)
- Mainboard P55-UD3L (เทียบเทําหรือสูง
กวํา)
- RAM 4/1600 Kington (เทียบเทําหรือสูง
กวํา)
- HDD 500GB SEAGATE (เทียบเทําหรือสูง
กวํา)
- DVD-RW ASUS 24X (เทียบเทําหรือสูง
กวํา)
- ATX CASE Thermal Take V4 (เทียบเทํา
หรือสูงกวํา)
- LCD E1920 SAMSUNG (เทียบเทําหรือสูง
กวํา)
- VGA ASUS GT220 1GB (เทียบเทําหรือสูง
กวํา)
- K/B+Mouse Microsoft(เทียบเทําหรือสูง
กวํา)
- Power X 600 W (เทียบเทําหรือสูงกวํา)
มาตรฐาน
- สามารถวัดวําได๎ในชํวง -1.00-15.00 pH
- คําความละเอียดเป็น 0.01 pH
- คําความถูกต๎องเป็น  0.01 pH
- ควบคุมการทํางานด๎วยระบบไมโครโปรแซส
เซอร์
- แสดงผลการวัดและข๎อความตํางๆ บนจอ
LCD ขนาดใหญํ
- มีชุดน้ํายาบัฟเฟอร์มาตราฐาน 2 ชุดสําหรับ
คาลิเบรท
- สามารถคาลิเบรทได๎สูงสุด 3 จุด
- สามารถใช๎อิเล็คโทรดแบบ BNC ได๎ทั้งแบบ
แก๎วและแบบพลาสติก
- สามารถตั้งอุณหภูมิได๎ตั้งแตํ 0-50oC
- ตัวเครื่องสามารถกันน้ําได๎มีระบบปิดเปิด
อัตโนมัติ
- ใช๎แบตเตอรี่ขนาด 1.5 V จํานวน 4 ก๎อน
- ได๎รับมาตราฐาน ISO 9001:2000
- รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี หัววัด 6 เดือน
มาตรฐาน
- สามารถวัดวําได๎ในชํวง 0.00-14.00 pH
- คําความละเอียดเป็น 0.01 pH
- คําความถูกต๎องเป็น  0.01 pH
- สามารถวัดที่ชํวงอุณหภูมิ 0-100oC
- มีชุดน้ํายาบัฟเฟอร์มาตราฐานสําหรับคาลิ
เบรท

11

กล๎องดิจิตอล

1 ตัว

8,230

8,230

12

เครื่องบันทึกเสียง

1 ตัว

4,055

4,055

13

เครื่องคอมพิวเตอร์

2 เครื่อง

31,750

63,500

14

เครื่องวัดคําความ
เป็นกรด-ดําง (pH
meter) แบบ
ปากกา

3

5,000

15,000

15

เครื่องวัดคําความ
เป็นกรด-ดําง (pH
meter) แบบตั้งโต๏ะ

1

18,783.75

18,783.75

33
ลาดับที่

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

16

dry bath-heating

1 เครื่อง

25,000

25,000

17

เครื่องพิมพ์เลเซอร์

1 เครื่อง

19,581

19,581

18

Fuel Cell
Demonstration
System

1 ชุด

27,000

27,000

19

ชุด Pendulum

1 ชุด

48,000

48,000

20

ชุด Air Track

1 ชุด

85,600

85,600

21

ชุดประกอบการ
ทดลอง Air Track

1 ชุด

34,400

34,400

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/
ลักษณะของโครงสร้างและคาชี้แจง/
เหตุผลความจาเป็น

- สามารถคาลิเบรทได๎สูงสุด 3 จุด
- สามรถบันทึกผลอัตโนมัติได๎
- ใช๎ไฟขนาด 9 V
- ได๎รับมาตราฐาน และ รับประกันตัวเครื่อง
คําชี้แจง
เนื่องจากสาขาวิชาเคมีไมํมี เครื่องวัดความ
เป็นกรด-ดํางแบบพกพา (ปากกา) ในการทํา
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต๎น สําหรับนักศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
เนื่องจากเครื่องวัดความเป็นกรด-ดํางชนิดตั้ง
โต๏ะของสาขาวิชาเคมีที่มีอยูํจํานวน 2 เครื่อง
เสื่อมสภาพเนื่องจากผํานการใช๎งานมาเป็น
ระยะเวลานาน เป็นผลทําให๎การอํานคําความ
เป็นกรด-ดํางมีความคลาดเคลื่อนเป็นอยําง
มาก
มาตราฐานฯ
- สามารถควบคุมอุณหภูมิได๎ระหวําง +5 ถึง
150 องศาเซลเซียส
- ภายในตัวเครื่องทําจากสเตนเลสสตีล
- สามารถตั้งเวลาได๎ถึง 99 ชั่วโมง
- มีถาด (block) ขนาด 1.5 มิลลิลิตร จํานวน
48 หลุม
- มีประกันตัวเครื่องหายเกิดอุบัติเหตุ
มาตราฐานฯ
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดํา
- ความเร็วในการพิมพ์ดํา 33 แผํน/นาที (A4)
- ความละเอียดการพิมพ์ 1200x1200 dpi
- เวลาในการพิมพ์แผํนแรก 8 วินาที/แผํน
- หนํวยความจํา 64 MB (สูงสุด 320 MB)
- ใช๎ตลับหมึก CE 505A/CE505X
- RMPV 750-3,000 แผํน/เดือน
- รองรับปริมาณการพิมพ์ตํอเดือน 50,000
แผํน
มาตรฐานฯ
Model showing the function of a
hydrogen solar cell consistin of:
- Solar module
- PEM electrolyser
- Hydrogen and oxygen accumulators
- PEM fuel cell
- Fan
มาตรฐานฯ
ประกอบด๎วย
- Rod Pendulum with angle Sensor (230
V, 50/60Hz)
Additionally recommended
- U11300-230 3B NETlog (230 V,
50/60Hz)
มาตรฐานฯ
1. Air Track, 1.6 m
2. Coupled Harmonic Oscillator
3. Air Flow Generator (230 V, 50/60Hz)
มาตรฐานฯ
- Glider 450 g (blue)
- Air Cushion Deflector
- Set of 20 Bumper Springs
- Set of 20 soft Bumper Springs
- Set of 4 Velocity flags
- Set of Magnets
- Inelastic-Collision Accessories
- Set of 4 Riser Blocks
- Conical Reflector
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ลาดับที่

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/
ลักษณะของโครงสร้างและคาชี้แจง/
เหตุผลความจาเป็น

มาตรฐานฯ
- Rotating System on Air Bed (230 V,
50/60Hz)
- Supplementary kit for Rotating system
on Air Bed
มาตรฐานฯ
- Laser Reflection Sensor
มาตรฐานฯ
- Digital counter (230 V, 50/60Hz)

22

ชุด Moment

1 ชุด

58,000

58,000

23

Laser Reflection
Sensor
Digital counter
(230 V, 50/60 Hz

1 ชุด

20,000

20,000

1 ชุด

21,400

21,400

25

Digital counter
(115 V, 50/60 Hz

1 ชุด

30,300

30,300

มาตรฐานฯ
- Digital counter (115 V, 50/60Hz)

26

โปรเจคเตอร์

2 เครื่อง

52,430

52,430

27

เครื่องฉายภาพ
Visualizer

2 ชุด

28,248

56,496

มาตรฐานฯ
- ความสวําง ZANSI Lumens)2500
1024x768(XGA)
- คํา Contrast เทํากับ 3700
- ขนาดภาพ(นิ้ว) 23-300
- ขนาดเครื่อง (มม.)
- H/W/D:80x268x192
- น้ําหนัก 2.2 kg
- การรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี
- หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1000 ชม.
มาตรฐานฯ
รายละเอียด: รายละเอียดคุณลักษณะเครื่อง
ฉายภาพ 3 มิติคุรณภาพสูง
ยี่ห๎อ VERTEX รุํน D-430X
- เป็นเครื่องฉายภาพสามมิติสามารถฉายภาพ
จากวัตถุ 3 มิติ กระดาษแผํนใส และฟิล์ม
สไลด์ได๎
- อุปกรณ์สร๎างสัญญาณภาพประเภท CCD
1/3” Progressive scan
3. ระบบสัญญาณวีดีโอ PAL/NTSC
4. มีขนาดเลนส์ F1.4 – 2.8, f = 3.9 mm.–
85.8 mm.
5. สามารถซูมขยายภาพได๎ 242 เทํา (22x
Optical + 11x Digital)
6. ความละเอียด 800,000 Pixels
7. ความละเอียดภาพในแนวนอนไมํน๎อยวํา
500 TV Lines
8. หัวกล๎องสามารถหมุนได๎ 360 องศาทั้งใน
แนวราบและแนวดิ่ง
9. มีระบบการแบํงภาพที่สามารถแบํงภาพได๎
ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
10. มีระบบการบันทึกภาพ
11. อัตราสํวนสัญญาณภาพ Min 52 dB
12. มีระบบการเปิดหน๎ากล๎องแบบอัตโนมัติ
13. มีระบบปรับโฟกัสของภาพ, ระบบการปรับ
แสง ได๎ทั้งแบบอัตโนมัติ และปรับด๎วยมือ
14. สามารถแปลงภาพสีเป็นขาวดําพร๎อมทั้ง
ทําภาพเป็น NEGATIVE MODE ได๎
15. มีชํองรับสัญญาณ ดังนี้
-RGB Input x 2
-Video Input x 2
- S-Video Input x 2
-Audio Stereo Input x 2
16. มีชํองจํายสัญญาณ ดังนี้
- RGB Output x 2
- Video Output x 2
- S-Video Output x 2
- Audio Stereo Output x 2
17. มีชํองเชื่อมตํอสัญญาณชนิด USB

24
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ลาดับที่

28

รายการ

เครื่อง Notebook

รวม

จานวน/
หน่วยนับ

1 เครื่อง

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)

20,000

รวมเงิน
(บาท)

20,000

1,342,569.75

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/
ลักษณะของโครงสร้างและคาชี้แจง/
เหตุผลความจาเป็น

18. .ใช๎กระแสไฟฟูา AC 220 Volts 50 Hz
19. มี Remote Control สําหรับการควบคุม
ระยะไกล
20. มีปุม Reset บนหน๎าแปูนที่ตัวเครื่อง
รายละเอียด
- ความเร็วหนํวยประมวลผล Intel ความเร็ว
ไมํน๎อยกวํา 2.0 GHz
- Ram ไมํน๎อยกวํา 2 GB
- หนํวยความจุไมํน๎อยกวํา 250 GB
- Support Wireless และ Bluetooth
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. งานจัดการศึกษา
1020000 คณะครุศาสตร์
1123231001 งานพัฒนาการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร๎าง
การแขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยูํ
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
7. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
734,300 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะครุศาสตร์
: ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง

หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับปรัชญา และบรรลุวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร รวมทั้งเป็นการจัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต๎องควรเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ โดย
การจัด กิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลายและสอดคล๎องกับธรรมชาติของผู๎เรียน โดยในกระบวนการ
จัดการเรียนรู๎นั้นผู๎สอนควรมุํ งเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกและเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง ซึ่งจะต๎องใช๎วัสดุเพื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู๎ดังกลําว
ในปีการศึกษา 2553-2554 คณะครุศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 7
สาขาวิชา มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 จํานวน 360 คน นักศึกษาชั้น ปีที่ 2-5 จํานวน 993 คน รวมนักศึกษาในปีการศึกษา
2554 จํานวน 1,353 คน ซึ่งจะต๎องเรียนรายวิชาตํางๆ ตามแผนการเรียนของแตํละสาขาวิชา ทั้งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยแตํละสาขาวิชามีรายวิชาที่เป็นวิชาภาคปฏิบัติ ประมาณ 20 หนํวยกิต
ดังนั้น จึงจํา เป็นต๎ องมีก ารจัด ซื้อวัส ดุเพื่ อใช๎ใ นการเรียนการสอนภาคปฏิ บัติในรายวิ ชาตํา งๆ ตามหลั กสูต ร
อยํ า งครบถ๎ ว นและเพี ย งพอ และจั ด ซื้ อ โปรแกรมสํ า หรั บ อํ า นจอภาพเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการเรี ย นให๎ กั บ
นักศึกษาที่มีความบกพรํองทางสายตา เพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติและเกิดการเรียนรู๎ตามจุดประสงค์ของหลักสูตร
ตํอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักศึกษามีวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาภาคปฏิบัติได๎ครบถ๎วนตามหลักสูตร
2. เพื่อให๎คณาจารย์ได๎พัฒนาการเรียนการสอนโดยจัดหาวัสดุและจัดเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติ ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อจัดซื้อโปรแกรมสําหรับอํานจอภาพเพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

รายการเปูาหมาย
นักศึกษามีวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาภาคปฏิบัติ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎

ปริมาณ

1,353
1
7

หนํวยนับ
คน
เครื่อง
สาขาวิชา

โปรแกรมอํานจอภาพ JAWS (แปลงอักษรเบลล์)
1
โปรแกรม
โปรแกรมอํานหน๎าจอภาษาญี่ปุน (PC Talker)
1
โปรแกรม
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได๎รับการฝึกปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง
2.2 วัสดุฝึกปฏิบัติเพียงพอกับรายวิชาและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแตํละสาขาวิชา
2.3 มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎กับนักศึกษามีประสิทธิภาพ
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2.4 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ
2.5 โปรแกรมอํานจอภาพ JAWS และโปรแกรมอํานหน๎าจอภาษาญี่ปุน สามารถชํวยแปลภาษาหรือ
อํานวยความสะดวกให๎กับนักศึกษา อาจารย์ผู๎สอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได๎ศึกษาเรียนรู๎ตามแผนการศึกษาในทุกโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชาและทุกคน
3.2 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
3.3 มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎กับนักศึกษาภายในปี 2554
3.4 มีโปรแกรมอํานจอภาพ JAWS และโปรแกรมอํานหน๎าจอภาษาญี่ปุนภายในปี 2554
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต๎น:
1 ตุลาคม 2553
วันสิ้นสุด:
30 กันยายน 2554
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุฝึกปฏิบัติสําหรับนักศึกษา
ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดการเรียนรู๎และการฝึกปฏิบัติ

จัดซื้อโปรแกรมอํานจอภาพ JAWS (แปลงอักษรเบลล์)
จัดซื้อโปรแกรมอํานหน๎าจอภาษาญี่ปุน (PC Talker)

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

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.

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

หนํวย
นับ

1 ดําเนินการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุฝึกปฏิบัติ
สําหรับนักศึกษา
2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3 จัดการเรียนรู๎และการฝึกปฏิบัติ

7

สาขา
วิชา
เครื่อง
สาขา
วิชา

4 จัดซื้อโปรแกรมอํานจอภาพ JAWS
(แปลงอักษรเบลล์)
5 จัดซื้อโปรแกรมอํานหน๎าจอภาษาญี่ปุน
(PC Talker)

1

โปรแกรม

1

1

โปรแกรม

1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1
7

7 สาขาวิชา
1
7 สาขาวิชา

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 ดําเนินการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุฝึกปฏิบัติสําหรับ
นักศึกษา
2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3 จัดการเรียนรู๎และการฝึกปฏิบัติ
4 จัดซื้อโปรแกรมอํานจอภาพ JAWS (แปลง
อักษรเบลล์)
5 จัดซื้อโปรแกรมอํานหน๎าจอภาษาญี่ปุน
(PC Talker)
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
งบประมาณ
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.
659,300

109,300

25,000
35,000

25,000

15,000

15,000

734,300

240,000

240,000

70,000

240,000

240,000

70,000

35,000

184,300
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนฝึก
ภาคปฏิบัติ
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าวัสดุ
-คําวัสดุ เชํน กระดาษA4, ปากกา
ไวบอร์ด,CD-R/หมึกเครื่องพริ้นเตอร์/
คําถํายเอกสาร/
งบลงทุน
1.2 ค่าครุภัณฑ์
-คอมพิวเตอร์
-โปรแกรมสําหรับแปลงเอกสาร
เป็นอักษรเบลล์
-โปรแกรม PC Talker
เสียงภาษาญี่ปุน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

734,300

659,300

1
1

เครื่อง
โปรแกรม

1

โปรแกรม

25,000
35000
15000

บาท
บาท

25,000
35,000

บาท

15,000

734,300

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษามีวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาภาคปฏิบัติทุกรายวิชา
2. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
3. มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ทุกโปรแกรมวิชา/สาขาวิชา
4. มีโปรแกรมสําหรับแปลงเอกสารเป็นอักษรเบลล์ 1 โปรแกรม
5. มีโปรแกรม PC Talker เสียงภาษาญี่ปุน
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1 จํานวนนักศึกษาที่ได๎ศึกษาในรายวิชาภาคปฏิบัติ ร๎อยละ 80
1.2 จํานวนนักศึกษาที่พึงพอใจตํอการจัดการเรียนการสอน ร๎อยละ 80
1.3 จํานวนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
1.4 โปรแกรมสําหรับนักศึกษาพิการ จํานวน 2 โปรแกรม
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ คงอยูํ และสําเร็จการศึกษา
3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนครุภัณฑ์
3.3 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียน
การสอน
3.4 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
3.5 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3.6 แบบรายงานข๎อมูลโปรแกรมสําหรับแปลงเอกสารฯ โปรแกรม PC Talker เสียงภาษาญี่ปุน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554
นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553-2555
นโยบายที่ 1. สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให๎สามารถทํางานได๎หลากหลาย
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นโยบายที่ 4. รํวมมือและสํงเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครู ผู๎บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความ
กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาต๎องการของสังคม
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
มาตรฐานที่ 5 ด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบํงชี้ที่ 5.2 ระดับความสําเร็จของผู๎บริหารในการบริหารและจัดการให๎บรรลุเปูาหมายตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา
ตั ว บํ ง ชี้ ที่ 5.5 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาสถาบั น ให๎ บ รรลุ เ ปู า หมายตามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษา
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
มิติที่ 2 ด๎านคุณภาพ
ตัวบํงชี้ที่ 6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจตํอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษา (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบํงชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลําดับที่
1

รายการ
คอมพิวเตอร์

จํานวน/หนํวย
ราคาตํอ
รวมเงิน(บาท)
นับ
หนํวย (บาท)
1 เครื่อง

25,000

25,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/
ลักษณะของโครงสร๎างและคําชี้แจง/เหตุผล
ความจําเป็น
คุณลักษณะ
HP Business Desktop PC Pro 3130MT
LE1851w 18.5” WLCD Monitor
Intel Core i3-540 Processor
3.06 GHz 4M total cache 2 cores/4
threads Intel H57 Express Chipset
2GB PC3-10600 Memory(1x2GB), up to
16 GB 500GB 7200RPM SATA-3G 1st Hard
Drive HP 22-in-1 3.5 JB Media Card
Reader SATA SuperMulti LightScribe DVD
Writer Drive, Intel Graphics Media
Accelerator X4500HD Realtek ALC888S
High Definition audio codec Realtek
811DL Gigabit Ethernet Controller Front
I/O:two(2) USB 2.0 ports, microphone,
headphone Rear I/O : Six(6) USB, one(1)
VGA, one(1) DVI, one(1) RJ-45 Ethernet,
one(1) SPDIF Digital Out, one(1) 1394,
one(1) audio in, one(1) audio out, one
(1) microphone, one (1) surround side,
one(1) surround rear, one(1) surround
center/sub Three(3) PCie x1 slots,One(1)
PCiex16 siot HP USB Standard JB
Keyboard HP USB Optical BLK Mouse
Stardard 1-year parts, 1-year labor, 1year on site warranty services Madrone
MT 250 watt Power Supply
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ลําดับที่

2

3

รายการ

จํานวน/หนํวย
ราคาตํอ
รวมเงิน(บาท)
นับ
หนํวย (บาท)

โปรแกรม JAWS
(โปรแกรมอําน
จอภาพ)

1

โปรแกรมอําน
หน๎าจอภาพ
ภาษาญี่ปุน

1

รวม

35,000

15,000

35,000

15,000

75,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/
ลักษณะของโครงสร๎างและคําชี้แจง/เหตุผล
ความจําเป็น
มาตราฐานฯ

- เป็นโปรแกรมที่สามารถทําให๎ผู๎ใช๎
เข๎าถึงข๎อมูลและอํานข๎อมูลจากหน๎า
จอคอมพิวเตอร์ โดยใช๎ระบบสังเคราะห์
เสียงผําน Sound card
- สามารถใช๎กับระบบปฏิบัติการ Windows
Xp Professional, Windows vista และ
Windows 7 ได๎
- เป็นโปรแกรมที่มีคําสั่งเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการใช๎งานกับโปรแกรมตํางๆ ได๎
งํายขึ้น เชํน การแก๎ไขเอกสาร และการ
เข๎าถึงข๎อมูลผํานหน๎าเว็บเพจ
- สามารถออกเสียงตัวอักษรในขณะที่
พิมพ์ผํานแปูนพิมพ์ และเมื่อมีข๎อมูล
ปรากฏบนหน๎าจอ
- สามารถออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาอื่นๆ ในทวีปยุโรป
- สามารถทํางานรํวมกับระบบสังเคราะห์
เสียงภาษาไทย ตาทิพย์ เพื่อออกเสียง
ภาษาไทยได๎
- สามารถใช๎งานกับเครื่องแสดงผลอักษร
เบรลล์ (Braille display) เพื่อแสดงผล
อักษรเบรลล์เพื่อใช๎รํวม หรือแทนการใช๎
ระบบสังเคราะห์เสียง
-มีตารางอักษรเบรลล์ภาษาไทยระบบ 8
จุด เพื่อทํางานควบคูํระหวํางโปรแกรม
อํานหน๎าจอกับเครื่องแสดงผลเบรลล์
- สามารถใช๎กับ Windows สําหรับ
ภาษาญี่ปุน
- สามารถรับไฟล์ที่พิมพ์เป็นภาษาญี่ปุน
- สามารถแปลเป็นอักษรเบรลล์ญี่ปุนและ
สํงไปยังเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ได๎
- สามารถใช๎กับ Windows สําหรับ
ภาษาญี่ปุน
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1123231002 โครงการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร๎าง
การแขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยูํ
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
7. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
40,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะครุศาสตร์
: ดร.ชมพูนุท สุขหวาน

หลักการและเหตุผล
การจั ด การเรี ย นการสอนหรื อ การจั ด การเรี ย นรู๎ เ พื่ อ การผลิ ต และพั ฒ นาครู ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น จะต๎ อ งมี
กระบวนการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู อ ยํ า งจริ ง จั ง เพื่ อ ให๎ ผู๎ เ รี ย นได๎ มี ป ระสบการณ์ แ ละทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง าน
สอดคล๎องกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ องค์กรวิชาชีพครูกําหนด โดยในกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อการ
เรี ย นรู๎ นั้ น ควรมุํ ง เน๎ น ให๎ ผู๎ เ รี ย นได๎ ฝึก และเรี ย นรู๎ จ ากการปฏิ บั ติ จ ริ ง ซึ่ ง จะต๎ อ งใช๎ วั ส ดุ แ ละคํ า ตอบแทนใช๎ ส อยเพื่ อ
ประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดังกลําว
ในปีการศึกษา 2553-2554 คณะครุศาสตร์มีก ารจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รวม 7
สาขาวิช า ซึ่ งจะต๎ องมีก ารฝึ กประสบการณ์วิ ชาชีพ ขั้ นฝึ กประสบการณ์วิ ชาชี พเต็ม รูป แบบและขั้ นเตรี ย มฝึ กสํ าหรั บ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 โดยรวมประมาณ 200 คน
ดั ง นั้ น จึ ง จํ า เป็ น ต๎ อ งมี ก ารจั ด ซื้ อ วั ส ดุ แ ละคํ า ตอบแทนใช๎ ส อยในการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู เพื่ อ ให๎
นักศึกษาเกิดการเรียนรู๎ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรตํอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักศึกษามีวัสดุและคําตอบแทนใช๎สอยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได๎ครบถ๎วนตามหลักสูตร
2. เพื่อให๎คณาจารย์สามารถจัดหาวัสดุและจัดกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให๎นักศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4,5 กํอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.2 ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4,5 หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.3 จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปริมาณ
140
140
2

หนํวยนับ
คน
คน
ครั้ง

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4,5 สามารถนําความรู๎ ทักษะ ไปใช๎ในการฝึกปฏิบัติปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามศักยภาพ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให๎กับนักศึกษาโดยจัดปฐมนิเทศกํอนและหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูตามหลักสูตรให๎เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:
12
เดือน

วันเริ่มต๎น:

1

ตุลาคม

2553

วันสิ้นสุด:

30

กันยายน

2554
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ

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.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

จัดปฐมนิเทศกํอนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2

ดําเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุปฐมนิเทศกํอนและหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
จัดซื้อวัสดุในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กํากับ ติดตาม และประเมินผล

3
4

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

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.

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

หนํวย
นับ

2

ครั้ง

2

ครั้ง

1

1

2
1

ครั้ง
ครั้ง

1

1

1 จัดปฐมนิเทศกํอนและหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
2 ดําเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุปฐมนิเทศ
กํอนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 จัดซือ
้ วัสดุในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4 กํากับ ติดตาม และประเมินผล

1

1

1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
งบประมาณ
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 จัดปฐมนิเทศกํอนและหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
2 จัดซื้อวัสดุในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 กํากับ ติดตาม และประเมินผล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

18,000

9,000

22,000
40,000

9,000

9,000
11,000

11,000

11,000

20,000

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 จัดปฐมนิเทศ ก่อนและหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
- คําตอบแทนวิทยากร
1.2 ค่าวัสดุ
- คําวัสดุ ได๎แกํ คําถํายเอกสาร
2 จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์-

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

24

ชม.ๆละ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

600

บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
18,000

หมาย
เหตุ

14,400
3,600
22,000

วิชาชีพ

งบดาเนินงาน
2.1 ค่าวัสดุ
- คําวัสดุ ได๎แกํ คําแฟูมใสํเอกสาร/
คําถํายเอกสาร ฯลฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

22,000
40,000

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 4,5 มีความรู๎ ทักษะ เจตคติที่ดีตํอวิชาชีพครุ และแนวทางการปฏิบัติตน การปฏิบัติงานใน
การออกฝึกประสบณ์วิชาชีพครู
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การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4,5 เข๎ารับการปฐมนิเทศกํอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได๎รับความรับความรู๎
ทักษะ ทัศนคติที่ดีตํอวิชาชีพครู ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
1.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4,5 เข๎ารับการปฐมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได๎รับความรับความรู๎
ทักษะ ทัศนคติที่ดีตํอวิชาชีพครู ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนนักศึกษาที่รับการปฐมนิเทศกํอนและหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554
นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553-2555
นโยบายที่ 1. สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให๎สามารถทํางานได๎หลากหลาย
นโยบายที่ 3. สนับสนุน รํวมมือและขยายการให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
เป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ที่ 2. สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการบริการวิชาการกับท๎องถิ่น และองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3. ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
มาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชนท๎องถิ่นและ
สังคม
ตัวบํงชี้ที่ 3.3 ระดับความสําเร็จของการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
มาตรฐานที่ 5 ด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบํงชี้ที่ 5.2 ระดับความสําเร็จของผู๎บริหารในการบริหารและจัดการให๎บรรลุเปูาหมายตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา
ตั ว บํ ง ชี้ ที่ 5.5 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาสถาบั น ให๎ บ รรลุ เ ปู า หมายตามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษา
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
มิติที่ 1 ด๎านประสิทธิผล
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 3.2 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพ
มิติที่ 2 ด๎านคุณภาพ
ตัวบํงชี้ที่ 6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจตํอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษา (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 3.2 มีการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ๎วนและสอดคล๎องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกํสังคม
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ตัวบํงชี้ที่ 5.2 ร๎อยละของอาจารย์ประจําที่มีสํวนรํวมในการให๎บริการทางวิชาการแกํสังคมเป็นที่
ปรึกษา เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตํออาจารย์ประจํา
ตัวบํงชี้ที่ 5.3 ร๎อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต๎องการพัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตํออาจารย์ประจํา
ตัวบํงชี้ที่ 5.4 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
1123231003 โครงการปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัดการเตรียมดาเนินงานพัฒนา
การศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยูํ
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
7. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
206,400 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะครุศาสตร์
: ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง

หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษา เพื่อการผลิตและพัฒนาครูตามภารกิจ รวมทั้งการบริหารและการจัดการของคณะ
ครุ
ศาสตร์ให๎บรรลุจุดประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพนั้น จําเป็นต๎องใช๎วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค รวมทั้งคํา
ใช๎สอยตํางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งในด๎าน
งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู
ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553-2554 คณะครุศาสตร์มีพันธกิจสําคัญ ได๎แกํ 1) ผลิตและ สํงเสริมวิทย
ฐานะครู ผู๎ บริ ห ารและบุ คลากรทางการศึ ก ษา 2) ให๎ การศึ กษาและทํ า การสอนวิช าชี พครู ผู๎บ ริ ห ารและบุค ลากร
ทางการศึกษา 3) สํงเสริมวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา 4) วิจัยทางการศึกษา 5) ให๎บริการทางวิชาการด๎าน
การศึกษาแกํสังคม 6) ปรับปรุง ถํายทอด และพัฒนานัวตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ 7) ทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
ดั ง นั้ น จึ ง จํ า เป็ น ต๎ อ งจั ด การศึ ก ษาให๎ เ ป็ น ไปตามภารกิ จ ได๎ แ กํ การจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ทํ า การซํ อ มแซมอุ ป กรณ์
ครุ ภั ณ ฑ์ และจํ า ยคํ า สาธารณู ป โภค คํ า ใช๎ สอย รวมทั้ ง คํ า ใช๎ จํ า ยด๎ า นการบริ ห ารจั ด การตํ า งๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น งาน
วิชาการและบริการทางการศึกษาตามพันธกิจดังกลําวให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตํอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการทางการศึกษาให๎กับนักศึกษา จํานวน 7
สาขาวิชา
2. เพื่อซํอมแซมครุภัณฑ์ และจํายคําสาธารณูปโภค รวมทั้งใช๎จํายด๎านบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

รายการเปูาหมาย
ปริมาณ
หนํวยนับ
มีวัสดุ และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานพัฒนาการศึกษา
7 สาขาวิชา
มีการซํอมแซมครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาการศึกษา
3 รายการ
พัฒนาห๎องปฏิบัติการสอน
6 สาขา
มีสาธารณูปโภคคําโทรศัพท์และโทรสารในการติดตํอประสานงานและการบริหาร
12 เดือน
และจัดการศึกษา
มีสาธารณูปโภคคําแสตมป์ไปรษณีย์ในการจัดสํงเอกสาร
1,000 ดวง
มีหนังสือพิมพ์หรือวารสารให๎บริการคณาจารย์และนักศึกษาในคณะ
365 ฉบับ
มีความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตํางประเทศ
1 รายการ

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษามีวัสดุ และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานของคณะอยํางตํอเนื่องตลอดปี
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2.2

คณะครุศาสตร์มีครุภัณฑ์ที่พร๎อมในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนนักศึกษาได๎อยํางตํอเนื่อง

ตลอดปี
2.3 คณะครุศาสตร์มีสาธารณูปโภคคําโทรศัพท์และโทรสารในการติดตํอประสานงานและการบริหาร
และจัดการศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยอยํางตํอเนื่องตลอดปี
2.4 มีสาธารณูปโภคคําแสตมป์ไปรษณีย์ในการจัดสํงเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาของ
คณะตลอดปี
2.5 มีหนังสือพิมพ์หรือวารสารบริการให๎กับคณาจารย์และนักศึกษาอยํางตํอเนื่องตลอดปี
2.6 มีความรํวมมือตามโครงการรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยทั้งในและตํางประเทศอยํางตํอเนื่อง
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 คณาจารย์คณะครุศาสตร์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์มีวัสดุอุปกรณ์ใช๎ในการดําเนินงานพัฒนา
การศึกษาตามเวลาที่กําหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:
12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม

2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน

2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ

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.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 สํารวจตรวจสอบรายการวัสดุอุปกรณ์ฯ ที่ใช๎ในการสนับสนุน
การเรียนการสอน
2 จัดซื้อ/จัดหา/ดําเนินการ

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

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.

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

หนํวย
นับ

4

ครั้ง

1

1

1

1

4

ครั้ง

1

1

1

1

1 สํารวจตรวจสอบรายการวัสดุอุปกรณ์ฯ
ที่ใช๎ในการสนับสนุนการเรียนการสอน
2 จัดซื้อ/จัดหา/ดําเนินการ

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
งบประมาณ
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 สํารวจตรวจสอบรายการวัสดุอุปกรณ์ฯ ที่ใช๎ใน
การสนับสนุนการเรียนการสอน
2 จัดหาวัสดุ และซํอมแซมครุภัณฑ์
3 แลกเปลี่ยนด๎านการศึกษาระหวํางมหาวิทยาลัย
4 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

138,150
25,000
43,250
206,400

18,150
25,000
16,550
59,700

45,000

40,000

35,000

13,100
58,100

6,550
47,050

6,550
41,550

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 จัดหาวัสดุ และซ่อมแซมครุภัณฑ์
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
- คําซํอมแซมครุภัณฑ์/พัฒนา
ห๎องปฏิบัติการ
1.2 ค่าวัสดุ
- คําวัสดุ เชํน ไวท์บอร์ด แปรงลบ
กระดาน ฯลฯ
- คําถํายเอกสาร
- คําหนังสือพิมพ์
1.3 ค่าสาธารณูปโภค
- คําโทรศัพท์และโทรสาร
- คําแสตมป์

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
138,150

3

รายการ

80,000
80,000

25

รายการ

44,150
27,500

365

ฉบับ

12

เดือน

.40 บาท

13,000
3,650
14,000
12,000
2,000

หมาย
เหตุ
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ลํา
ดับ

รายการ

2 แลกเปลี่ยนด้านการศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัย
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าใช้สอย
-คําเดินทาง/เบี้ยเลี้ยง/ที่พักในการ
รํวมโครงการแลกเปลี่ยนระหวําง
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศ
3 ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะครุศาสตร์
งบดาเนินงาน
3.1 ค่าตอบแทน
-คําตอบแทนกรรมการประจําคณะ
-คําตอบแทนยานพาหนะ
3.2 ค่าใช้สอย
-คําบํารุงสภาคณบดีคณะครุศาสตร์
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

1

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
25,000

หมาย
เหตุ

25,000

43,250

3
3

คนๆละ
คนๆละ

5
5

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

1000 บาท
1000 บาท

15,000
15,000

1
13

ครั้ง
คนละๆ

10

มื้อๆละ

25 บาท

10,000
3,250
206,400

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาและคณาจารย์มีวัสดุอุปกรณ์ใช๎ในการพัฒนานักศึกษาอยํางเพียงพอ
2. นักศึกษามีความพึงพอใจตํอการพัฒนาการศึกษาของคณะครุศาสตร์
3. มีกิจกรรมที่สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1 จํานวนนักศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
1.2 จํานวนนักศึกษาที่พึงพอใจตํอการจัดการศึกษา ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
1.3 จํานวนกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ คงอยูํ และสําเร็จการศึกษา
3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียน
การสอน
3.3 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
3.4 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554
นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553-2555
นโยบายที่ 1. สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให๎สามารถทํางานได๎หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 9 เสริมสร๎างสุขภาวะทั้ง 4 ด๎าน กาย จิต สังคม และปัญญา
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึ กษา (สมศ.)
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพบัณฑิต
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ตัวบํงชี้ที่ 1.1 ร๎อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีท๎ดงานทําหรรอประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบํงชี้ที่ 1.3 ร๎อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหํงชาติ
มาตรฐานที่ 5 ด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบํงชี้ที่ 5.2 ระดับความสําเร็จของผู๎บริหารในการบริหารและจัดการให๎บรรลุเปูาหมายตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 5.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันให๎บรรลุเปูาหมายตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
มิติที่ 2 ด๎านคุณภาพ
ตัวบํงชี้ที่ 6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจตํอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษา (สกอ.)
2.6 ฃองค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบํงชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 3.2 มีการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ๎วนและสอดคล๎องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1123231004 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให๎มีความรู๎ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ
ผลผลิต:
ผลงานการให๎บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนครูผู๎ที่ไมํมีวุฒิทางการศึกษาที่เข๎ารับการพัฒนา
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม
3. จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ
4. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ที่ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด
7. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบเงินอุดหนุน,งบรายจํายอื่น
วงเงินงบประมาณ:
222,500
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะครุศาสตร์:
: ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง

หลักการและเหตุผล
การที่ ค ณะครุ ศ าสตร์ จ ะสามารถปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ จนบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ด๎ า นตํ า งๆ ได๎ อ ยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น
บุคลากรทุกฝุายในคณะครุศาสตร์ จะต๎องมีความรู๎ ความสามารถและทักษะในการปฏิ บัติงานในงานที่รับผิดชอบเป็น
อยํางดีและจะต๎องมีการพัฒนาตนเองอยูํตลอดเวลา
การพัฒนาบุ คลากรไมํ เพียงแตํจะชํวยเพิ่มพู นความรู๎ วิสัยทัศน์ ทั กษะและขี ดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให๎ แกํ บุ คลากรเทํ านั้ น หากแตํ ยั งชํ วยพั ฒนาเจตคติ ตํ อวิ ชาชี พตลอดจนขวั ญและกํ าลั งใจตํ อบุ คลากรด๎ ว ย ซึ่ งในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยนอกจากจะต๎องพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติการสอนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับปริญญาตรีให๎มีความแข็งแกรํงทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให๎ก๎าวทันความก๎าวหน๎าในวิทยาการแขนงตํางๆ ที่
เกี่ยวข๎องกับหน๎าที่ความรับผิดชอบเพื่อให๎รองรับการพัฒนาภารกิจทุกด๎านของมหาวิทยาลัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่ อพั ฒนาบุ คลากรให๎ มี ความรู๎ ความสามารถและทั กษะในการปฏิ บั ติ งานในงานที่ รั บผิ ดชอบได๎ เป็ นอยํ างดี
รวมทั้งมีความรอบรู๎แ ละประสบการณ์ทันตํ อการเปลี่ ยนแปลงของสังคมวิ ชาการ เพื่อรับรองพั ฒนางานทุกด๎านของ
มหาวิทยาลัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1
มีบุคลากรคณะครุศาสตร์เข๎ารํวมการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ด๎าน
การวิจัย,ด๎านการจัดการเรียนการสอน,ด๎านการประกันคุณภาพ,ด๎านการพัฒนา
หลักสูตร
1.2
มีบุคลากรคณะครุศาสตร์เข๎ารํวมการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน อยําง
น๎อยคนละ

ปริมาณ
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หนํวยนับ
คน

1

ครั้ง

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากรคณะครุศาสตร์ได๎เข๎ารํวมการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ด๎านการวิจัย,ด๎านการ
จัดการเรียนการสอน,ด๎านการประกันคุณภาพ,ด๎านการพัฒนาหลักสูตร
2.2 บุคลากรคณะครุศาสตร์ที่เข๎ารับการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ด๎านการวิจัย,ด๎านการ
จัดการเรียนการสอน,ด๎านการประกันคุณภาพ,ด๎านการพัฒนาหลักสูตร มีความพึงพอใจในการประชุม อบรม สัมมนา
และศึกษาดูงาน
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 บุคลากรคณะครุศาสตร์ได๎เข๎ารํวมการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานตามเวลาที่กําหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1

ตุลาคม

2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์
- ด๎านการวิจัย,ด๎านการจัดการเรียนการสอน,ด๎านการประกัน
คุณภาพ,ด๎านการพัฒนาหลักสูตร ฯลฯ

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
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

หนํวย
นับ

89

คน

1 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์
- ด๎านการวิจัย,ด๎านการจัดการเรียนการ
สอน,ด๎านการประกันคุณภาพ,ด๎านการ
พัฒนาหลักสูตร ฯลฯ

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.
30
20
30
9

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
งบประมาณ
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 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์
- ด๎านการวิจัย,ด๎านการจัดการเรียนการสอน,
ด๎านการประกันคุณภาพ,ด๎านการพัฒนา
หลักสูตร ฯลฯ

222,500

55,000

67,500

75,000

25,000

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
-คําเบี้ยเลี้ยง/คําพาหนะ/คําที่พัก/
คําลงทะเบียน ฯลฯ/คําเชําพาหนะ/
ฯลฯ
1.2 ค่าวัสดุ
-วัสดุน้ํามัน/คําของที่ระลึก
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ
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คนๆละ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
222,500

หมาย
เหตุ

204,700

17,800
222,500

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรคณะครุศาสตร์ได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจ ด๎านการวิจัย,ด๎านการจัดการเรียนการสอน,ด๎านการ
ประกันคุณภาพและด๎านการพัฒนาหลักสูตร มากขึ้น
2. บุคลากรคณะครุศาสตร์สามารถนําความรู๎ทางวิชาการไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวัน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1 จํานวนบุคลากรที่เข๎ารับการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
1.2 จํานวนบุคลากรมีความพร๎อมและความสะดวกในการไปประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน โดย
มีคําเบี้ยเลียง คําที่พัก คําลงทะเบียนฯลฯ เพื่อใช๎ในการไปประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลบุคลากรมีความพร๎อมและความสะดวกในไปประชุม อบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน โดยมีคําเบี้ยเลียง คําที่พัก คําลงทะเบียนฯลฯ เพื่อใช๎ในการไปประชุม อบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554
นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553-2555
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นโยบายที่ 4. รํวมมือและสํงเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครู ผู๎บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความ
กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาต๎องการของสังคม
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
มาตรฐานที่ 5 ด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบํงชี้ที่ 5.2 ระดับความสําเร็จของผู๎บริ หารในการบริหารและจัดการให๎บรรลุเปูาหมายตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา
ตั ว บํ ง ชี้ ที่ 5.5 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาสถาบั น ให๎ บ รรลุ เ ปู า หมายตามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษา
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
มิติที่ 1 ด๎านประสิทธิผล
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษา (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให๎อาจารย์ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบํงชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว๎ให๎
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1123231005 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สาหรับห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยูํ
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
7. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
190,800 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะครุศาสตร์
: ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง

หลักการและเหตุผล
คณะครุศาสตร์ต๎องจัดการศึกษา เพื่อการผลิตครู รวมทั้งการสํงเสริมและพั ฒนาวิชาชีพครูตามวัตถุประสงค์และ
ภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อยํางตํอเนื่องทุกปี โดยมีภารกิจในด๎านการให๎การศึกษา หรือการสอน การวิจัย การ
ให๎บริการวิชาการ การถํายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษาและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษา
ซึ่งการดําเนินงานตามภารกิจดังกลําวนั้น คณะครุศาสตร์ต๎องมีการปรับปรุงห๎องปฏิบัติการให๎มีความพร๎อมใน
การใช๎ งานเพื่ อใช๎ ในการดํ าเนิ นงานการจั ดการศึ กษาของคณะอยํ างตํ อเนื่ อง เพื่ อสนั บสนุ นให๎ การดํ าเนิ นงานบรรลุ
จุดประสงค์ของมหาวิทยาลัยอยํางมีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานดังกลําวจําเป็นต๎องมีครุภัณฑ์เพื่อใช๎ในการดําเนินงานและการจัดการศึกษาให๎กับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์อยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปีตํอไป
วัตถุประสงค์
จั ดหาครุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ใช๎ ใ นห๎ อ งปฏิ บั ติ ก ารเรี ย นการสอนคณะครุ ศ าสตร์ ได๎ แ กํ ห๎ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์
ห๎องปฏิบัติการการศึกษาพิเศษ ห๎องปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย ห๎ องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห๎องปฏิบัติการสังคมศึกษา
และห๎องสมุดคณะครุศาสตร์
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช๎ในห๎องปฏิบัติการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ ได๎แกํ
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห๎องปฏิบัติการการศึกษาพิเศษ ห๎องปฏิบัติการ
การศึกษาปฐมวัย ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห๎องปฏิบัติการสังคมศึกษา และ
ห๎องสมุดคณะครุศาสตร์

ปริมาณ
4

หนํวยนับ
รายการ

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ทรัพยากรในการจัดการศึกษามีความพร๎อมในการใช๎งานโดยการปรับปรุงห๎องปฏิบัติการเพื่อใช๎ใน
การจัดการศึกษาของคณะ
2.2 กิจกรรมการสนับสนุนวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาฯมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2.3 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องหรือผู๎ใช๎บริการของคณะมีความพึงพอใจในการดําเนินงานและการจัดการศึกษา
ของคณะมากขึ้น
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 การจัดหาครุภัณฑ์สําหรับห๎องปฏิบัติการการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์แล๎วเสร็จตามเวลาที่
กําหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1

ตุลาคม 2553 วันสิ้นสุด:

30 กันยายน

2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 จัดหาครุภัณฑ์สําหรับห๎องปฏิบัติการเรียนการสอน
2 ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ
3 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ

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
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

หนํวย
นับ

4

รายการ

1
1

ครั้ง
ครั้ง

1 จัดหาครุภัณฑ์สําหรับห๎องปฏิบัติการ
เรียนการสอน
2 ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ
3 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ

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.
2

2
1
1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
งบประมาณ
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 จัดหาครุภัณฑ์สําหรับห๎องปฏิบัติการเรียนการ
สอน
3 ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ
4 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ
รวมทั้งสิ้น

190,800

84,000

57,800

49,000

190,800

84,000

57,800

49,000

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 จัดหาครุภัณฑ์สาหรับห้องปฏิบัติ
การเรียนการสอน
งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์
-เครื่องปรับอากาศ
-เครือ
่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพา
-เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๏ะ
-ทีวี
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

1
2
2
2

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

49,000
17,000
25,000
28,900

บาท
บาท
บาท
บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

49,000
34,000
50,000
57,800
190,800

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์เกิดการเรียนรู๎จากการใช๎ทรัพยากรของคณะอยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องหรือผู๎ใช๎บริการของคณะมีความพึงพอใจในการดําเนินงานและการจัดการศึกษาของคณะ
มากขึ้น
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1 จํานวนทรัพยากรในการจัดการศึกษามีความพร๎อมในการใช๎งานโดยการปรับปรุงห๎องปฏิบัติการและ
การจัดหาครุภัณฑ์
1.2 จํานวนและรายการองค์ประกอบและคุณลักษณะของกิจกรรมการสนับสนุนวิชาการฯ และการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาฯของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่มีความเหมาะสมมากขึ้น
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนทรัพยากรในการจัดการศึกษามีความพร๎อมในการใช๎
งานโดยการปรับปรุงห๎องปฏิบัติการและจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช๎ในการดําเนินงาน
3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนและรายการองค์ประกอบและคุณลักษณะของ
กิจกรรมการสนับสนุนวิชาการฯและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาฯของนักศึกษาครุศาสตร์ที่มีความเหมาะสมมากขึ้น
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554
นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต
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2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553-2555
นโยบายที่ 1. สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให๎สามารถทํางานได๎หลากหลาย
นโยบายที่ 4. รํวมมือและสํงเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครู ผู๎บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความ
กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาต๎องการของสังคม
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
มาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชนท๎องถิ่นและ
สังคม
ตัวบํงชี้ที่ 3.3 ระดับความสําเร็จของการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
ตัวบํงชี้ที่ 3.5 ระดับความสําเร็จในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครูและประสิทธิผลของการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐานที่สมกับการเป็นผู๎ประกอบการวิชาชีพชั้นสูง
มาตรฐานที่ 5 ด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบํงชี้ที่ 5.2 ระดับความสําเร็จของผู๎บริหารในการบริหารและจัด การให๎บรรลุเปูาหมายตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา
ตั ว บํ ง ชี้ ที่ 5.5 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาสถาบั น ให๎ บ รรลุ เ ปู า หมายตามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษา
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
มิติที่ 1 ด๎านประสิทธิผล
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิติที่ 2 ด๎านคุณภาพ
ตัวบํงชี้ที่ 6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจตํอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษา (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบํงชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 3.2 มีการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ๎วนและสอดคล๎องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง
่ ก่อสร้าง
ลาดับที่

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

1

เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
49,000

รวมเงิน
(บาท)
49,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือ
ขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคา
ชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
คุณลักษณะ
แบบแขวนใต๎เพดาน ขนาดไมํต่ํากวํา
36,000 BTU
รีโมทแบบไร๎สาย ระบบไฟฟูาแรงดัน 380
V.
สามารถปรับความเร็วพัดลมไมํน๎อยกวํา 3
ระดับ
มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
รับประกันคอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์ทุก
ชิ้นไมํน๎อยกวํา 1 ปี
อุปกรณ์ทุกชิ้นต๎องเป็นของใหมํไมํเคย
ผํานการใช๎งานมากํอน
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ลาดับที่

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

2

เครื่อง
2 เครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา

3

เครื่อง
2 เครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๏ะ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
17,000

รวมเงิน
(บาท)

25,000

50,000

34,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือ
ขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคา
ชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
คุณลักษณะ
-Dell Notebook Vostro 1014(4)
Intel Core 2Duo T6570(2.1GHz
800MHz 2 M L2 Cache)
2GB (2GBx1) DDR2 800MHz Two
slots up to 4GB Intel 45 Express
chipset
Mobile Intel Graphics Media
Accelerator X4500MHD 14.0 Inch
Wide Display HD (1366x768) w/antiglare or TrueLife
250GB 5400RPM SATA Hard Drive
8X DVD+/-RW 1spackcr Integrated
2.0 MP camcra with digital
microphone
6-cell Lithium Ion Primary Battery
And Include “65 Watt AC Adapter”
Wireless LAN-802 IIb/g/n
Dell Wireless Bluetooth module
(Optional)
Integrated Wired-Gigabil Ethemet
network standard Integrated Modem
Network connector (RJ45)
RJ11,1394,VGA,(4)USB 2.0,AC
adapter connector,Headphone Jack
Microphone jack, Audio jack,5-in-1
card reader,34 mm ExpressCard slot
Width 13.4”/340mm/Height 0.981.4”/
25.0-35.6mm Depth: 9.6”/242.5
1 Year On site Service By Dell
คุณลักษณะ
HP Business Desktop PC Pro 3130MT
LE1851w 18.5” WLCD Monitor
Intel Core i3-540 Processor
3.06 GHz 4M total cache 2 cores/4
threads Intel H57 Express Chipset
2GB PC3-10600 Memory(1x2GB), up
to 16 GB 500GB 7200RPM SATA-3G
1st Hard Drive HP 22-in-1 3.5 JB
Media Card Reader SATA SuperMulti
LightScribe DVD Writer Drive, Intel
Graphics Media Accelerator
X4500HD Realtek ALC888S High
Definition audio codec Realtek
811DL Gigabit Ethernet Controller
Front I/O:two(2) USB 2.0 ports,
microphone, headphone Rear I/O :
Six(6) USB, one(1) VGA, one(1) DVI,
one(1) RJ-45 Ethernet, one(1) SPDIF
Digital Out, one(1) 1394, one(1)
audio in, one(1) audio out, one (1)
microphone, one (1) surround side,
one(1) surround rear, one(1)
surround center/sub Three(3) PCie
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ลาดับที่

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

4

ทีวี

2 เครื่อง

28,900

57,800

รวม

190,800

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือ
ขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคา
ชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
x1 slots,One(1) PCiex16 siot HP USB
Standard JB Keyboard HP USB
Optical BLK Mouse Stardard 1-year
parts, 1-year labor, 1-year on site
warranty services Madrone MT 250
watt Power Supply
คุณลักษณะ
-จอภาพแบบ HD 1 ล๎าน Pixel ความ
ละเอียดภาพ ระดับ 1365x768 จุด (50”)
-Wide Color Enhancer Pro
-Digital Noise Filer
-600Hz subfield motion
-ระบบเสียง SRS TruSurround HD
-ลําโพงพลังเสียงรวม 20 วัตต์ (RMS)
(10W+10W)
-ชํองตํอ HDMIx2 เพื่อการเชื่อมตํอระบบ
ภาพและเสียงแบบ Digital 100%
-ชํองตํอ USB(Jpeg) รองรับไฟล์ ภาพ
เพลง
-ชํองตํอ PC Input(VGA) รองรับการ
เชื่อมตํอเป็นหน๎าจอ Monitor ได๎ทันที
-การเชื่อมตํอแบบ AVx1,DVD
Cinoibebtx2
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1123231006 โครงการพัฒนาคณะครุศาสตร์สู่สากล
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยูํ
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
7. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
100,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะครุศาสตร์
: ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง

หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได๎กําหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
จัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ เพื่อมุงสูความเปนสากล โดยมีนโยบายในการสงเสริม สนับสนุน และแสวงหา
ความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู ความเปนสากลบนพื้นฐานการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล มีเปา ประสงค์
เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเนน เอกลักษณ เพื่อมุงสูความเป็นสากล คณะครุศาสตร์
จึงไดจัดทําแผนกลยุทธด๎านการพัฒนาคณะครุศาสตร์สู สากล เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการใหบรรลุตาม
เปาประสงค นโยบาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนดวัตถุประสงคยอย ตัวชี้วัดและกลยุทธการ
พัฒนาคณะครุศาสตร์สูสากล เพื่อรองรับการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ ใหสามารถขัดเคลื่อนไดอยางมีทิศทาง และมี
ประสิทธิภาพสูงสุดแกองค์กร
วัตถุประสงค์
1. สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาการสรางความรวมมือกับตางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสราง
ความเขมแข็งทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. สํงเสริมและพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาตํางประเทศและใช๎ชีวิตในสังคมที่มี ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยเพื่อเพิ่มศักยภาพในดานการใชภาษาอังกฤษ สําหรับการเรียน
การสอน และการเผยแพรผลงานในระดับนานาชาติ
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1
พัฒนาระบบการพัฒนาคณะครุศาสตร์สูํสากล

ปริมาณ

หนํวยนับ

1

ระบบ
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณะครุ
ศาสตร์สูํสากล
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 รายงานผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:
12 เดือน วันเริ่มต๎น: 1 ตุลาคม 2553 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2554
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาการสรางความรวมมือกับตาง
ประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็งทาง
ดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
2 สํงเสริมและพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาตํางประเทศและใช๎ชีวิต
ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ
ในดานการใชภาษาอังกฤษ สําหรับการเรียนการสอน และการ
เผยแพรผลงานในระดับนานาชาติ

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
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 สํงเสริม สนับสนุน และแสวงหาการสราง
ความรวมมือกับตางประเทศ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็งทา
งดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
2 สํงเสริมและพัฒนานักศึกษาด๎านภาษา
ตํางประเทศและใช๎ชีวิตในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย
เพื่อเพิ่มศักยภาพในดานการใชภาษา
อังกฤษสําหรับการเรียนการสอน และการ
เผยแพรผลงานในระดับนานาชาติ

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.

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

หนํวย
นับ

ครั้ง

3

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

1

1

1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 สํงเสริม สนับสนุน และแสวงหาการสราง
ความรวมมือกับตางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และเสริมสรางความเขมแข็ง ทางดานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
2 สํงเสริมและพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาตําง
ประเทศและใช๎ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในดานการใชภาษาอังกฤษ
สําหรับการเรียนการสอน และการเผยแพร
ผลงานในระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
งบประมาณ
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

30,000
20,000

20,000

100,000

70,000

20,000

10,000

20,000

10,000

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหา
การสรางความรวมมือกับตาง
ประเทศ และการเผยแพรผลงาน
ในระดับนานาชาติ
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
-คําเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
1.2 ค่าวัสดุ
-คําของที่ระลึก ฯลฯ /วัสดุน้ํามัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
100,000

หมาย
เหตุ

60,000
30,000
100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เปิดตลาดการศึกษาสูํระดับสากลและสอดคล๎องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษามีศักยภาพด๎านภาษาตํางประเทศและการใช๎ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3. อาจารย์มีศักยภาพในด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษสําหรับการเรียนการสอนและการเผยแพรํผลงานในระดั บ
นานาชาติ
4. ความรํวมมือกับตํางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งทางด๎านวิชาการของ
คณะครุศาสตร์
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1 จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ร๎อยละ 80
1.2 จํานวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 2 – 5 ทุกสาขาวิชาคงอยูํ ร๎อยละ 95
1.3 จํานวนกิจกรรมที่ทําให๎นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานและระยะเวลาที่กําหนด
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
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2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปจํานวนบุคลากรและผลการดําเนินงาน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554
นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553-2555
นโยบายที่ 1. สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให๎สามารถทํางานได๎หลากหลาย
นโยบายที่ 9. สํงเสริมสนับสนุน และแสวงหาความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูํความเป็นสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อมุํงสูํความ
เป็นสากล
กลยุทธ์ที่ 5 สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
มาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชนท๎องถิ่นและ
สังคม
ตัวบํงชี้ที่ 3.3 ระดับความสําเร็จของการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
ตัวบํงชี้ที่ 3.5 ระดับความสําเร็จในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครูและประสิทธิผลของ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐานที่สมกับการเป็นผู๎ประกอบการวิชาชีพชั้นสูง
มาตรฐานที่ 5 ด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบํงชี้ที่ 5.2 ระดับความสําเร็จของผู๎บริหารในการบริ หารและจัดการให๎บรรลุเปูาหมายตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา
ตั ว บํ ง ชี้ ที่ 5.5 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาสถาบั น ให๎ บ รรลุ เ ปู า หมายตามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษา
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
มิติที่ 1 ด๎านประสิทธิผล
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 3.2 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพ
มิติที่ 2 ด๎านคุณภาพ
ตัวบํงชี้ที่ 6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจตํอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษา (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 3.2 มีการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ๎วนและสอดคล๎องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 5.2 ร๎อยละของอาจารย์ประจําที่มีสํวนรํวมในการให๎บริการทางวิชาการแกํสังคมเป็นที่
ปรึกษา เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตํออาจารย์ประจํา
ตัวบํงชี้ที่ 5.3 ร๎อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต๎องการพัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตํออาจารย์ประจํา
ตัวบํงชี้ที่ 5.4 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎
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1123231007 โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยูํ
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
7. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
379,170
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะครุศาสตร์
: ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง

หลักการและเหตุผล
คณะครุ ศ าสตร์ มี ภ ารกิ จ ในการผลิ ต และสํ ง เสริ ม วิ ท ยฐานะครู ใ ห๎ ค วามรอบรู๎ ใ นวิ ช าการ และวิ ช าชี พ ครู
มีค วามสามารถในการจั ด การความรู๎ รวมทั้ ง สามารถนํ า ความรู๎ แ ละประสบการณ์ ไปประยุ ก ต์ใ ช๎ ไ ด๎ อ ยํ างเหมาะสม
ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยในปีงบประมาณ 2554 คณะครุศาสตร์ทําการจัดการศึกษาให๎แกํนักศึกษาตั้งแตํปีที่ 1 ถึงปี
ที่ 5 จํ า นวนประมาณ 1,353 คน ใน 7 โปรแกรมวิ ช า คื อ การศึ ก ษาปฐมวั ย สั ง คมศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป
คอมพิวเตอร์ศึกษา พลศึกษา และการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย
ตามยุ ทธศาสตร์ ของมหาวิ ทยาลั ยในการผลิ ตบั ณฑิ ตให๎ บรรลุ ตามคุ ณสมบั ติ ของบั ณฑิ ตที่ พึ งประสงค์ และ
พั ฒนาความเป็ นเลิ ศทางวิ ชาการ ตามความต๎ องการของสั งคมท๎ องถิ่ นและประเทศชาติ และยุ ทธศาสตร์ ข๎ อ 4 ผลิ ต
พัฒนา และสํงเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งสอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 10 ได๎กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสังคมไทยสูํสังคมแหํง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู๎ โดยมุํงพัฒนาคนและสังคมไทยครอบคลุม 3 เรื่องหลัก โดยเรื่องหนึ่ง คือ การพัฒนาคนไทยให๎
มีคุณธรรมนําความรู๎ โดยพัฒนาการเรียนรู๎ของคนทุกกลุํมทุกวัยตลอดชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการพร๎อมก๎าวสูํโลกของการทํางาน และการแขํงขันอยํางมีคุณภาพ
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 ยาลั ย
คณะครุ ศ าสตร์ จึ ง จั ด ให๎ แ ผนพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ครู แ ละเสริ ม ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ให๎ กับ นั ก ศึ ก ษาและ
บุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพครู
2. สํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. พัฒนาเครือขํายการเรียนรู๎และประสบการณ์วิชาชีพ
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ
หนํวยนับ
โปรแกรมวิชา/
1.1 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และเสริมประสบการณ์
7
สาขาวิชา
วิชาชีพ
โปรแกรมวิชา/
1.2 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
7
สาขาวิชา

1.3 ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
รายการ
โรงเรียน
1.4 สร๎างเครือขํายการเรียนรู๎และประสบการณ์วิชาชีพ
7
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึก ษาคณะครุศาสตร์ และบุ คลากรทางการศึ กษา มีประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพได๎
ศึกษาเรียนรู๎ตามแผนการศึกษาในทุกโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชาและทุกคน
2.2 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
2.3 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ
2.4 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได๎รับการฝึกปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง
2.5 นักศึกษามีจิตสํานึกด๎านคุณธรรม จริยธรรมตลอดปีการศึกษา
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได๎ศึกษาเรียนรู๎ครบตลอดภาคเรียน
3.2 นักศึกษาที่คงอยูํของคณะครุศาสตร์ได๎ศึกษาเรียนรู๎ครบตลอดภาคเรียน
3.3 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
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3.4 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชาได๎รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตาม
เวลาที่กําหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1

ตุลาคม

2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน

2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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 โปรแกรมวิชานําเสนอโครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นครู และเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
2 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ
3 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4 พัฒนาศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 สร๎างเครือขํายการเรียนรู๎และประสบการณ์วิชาชีพ
6 ประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และ
เสริมประสบการณ์วิชาชีพ

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

ปริมาณ หนํวย
รวมทั้งสิ้น นับ

1 โปรแกรมวิชานําเสนอโครงการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นครู และเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ
2 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็น
ครู และเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
3 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4 พัฒนาศูนย์พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5 สร๎างเครือขํายการเรียนรู๎และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
6 ประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นครู และเสริมประสบการณ์
วิชาชีพ

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

7

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงกา
7
ร

7

กิจกรรม

4

4

2
1

กิจกรรม
ศูนย์

1

1
1

7

โรงเรียน

1

ครั้ง

4

7
1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 โปรแกรมวิชานําเสนอโครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นครู และเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
2 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และ
เสริมประสบการณ์วิชาชีพ
3 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4 พัฒนาศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 สร๎างเครือขํายการเรียนรู๎และประสบการณ์วิชาชีพ
6 ประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู
และเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

รวมทั้งสิ้น

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.
129,170

63,000

66,170

95,000
100,000
50,000
5,000

40,000

55,000
100,000
30,000

379,170

123,000

20,000

5,000

251,170

5,000
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

1.1
1.2
1.3

2

2.1
2.2
2.3

3

3.1
3.2
3.3

4

4.1
4.2

5

5.1

ปริมาณรายการ

รายการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นครู และเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
-คําตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
ค่าใช้สอย
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
-กระดาษ หมึก ปากกา ปูายชื่อ
คําถํายเอกสาร ฯลฯ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
-คําตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้สอย
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
-กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ ยางลบ
ปูายชื่อ/ คําถํายเอกสาร ฯลฯ
พัฒนาศูนย์พฒ
ั นาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
-คําตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้สอย
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
-กระดาษ หมึก ปากกา ปูายชื่อ/
คําถํายเอกสาร ฯลฯ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
-คําตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุ
-กระดาษ หมึก ปากกา ปูายชื่อ/
คําถํายเอกสาร ฯลฯ
ประเมินโครงการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นครู ฯ
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
- ถํายเอกสาร ฯลฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

100 ชม.ๆละ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
129,170

600

บาท

60,000

25

บาท

30,000
39,170
95,000

84 ชม.ๆละ

600

บาท

50,400

25

บาท

15,000
29,600
100,000

84 ชม.ๆละ

600

บาท

50,400

25

บาท

15,000
34,600
50,000

40 ชม.ๆละ

600

บาท

24,000
26,000
5,000

.40

บาท

5,000
379,170

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีนักศึกษาประสบการณ์ด๎านวิชาชีพทุกโปรแกรมวิชา
2. มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎สําหรับนักศึกษา 7 สาขา
3. นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์กํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
4. มีศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎บริการ
5. นักศึกษามีคุณลักษณะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่นมากขึ้น
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1 จํานวนกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
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1.2 จํานวนนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
1.3 ผู๎รับบริการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจร๎อยละ 80
1.4 ความพึงพอใจของโรงเรียนที่เป็นเครือขํายการเรียนรู๎และประการณ์วิชาชีพ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครุ
ศาสตร์

3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูและ
เสริมประสบการณ์วิชาชีพครู
3.3 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3.4 การสํารวจความพึงพอใจผู๎รับบริการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึ กษา
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554) : นโยบายที่ 3 สังคมและ
คุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ : มุํงเน๎นคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของท๎องถิ่นสังคม
และประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
2.3 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553-2555
2.4 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
มาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชนท๎องถิ่นและ
สังคม
ตัวบํงชี้ที่ 3.3 ระดับความสําเร็จของการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
ตัวบํงชี้ที่ 3.5 ระดับความสําเร็จในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครูและประสิทธิผลของ
การพัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐานที่สมกับการเป็นผู๎ประกอบการวิชาชีพชั้นสูง
มาตรฐานที่ 5 ด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบํงชี้ที่ 5.2 ระดับความสําเร็จของผู๎บริหารในการบริหารและจัดการให๎บรรลุเปูาหมายตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา
ตั ว บํ ง ชี้ ที่ 5.5 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาสถาบั น ให๎ บ รรลุ เ ปู า หมายตามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด๎านการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
ตัวบํงชี้ที่ 6.3 ประสิทธิผลและผลลัพธ์ของระบบประกันคุณภาพภายในตํอการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารและจัดการและการสอนและตํอผลการจัดการศึกษาของคณะวิชาและสถาบันอุดมศึกษา
2.5 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
มิติที่ 1 ด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มิติที่ 2 ด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง
มิติที่ 3 ด๎านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 8 ร๎อยละของการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายลงทุนและรายจํายในภาพรวม
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให๎บริการ
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต
มิติที่ 4 ด๎านการพัฒนาสถาบัน
2.6 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษา (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
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ตัวบํงชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 5.2 ร๎อยละของอาจารย์ประจําที่มีสํวนรํวมในการให๎บริการทางวิชาการแกํสังคมเป็นที่
ปรึกษา เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตํออาจารย์ประจํา
ตัวบํงชี้ที่ 5.3 ร๎อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต๎องการพัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตํออาจารย์ประจํา
ตัวบํงชี้ที่ 5.4 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1123231008 งานจัดซือ
้ ครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน
7. สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน , งบลงทุน ,
วงเงินงบประมาณ:
125,730 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
: ผศ.วิชชุกร นาคธน

หลักการและเหตุผล
งานจัด ซื้อ ครุ ภัณ ฑ์ค ณะมนุ ษยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ เป็น สํว นหนึ่ง ของการให๎ บริ การและสนั บสนุน การ
เรียนการสอนเนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนจะต๎องใช๎ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อสอนนักศึกษา
และใช๎ขบวนการทางด๎านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนซึ่งในสํวนของสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ ภาษาญี่ปุน
ดนตรี ยังมีครุภัณฑ์ ไมํเพียงพอตํอความต๎องการของอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาที่จะใช๎ในการผลิตสื่อเพื่อการ
เรียนการสอนและสําหรับให๎นักศึกษาฝึกปฏิบัติ จึงมีความจําเป็นที่จะต๎องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกลําว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎อาจารย์ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์มีโต๏ะทํางานในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให๎อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุนได๎มีคอมพิวเตอร์ใช๎ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
3. เพื่อให๎นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีได๎มีครุภัณฑ์ดนตรีในการฝึกปฏิบัติ
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1
จํานวนครุภัณฑ์ที่ใช๎ในการเรียนการสอน

ปริมาณ หนํวยนับ
5 รายการ

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 อาจารย์ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์มีโต๏ะทํางานในการปฏิบัติงาน
2.2 อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุนได๎มีคอมพิวเตอร์ใช๎ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
2.3 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีได๎มีครุภัณฑ์ดนตรีในการฝึกปฏิบัติ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 เพื่อให๎อาจารย์ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์มีโต๏ะทํางานในการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา
3.2 เพื่อให๎อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุนได๎มีคอมพิวเตอร์ใช๎ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตลอดปี
การศึกษา
3.3 เพื่อให๎นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีได๎มีครุภัณฑ์ดนตรีในการฝึกปฏิบัติตลอดปีการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน

2554
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.
จัดซื้อครุภัณฑ์

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

หนํวยนับ

5

รายการ

ซื้อครุภัณฑ์

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

5

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1

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.
125,730
125,730
125,730 125,730
-

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ซื้อครุภัณฑ์

รวม
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

รายการ
ครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
-โต๏ะทํางาน(นิเทศศาสตร์)
-คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ(ภาษาญี่ปุน)
-กลองชุด(ดนตรี)
-คอมพิวเตอร์พกพา
-กล๎องวีดีโอ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
5
รายการ
ปริมาณรายการ

1
1

ชุดๆละ
เครื่องๆละ

2
1

เครื่อง ๆละ
เครื่อง ๆละ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
หนํวย
125,730

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

25,000 บาท

หมาย
เหตุ

6,700
25,000
18,000
50,000
26,030
125,730

(ถัวเฉลี่ยจ่ายรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์มีโต๏ะทํางานในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให๎อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุนได๎มีคอมพิวเตอร์ใช๎ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
3. เพื่อให๎นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีได๎มีครุภัณฑ์ดนตรีในการฝึกปฏิบัติ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1 เพื่อให๎อาจารย์ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์มีโต๏ะทํางานในการปฏิบัติงาน 100%
1.2 เพื่อให๎อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุนได๎มีคอมพิวเตอร์ใช๎ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 100%
1.3 เพื่อให๎นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีได๎มีครุภัณฑ์ดนตรีในการฝึกปฏิบัติ 100%
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1 การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของคณะ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554):
2.1.1 นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 3.1 นโยบายการศึกษา
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553–2555
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2.2.1 นโยบายที่ 1: สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาให๎ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องํถิน และประเทศชาติ :
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน:
กลยุทธ์ที่ 6 ด๎านการจัดสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู๎ :
-จัดหาสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพชีวิต
1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.4.1 มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.5.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
ตัวบํงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ

1 เครื่อง

25,000

25,000

2

เครื่องดนตรีสากล

1 ชุด

18,000

18,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
- Intel Core2 Quad Processor
(2.66-GHz,4MB L2 cachc,1333-MHzFSB)
IntelG41 Express Chipset
4-GB DDR3 Synch DRAM PC3-10600
Z1066/1333-MHz Non-Ecc (1×2GB) upto
4GB
500-GB 7200 rpm Serial ATA 3.0-Gb/s NCQ
SMART
SATA 16X SuperMuti LghtScribe
3.5” Media Card Reader
Intel Graphicsb Media Accclerator x4500
Rcaltek High Definition audio codec
Internal PC speaker
Front I/O includes : (2) USB 2.0
ports,dedicatcd headphonc
output,microphone jack
Rcer I/O includes : (4) USB 2.0 ports,serial
port,PS/2 mousc and keyboard ports,RJ-45
DVI-D and VGA video interfaces,
microphone jack,audio in/out jacks (2) fullhelght PCI 2.3 slots,(1) PCIexl slot,(1)
PCIe×16 slot Parallel (via parallcl port
adapter )
250 W PFC power supply standard
คาชี้แจง เนื่องจากในสาขาวิชามีคอมพิวเตอร์ใช๎
เพียง 1 เครื่อง ไมํเพียงพอกับการใช๎งาน
ประกอบกับเป็นของเกําที่ไมํสามารถรองรับ
โปรแกรมใหมํ ๆ ได๎
-กลองชุด 5 ใบ
-ฉาบไฮ-แฮท 14 นิ้ว 1 ชุด
-ฉาบเดี่ยว 16 นิ้ว 1 ชุด 20 นิ้ว 1 ชุด
(MAHOGANY) พร๎อมขาตั้ง
คาชี้แจง เพื่อใช๎สําหรับให๎นักศึกษาได๎ใช๎ในการ
ฝึกปฏิบัติ
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ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1 ตัว

6,700

6,700

3

โต๏ะทํางาน

4

คอมพิวเตอร์พกพา

2 เครื่อง

25,000

50,000

5

กล๎องวิดีโอ

1 เครื่อง

26,030

26,030

รวม

125,730

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
-โต๏ะเหล็กขนาดยาว 5 ฟุต ด๎านซ๎าย 3ชั้น
ด๎านขวา 3 ชั้น
พร๎อมลิ้นชักกลาง
คาชี้แจง เนื่องจากอาจารย์ในสาขาวิชายังขาด
โต๏ะสําหรับนั่งปฏิบัติงาน
Intel Core i3-370M (2.40 GHz, 3 MB L3
cache, 3SW)
Mobile Intel HMS7 Chipset Dos
RAM 2G 1333DDR3 IDM Memory
320G 7200RPM SATA 2.5 1lard Drive (with
HP 3D DriveGuard)
คาชี้แจง เนื่องจากคอมพิวเตอร์ในสํานักงานมี
สําหรับบริการอาจารย์ในการเรียนการสอนเพียง
2 ตัว ไมํเพียงพอกับการใช๎งาน
กล๎องบันทึกภาพวิดีโอ 2 รูปแบบ AVCHD และ
MPEG2 มีหนํวยความจํา 40 GB ความละเอียด
ภาพ 1020 x 1080 ซูมระยะ 10
คาชี้แจง ใช๎ในสํานักงานคณะเนือ
่ งจากของเดิม
ชํารุด ไมํสามารถซํอมได๎ และมีความจําเป็นต๎อง
ใช๎ในงานของโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช๎บันทึกภาพ
กิจกรรมตําง ๆ ของคณะ
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1123231009 งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
337,805
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
: ผศ.วิชชุกร นาคธน

หลักการและเหตุผล
งานจัด การศึ กษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสัง คมศาสตร์ เป็ นภารกิ จ ที่ต๎ อ งสนั บสนุ นการจั ด การศึก ษาให๎ กับ
นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ ตลอดจนการบริ ห ารจั ด การคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ตามภาระหน๎ า ที่ ข อง พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาประเทศแผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความ
ต๎ อ งการของสั ง คมและท๎ อ งถิ่ น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น สั ง คมและท๎ อ งถิ่ น ยั ง มี ปั ญ หาขาดแคลนบั ณ ฑิ ต ด๎ า นสั ง คมศาสตร์ ที่ มี
คุณภาพในสาขาวิชาเอกตําง ๆ ที่สอดคล๎องกับการจัดการศึกษา
ในปีการศึกษา 2553-2554 หรือ ปีงบประมาณ 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิ จในการจัด
การศึกษาให๎แกํนักศึกษาใน 9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร สาขาวิชาพัฒนา
ชุมชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุน สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาดนตรี
จากวัตถุประสงค์ หลักการ ภารกิจ และข๎อมูลดังกลําว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจําเป็นต๎องใช๎
งบประมาณในการจัดการศึกษา เพื่อการดําเนินงานให๎บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และภารกิจเพื่อการรับนักศึกษาใหมํ
และการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด๎ า นสั ง คมศาสตร์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอน รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ด๎ า นวิ ช าการแกํ
นักศึกษา และคณาจารย์ ให๎บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎สามารถดําเนินการในการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อการบริหารงานของคณะและการจัดการเรียนการสอนสามารถดําเนินการไปตามภารกิจที่กําหนด
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1
จํานวนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
1.2
จํานวนสาขาวิชาที่มีคําวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.3
จํานวนสาขาวิชาที่มีคําวัสดุฝึกปฏิบัติ

ปริมาณ หนํวยนับ
8 ครั้ง
5 สาขา
9 สาขา

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะร๎อยละ 80
2.2 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได๎รับการฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรทุกสาขาร๎อยละ 80
2.3 นักศึกษามีประสบการณ์ ทักษะ ผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู๎ และพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู๎ตาม
หลักสูตรทุกสาขา ร๎อยละ 80
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะตามที่กําหนด ร๎อยละ 80
3.2 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได๎รับการฝึกปฏิบัติตลอดปีการศึกษาร๎อยละ 80
3.3 นักศึกษามีประสบการณ์ ทักษะ ผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู๎ และพึงพอใจในการศึกษาเรียนรู๎ตลอดปี
การศึกษา ร๎อยละ 80
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2
3

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1
2
3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

8
5
9

จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ

ครั้ง
สาขา
สาขา

2
1
2

2
2
3

2
-

2
2
4

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1
2
3

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.
60,000
16,000
16,000
16,000
12,000
71,520
11,520
20,000
40,000
206,285
5,000
100,000
101,285
337,805
32,520
136,000
16,000
153,285

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
จัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ

รวม
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1.

2.
2.1
3.
3.1
3.2

3.3

รายการ

ปริมาณ
จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
งบดาเนินงาน
-คําเบี้ยประชุมผู๎ทรงคุณวุฒิ
-คําน้ํามันรถผู๎ทรงคุณวุฒิ
ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งบดาเนินงาน
คําตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ
จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ
งบดาเนินงาน
คําวัสดุ
คําตอบแทนวิทยากร
-สาขาวิชานิติศาสตร์
-สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
คําใช๎สอย
-ซํอมบํารุงและปรับแตํงเทียบเสียง
เครื่องดนตรี
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
60,000

8
8
5

ครั้ง
ครั้ง
สาขา

30,000
30,000
71,520

9

สาขา

206,285
181,610
14,675
3,675
11,000
10,000
10,000
337,805

หมาย
เหตุ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
ร๎อยละ 80
2.
3.
4.

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได๎รับการศึกษาและการเรียนรู๎ที่มีมาตรฐานและมีคุณ ภาพ
นักศึกษามีคุณลักษณะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่นมากขึ้นร๎อยละ 80
คณาจารย์มีอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพร๎อยละ 80
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารงานและการจัดการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพร๎อยละ 80

การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1 จํานวนนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพร๎อยละ 80
1.2 จํานวนและรายการวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาตําง ๆ ร๎อยละ 80
1.3 จํานวนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร๎อยละ 80
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1 การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนนักศึกษาที่เรียนวิชาภาคปฏิบัติ
3.2 การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.3 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย์
3.4 การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนอาจารย์ชาวตํางประเทศ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554):
นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553–2555
2.2.1 นโยบายที่ 1: สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องํถิน และประเทศชาติ :
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน :
กลยุทธ์ที่ 7พัฒนากําลังคนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย
นโยบายที่ 9 สํงเสริมสนับสนุนและแสวงหาความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูํความเป็น
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล :
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพชีวิต
ตัวบางชี้ที่ 1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.4.1 มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.5.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 2.6 ระบบกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.5.2 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
ตัวบํงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1123231010 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน,งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
322,600 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
: ผศ.วิชชุกร นาคธน

หลักการและเหตุผล
การเสริมสร๎างคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ เปูาหมายของการผลิตบัณฑิตให๎มีคุณสมบัติดังกลําว
เพื่อให๎บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง การพัฒนาบัณฑิตไปสูํเปูาหมายดังกลําวจึงมีความสําคัญอยํางยิ่ง
ตํอความสําเร็จในการดําเนินงานของหนํวยงาน โดยเฉพาะสาขาวิชาซึ่งมีหน๎าที่โดยตรงในการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
บัณฑิตในความรับผิดชอบของตนเองให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎ จึงเป็นเรื่องใหญํมาก และจําเป็นที่ทุกฝุาย
ที่เกี่ยวข๎องต๎องรํวมมือกัน
การพัฒนาบัณฑิตให๎มีคุณลักษณะดังกลําว สาขาวิชาและผู๎ที่เกี่ยวข๎องจําเป็นต๎องคิดและวางแผนการพัฒนา
ให๎ ครอบคลุ ม ทั้ง ระบบ ทั้ง ในสํว นที่ เ ป็น กิจ กรรมการเรี ยนการสอนในห๎อ งเรีย น รวมทั้ง กิจ กรรมเสริ มนอกห๎ องเรี ย น
ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาใช๎ชีวิตและเรียนอยูํในมหาวิทยาลัย
ปัจ จุ บั น มหาวิ ทยาลัย คณะ และสาขาวิ ช า ได๎ จั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาบั ณ ฑิต ให๎ มี คุ ณสมบั ติ ที่พึง ประสงค์
ดั ง กลํ า วรํ ว มกั น อยูํ บ๎ า งแล๎ ว แตํ เ พื่ อ ให๎ ก ารดํ า เนิ น งานด๎ า นการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาของสาขาวิ ช ามี ค วามชั ด เจน และ
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น จึงได๎จัดโครงการเสริมสร๎างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อจัดทํากิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ
การสร๎างเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยอาศัยงบประมาณในสํวนคําธรรมเนียมพิเศษ ซึ่งเป็นเงินสําหรับ
การพัฒนานักศึกษาโดยตรงมาจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาและคาดวํานักศึกษาในวันนี้จะพัฒนาไปสูํบัณฑิตที่สมบูรณ์
ทัง้ ทางด๎านวิชาการและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จําเป็นตํอความสําเร็จของบัณฑิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให๎มีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชา
2. เพื่อให๎นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1
จํานวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได๎รับการพัฒนา

80

ปริมาณ
500

หนํวยนับ
คน

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได๎รับการพัฒนามีความพึงพอใจไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80
2.2 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความรู๎ความเข๎าใจจากการพัฒนาไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ

2.3 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได๎รับการพัฒนาสามารถนําความรู๎ไปใช๎ได๎ไมํน๎อย
กวํา ร๎อยละ 75
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 กิ จ กรรมเสริ มสร๎ างคุ ณลั กษณะบั ณฑิ ตที่ พึ งประสงค์ ทุกกิ จกรรมสามารถดํ าเนิ นการตามระยะเวลาที่
กําหนดร๎อยละ 80
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2
3
4

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.
ขออนุมัติโครงการ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนด
กํากับ/ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงาน
สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

จัดอาจารย์พิเศษสอนเฉพาะทาง
สร๎างเสริมความเข๎าใจและบูรณาการด๎าน
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาและของ
ไทย
นิเทศนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทัศนศึกษารอบเกาะรัตนโกสินทร์
อบรมการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาญี่ปุน
หนังสือตําราทางภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุน
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ปรับปรุงแล๎ว
สาขาวิชาดนตรี
อบรมปรับพื้นฐานทฤษฎีและทักษะ
ดนตรี
ทัศนศึกษานอกสถานที่
สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร
อบรมปรับพื้นฐานทักษะทางนาฏศิลป์
ไทยและสากล
สาขาวิชาศิลปกรรม
คํายศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะ
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
สัมมนาการทํางานเพื่อสังคม
ซื้อครุภัณฑ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
14 ซื้อครุภัณฑ์
สาขาวิชานิติศาสตร์
15 เชิญวิทยากรและซื้อวัสดุ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
16 ศึกษาดูงานด๎านการปกครอง การ
บริหารงานภาครัฐ ชุมชนต๎นแบบ และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
17 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสูํความเป็น
นักรัฐประศาสนศาสตร์และผู๎นํา

90
1

ช.ม.
ครั้ง

5

ครั้ง

2
1

ครั้ง
ครั้ง

1

ชุด

6

ชิน
้

6

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1
1

ครั้ง
รายก
าร

2

รายก
าร

4
4

ครั้ง

1

ครั้ง

30

30

30

1
5

2
1
1

1
1

1
1
1

2

2

1

1

1

1
1
1

1
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แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11

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.

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จัดอาจารย์พิเศษสอนเฉพาะทาง
สร๎างเสริมความเข๎าใจและบูรณาการด๎านวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษาและของไทย
นิเทศนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทัศนศึกษารอบเกาะรัตนโกสินทร์
อบรมการพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุน
หนังสือตําราทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ปรับปรุงแล๎ว
สาขาวิชาดนตรี
อบรมปรับพื้นฐานทฤษฎีและทักษะดนตรี
ทัศนศึกษานอกสถานที่
สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร
อบรมปรับพื้นฐานทักษะทางนาฏศิลป์ไทยและ
สากล
สาขาวิชาศิลปกรรม
คํายศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะ

27,000
15,000

9,000

9,000

14,390

14,390

14,300
5,180
7,000
3,000

14,300
5,180
7,000
3,000

9,000
7,020

สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
12 สัมมนาการทํางานเพื่อสังคม
13 ซื้อครุภัณฑ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
14 ซื้อครุภัณฑ์
สาขาวิชานิติศาสตร์
15 เชิญวิทยากรและซื้อวัสดุ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
16 ศึกษาดูงานด๎านการปกครอง การ
บริหารงานภาครัฐ ชุมชนต๎นแบบ และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
17 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสูํความเป็นนักรัฐ
ประศาสนศาสตร์และผู๎นํา
รวม

9,000
7,020

14,800

14,800

23,280

23,280

21,740
26,030

26,030

36,740

36,740

34,470

12,870

10,800

47,200

11,800

11,800

21,740

10,800
11,800

16,450
322,600

9,000

15,000

11,800

16,450
116,740

60,360

106,900

38,600

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
1.1
2

2.1
2.2
3

3.1
4
4.1

รายการ

ปริมาณ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จัดอาจารย์พิเศษสอนเฉพาะทาง
งบดาเนินงาน
คําตอบแทน
สร๎างเสริมความเข๎าใจและบูรณาการด๎าน
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาและของ
ไทย
งบดาเนินงาน
คําใช๎สอย
คําวัสดุ
นิเทศนักศึกษาในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม
งบดาเนินงาน
คําใช๎สอย (เบี้ยเลี้ยง,ที่พัก,น้ํามัน)
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทัศนศึกษารอบเกาะรัตนโกสินทร์
งบดาเนินงาน
คําตอบแทนวิทยากร

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
56,390
27,000
27,000
15,000

12,000
3,000
14,390

14,390
29,480
14,300
2

คน

5

ชม.

600

บาท

6,000

หมาย
เหตุ
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ลํา
ดับ

รายการ

4.2 คําใช๎สอย (เบี้ยเลี้ยงและน้ํามันรถ)
4.3 คําวัสดุ
5 อบรมการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาญี่ปุน
งบดาเนินงาน
5.1 คําตอบแทนวิทยากร
5.2 คําวัสดุ
6 หนังสือตําราทางภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุน
งบดาเนินงาน
6.1 คําวัสดุ
7 สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ปรับปรุงแล๎ว
งบดาเนินงาน
7.1 คําใช๎สอย(จ๎างปรับปรุงสื่อ)
สาขาวิชาดนตรี
8 อบรมปรับพื้นฐานทฤษฎีและทักษะ
ดนตรี
งบดาเนินงาน
8.1 คําตอบแทนวิทยากร
9 ทัศนศึกษานอกสถานที่
งบดาเนินงาน
9.1 คําใช๎สอย(เบีย
้ เลี้ย,น้ํามันรถ)
สาขาวิชานาฏศิลป์
10 อบรมปรับพื้นฐานทักษะทางนาฏศิลป์
ไทยและสากล
งบดาเนินงาน
10.1 คําตอบแทนวิทยากร
10.2 คําวัสดุ
สาขาวิชาศิลปกรรม
11 คํายศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะ
งบดาเนินงาน
11.1 คําตอบแทนวิทยากร
11.2 คําใช๎สอย(ที่พัก เบี้ยเลี้ยง น้ํามัน)
11.3 คําวัสดุ
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
12 สัมมนาการทํางานเพื่อสังคม
งบดาเนินงาน
12.1 คําตอบแทนวิทยากร
12.2 คําวัสดุ
12.3 คําใช๎สอย
งบลงทุน
13 ซื้อครุภัณฑ์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
งบลงทุน
14 ซื้อครุภัณฑ์
สาขาวิชานิติศาสตร์
15 เชิญวิทยากรและซื้อวัสดุ
งบดาเนินงาน
15.1 คําตอบแทน
15.2 คําวัสดุ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
16 ศึกษาดูงานด๎านการปกครอง การ
บริหารงานภาครัฐ ชุมชนต๎นแบบ
และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
งบดาเนินงาน
16.1 คําตอบแทนวิทยากร
16.2 คําใช๎สอย (น้ํามัน พาหนะ ที่พัก เบี้ย
เลี้ยง)

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

ปริมาณรายการ
ปริมาณ

2

คน

3

ชม.

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

600

หนํวย

บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
6,700
1,600
5,180

3,600
1,580
7,000

7,000
3,000
6

ชิน
้

1

คน

60

ชม.

500

บาท

3,000
16,020
9,000

300

บาท

9,000
7,020
7,020
14,800
14,800

2

คน

21

ชม.

300

บาท

12,600
2,200
23,280
23,280

1

คน

12

ชม.

600

บาท

7,200
12,840
3,240
47,770
47,770

3
1
1

คน
ครั้ง
ครั้ง

3

ชม.

800

บาท

7,200
9,540
5,000

1

รายการ

26,030
36,740

2

รายการ

36,740
34,470
34,470

3
1

ครั้ง
ครั้ง

2
4

คน
ครั้ง

10,800

3

ชม.

600

32,400
2,070
63,650
47,200

บาท

3,600
43,600

หมาย
เหตุ

75
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณ

อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสูํความเป็น
นักรัฐประศาสนศาสตร์และผู๎นํา
งบดาเนินงาน
17.1 คําตอบแทนวิทยากร
คําวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

17

2
1

คน
ครั้ง

10

ชม.

600

บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
16,450

หมาย
เหตุ

12,000
4,450

322,600

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.
4.

นักศึกษาทุกคนได๎รับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว๎ ร๎อยละ 80
ทุกกิจกรรมดําเนินการได๎สําเร็จตามเปูาหมาย ร๎อยละ 80
นักศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎อพึงพอใจตํอกิจกรรมดําเนินการ ร๎อยละ 80
นักศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร๎อยละ 80

การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. จํานวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได๎รับการพัฒนา ร๎อยละ 80
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554):
นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553–2555
2.2.1 นโยบายที่ 1: สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาให๎ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องํถิน และประเทศชาติ :
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน :
กลยุทธ์ที่ 7พัฒนากําลังคนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย
นโยบายที่ 9 สํง เสริ มสนั บ สนุน และแสวงหาความรํว มมื อ ในการพัฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สูํ ค วามเป็ น
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล :
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพชีวิต
ตัวบํงชี้ที่ 1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี
2.3.2 มาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน กิจกรรมเพื่อชุมชน
ท๎องถิ่น และสังคม
ตั ว บํ ง ชี้ ที่ 3.4 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการเสริ ม สร๎ า งและสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ เพื่อพัฒนาท๎องถิ่น

1 ปี

2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.4.1 มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชีว้ ัดที่ 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร๎ อ ยละของบั ณฑิ ตระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ได๎ งานทํ า หรื อประกอบอาชี พอิ สระภายใน
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2.4.2 มิติที่ 2 มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 ข๎อ 6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.5.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมที่จัดให๎นักศึกษา
2.5.2 องค์ประกอบที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

1

กล๎องดิจิตอล

1 ตัว

25,000

25,000

มาตรฐานและคุณ
ลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของ
โครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความ
จาเป็น
มาตรฐานฯ
- ความละเอียดของภาพ 12.1 Nega
pixel
- ซูม 18 เทํา
- ถํายได๎ทั้งภาพนิ่งและภาค
เคลื่อนไหว
คาชี้แจง ใช๎ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนของสาขาวิชานิเทศศาสตร์

2

3

กล๎องวิดิโอ

กล๎องวิดีโอ

1 ตัว

1 ตัว

รวม

11,740

26,030

11,740

26,030

62,770

- กล๎องวิดีโอถํายภาพเคลื่อนไหว
ระบบ CCD ขนาด 1/6 นิ้ว ซูม 40
เทํา จอแสดงผลแบบสัมผัส
- จอแสดงผล 2.5 นิ้ว
คาชี้แจง
- ทั้ง 2 รายการเป็นครุภัณฑ์ที่จําเป็น
และทันสมัย และสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ยังขาดอุปกรณ์คุณภาพใน
ระดับนี้
- กล๎องบันทึกภาพวิดีโอ 2 รูปแบบ
AVCHD และ MPEG 2 มี
หนํวยความจํา 40 GB ความ
ละเอียดภาพ 1920 x 1080 ซูม 10
ระบบ
คาชี้แจง
- ใช๎ในกิจกรรมของสาขาวิชาพัฒนา
ชุมชนเนื่องจากของเดิมไมํมีและมี
ความจําเป็นต๎องใช๎ในการ
บันทึกภาพเกี่ยวกับกิจกรรมของ
นักศึกษา

77

1123231011 งานสนับสนุนการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน,งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
215,215 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
: ผศ.วิชชุกร นาคธน

หลักการและเหตุผล
งานสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนคณะม นุ ษ ยศาสตร์ เป็ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด๎ า น
สังคมศาสตร์ ทั้งด๎านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให๎
บรรลุวัตถุประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพ จําเป็นต๎องใช๎วัสดุ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภค รวมทั้งคําใช๎สอยตําง ๆ เพื่ อ
สนับสนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งด๎านงานจัดการเรียนการ
สอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณพ.ศ. 2554 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มีพันธกิจสําคัญคือ การ
ผลิตบัณฑิต การบริหารงานสํานักงาน และการให๎บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน แกํอาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา
จากพั น ธกิ จ ดั ง กลํา ว คณะจึ ง จํ า เป็น ต๎ อ งจั ดซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ซํ อ มแซมบํ า รุ งครุ ภั ณ ฑ์ ทางการศึก ษาและ
สํ า นั ก งาน ตลอดจนต๎ อ งติ ด ตํ อ ราชการกั บ หนํ ว ยงานภายนอก รั บ รู๎ ขํ า วสาร เดิ น ทางไปราชการ เชิ ญ วิ ท ยากรมา
บรรยาย และต๎องใช๎จํายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการตําง ๆ เพื่อการดําเนินงานของสํานักงานและการบริการทาง
การศึกษาตามพันธกิจดังกลําว ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดําเนินงานตามพันธกิจได๎อยํางครบถ๎วน
2. เพื่อให๎การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู๎ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
เป้าหมาย
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1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1
จํานวนอาจารย์และบุคลากรที่เข๎าอบรม ประชุม สัมมนา
20 คน
1.2
มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ได๎รับการซํอมบํารุง
4 ครั้ง
1.3
มีคําสาธารณูปโภคที่ใช๎ในการติดตํอราชการ
12 เดือน
1.4
มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาในคณะ
12 เดือน
1.5
มีงบประมาณในการบริหารจัดการในคณะ
7 ครั้ง
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 อาจารย์และบุคลากรเข๎าอบรม ประชุม สัมมนาไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
2.2 มีครุภัณฑ์ที่ซํอมแซมบํารุงรักษาให๎อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎ร๎อยละ 80
2.3 มีคําโทรศัพท์ โทรสาร และแสตมป์ ร๎อยละ 80
2.4 มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษา ร๎อยละ 80
2.5 มีงบกลางคณะไว๎ใช๎ในการบริหารจัดการงานอื่น ๆ ร๎อยละ 80
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 อาจารย์และบุคลากรได๎เข๎ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
3.2 มีค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ซํ อ มแซมบํ า รุง รั ก ษาให๎ อ ยูํ ใ นสภาพที่ใ ช๎ ง านได๎ ตํ อ เนื่ อ งตลอดปี ง บประมาณ พ.ศ.
3.3

มีคําสาธารณูปโภคใช๎ตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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3.4
3.5

มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาตํอเนื่องตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มีงบกลางไว๎ใช๎ในการบริหารจัดการคณะตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

จํานวนอาจารย์และบุคลากรที่เข๎าอบรม ประชุม สัมมนา
ซํอมบํารุงครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน
คําสาธารณูปโภคในการติดตํอราชการ
ซื้อหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาในคณะ
คําบริหารจัดการในคณะ

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

อาจารย์และบุคลากรเข๎าอบรม ประชุม
สัมมนา
ซํอมบํารุงครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน
คําสาธารณูปโภคในการติดตํอราชการ
ซื้อหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และ
นักศึกษาในคณะ
คําบริหารจัดการในคณะ

20

คน

5

5

5

5

8
12
12

ครั้ง
เดือน
เดือน

2
3
3

2
3
3

2
3
3

2
3
3

7

ครั้ง

2

2

2

1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
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.
50,000
12,500
12,500
12,500
12,500

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จํานวนอาจารย์และบุคลากรที่เข๎าอบรม
ประชุม สัมมนา
ซํอมบํารุงครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน
คําสาธารณูปโภคในการติดตํอราชการ
ซื้อหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และ
นักศึกษาในคณะ
คําบริหารจัดการในคณะ
รวม

80,000
13,000
7,200

20,000
3,200
1,800

20,000
3,200
1,800

20,000
3,400
1,800

20,000
3,200
1,800

65,015
215,215

16,500
54,000

16,500
54,000

16,000
53,700

16,015
53,515

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

ปริมาณ
ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
คน
20
จานวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้า
รายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
50,000

อบรม ประชุม สัมมนา
2
3
3.1
3.2
4

ซ่อมบารุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์
ค่าสาธารณูปโภค
คําโทรศัพท์
คําไปรษณีย์อากร
ค่าบริการหนังสือพิมพ์รายวัน

5

ค่าบริหารจัดการในคณะ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

8

ครั้ง

12
5
12

ครั้งๆละ

7

เดือน
เดือนๆ
ละ
ครั้ง ๆละ

1,000
200
600

บาท
บาท
บาท

80,000
13,000
12,000
1,000
7,200
65,015
215,215

หมา
ย
เหตุ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์และบุคลากรที่เข๎ารับการอบรม ประชุม สัมมนา มีการพัฒนาตนเอง และได๎รับประสบการณ์ใหมํๆ
มาปรับปรุงตนเองและการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ร๎อยละ 80
2. มีครุภัณฑ์ที่ซํอมแซมบํารุงรักษาให๎อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ร๎อยละ 80
3. มีคําโทรศัพท์ โทรสาร และแสตมป์ ใช๎ในสํานักงานอยํางมีประสิทธิภาพ ร๎อยละ 80
4. มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาตลอดปี ร๎อยละ 80
5. มีงบกลางคณะไว๎ใช๎ในการบริหารจัดการงานอื่น ๆ ร๎อยละ 80
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. จํานวนอาจารย์และบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนา ร๎อยละ 80
1.2. จํานวนครุภัณฑ์ที่ซํอมแซมพร๎อมใช๎ปฏิบัติงาน ร๎อยละ 80
1.3. มีคําสาธารณูปโภคเพื่อการดําเนินงานตลอดปี ร๎อยละ 80
1.4. จํานวนหนังสือพิมพ์ที่บริการในคณะ ร๎อยละ 80
1.5. จํานวนงบประมาณที่ใช๎ในการบริหารจัดการคณะ ร๎อยละ 80
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนอาจารย์และบุคลากร ครุภัณฑ์ที่ซํอมบํารุง
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลรายการสาธารณูปโภค หนังสือพิมพ์ของคณะ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554):
นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553–2555
2.2.1 นโยบายที่ 1: สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาให๎ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องํถิน และประเทศชาติ :
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน :
กลยุทธ์ที่ 7พัฒนากําลังคนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย
นโยบายที่ 9 สํง เสริ มสนั บ สนุน และแสวงหาความรํว มมื อ ในการพัฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สูํ ค วามเป็ น
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล :
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพชีวิต
ตั ว บางชี้ ที่ 1.1 ร๎ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ไ ด๎ ง านทํ า และประกอบอาชี พ อิ ส ระ
ภายใน 1 ปี
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.4.1 มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร๎ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ไ ด๎ ง านทํ า หรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระภายใน
1 ปี
2.5. ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.5.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที

80
1123231012 โครงการจัดทาห้องสมุดกฎหมายสาขาวิชานิติศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:

แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ

ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อสูํความเป็น
สากล
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: : 1. จํานวนนักศึกษาคงอยูํ
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายใน 12 เดือนหลังจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
7. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

งบดําเนินงาน
153,730
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

: ผศ.วิชชุกร นาคธน

หลักการและเหตุผล
ด๎วยสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นศาสตร์ทางด๎านวิชาชีพ
ซึ่งต๎องอยูํภายใต๎การกํากับขององค์กรวิชาชีพอัน
ประกอบไปด๎วยเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความ ซึ่งองค์กรวิชาชีพดังกลําวได๎วางหลักเกณฑ์เพื่อเป็นเงื่อนไข
ในการรั บ รองหลั ก สู ต ร วํ า สถาบั น การศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ตจะต๎ อ งมี ห๎ อ งสมุ ด
กฎหมายประจํา สาขานิ ติ ศ าสตร์ ที่ได๎ ม าตรฐานเที ย บเทํ า มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งห๎องสมุดกฎหมายดังกลําวจะต๎องประกอบไปด๎วยหนังสือและวารสารดังตํอไปนี้ ตํารา
กฎหมายโดยเฉพาะที่จัดพิมพ์ โดยเนติบัณฑิตยสภา ประมวลกฎหมาย วารสารทางกฎหมาย ครบทุกลักษณะ
และจะต๎องมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภา
ซึ่ง เงื่ อนไขดัง กลํ าวนี้ องค์ก รวิ ชาชีพ จะมาทํ าการตรวจประเมิน และรับ รองมาตรฐานรอบแรกเมื่อ นัก ศึก ษา
หลักสูตรนิติศาสตร์รุํนแรกขึ้นชั้นปีที่ 4 ซึ่งในขณะนี้นักศึกษารุํนแรกของสาขาวิชานิติศาสตร์กําลังศึกษาอยูํในชั้นปีที่
3 ด๎วยเหตุ ดังกลําวจึงมีค วามจําเป็นต๎ องขออนุมั ติงบประมาณเพื่อ ดําเนิ นโครงการห๎ องสมุดกฎหมายให๎ ครบตามที่
องค์ ก รวิ ช าชี พ กํ า หนด เพื่ อ ให๎ ทัน ตํ อ เวลาในการตรวจสอบรอบแรกขององค์ ก รวิ ช าชี พ ด๎ า นกฎหมาย และถ๎ า ไมํ
สามารถดําเนินการได๎ทัน องค์กรวิชาชีพจะไมํรับรอง ซึ่งจะทําให๎สํงผลเสียหายตํอมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่เรียน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎เป็นไปตามเงื่อนไขขององค์กรวิชาชีพด๎านกฎหมาย
2. เพื่อเป็นแหลํงค๎นคว๎าข๎อมูลทางกฎหมายของนักศึกษา
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆให๎มีความสะดวกมากขึ้น
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1
สําเนาคําพิพากษาศาลฏีกาตั้งแตํปี พ.ศ. 2485-2528

ปริมาณ
2

หนํวยนับ
ชุด

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ห๎องสมุดกฎหมายประจําสาขานิติศาสตร์มีมาตรฐานตามที่องค์กรวิชาชีพด๎านกฎหมายกําหนดให๎
มีตามหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ เทียบเทําคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆ
2.2. นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์มีคําพิพากษาศาลฎีกาที่จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภาสําหรับการ
ค๎นคว๎าศึกษาคําพิพากษาศาลฎีกาประกอบการเรียนการสอน
2.3. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์มากขึ้น
นักศึกษาสามารถใช๎เวลาวําง
จากการเรียนในชั้นเรียน ศึกษาเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาการได๎สะดวกมากขึ้น
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1 จัดให๎มีคําพิพากษาศาลฎีกาที่จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภากํอนได๎รับการตรวจจากองค์กร
วิชาชีพด๎านกฎหมายภายในภาคเรียนที่ 1/2554
3.2 สาขาวิชานิติศาสตร์มีคําพิพากษาศาลฎีกาที่จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภาที่ได๎มาตรฐานตรง
ตามที่องค์กรวิชาชีพทางกฎหมายกําหนดเกณฑ์ขั้นต่ํา
3.3 สาขานิติศาสตร์มีห๎องสมุดที่ได๎มาตรฐานตรงตามที่องค์กรวิชาชีพทางกฎหมายกําหนดเกณฑ์ ขั้น
ต่าํ
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 6

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1

ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

31 มีนาคม

2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

สําเนาคําพิพากษาศาลฎีกาตั้งแตํปี พ.ศ. 2485-2528

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

สําเนาคําพิพากษาศาลฏีกาตั้งแตํปี
พ.ศ. 2485-2528

2

ชุด

1

1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
สําเนาคําพิพากษาศาลฏีกาตั้งแตํปี
2485-2528
รวม

พ.ศ.

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.
153,730
50,000
103,730
153,730

50,000

103,730

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณ
ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

1

สาเนาคาพิพากษาศาลฏีกาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2485-2528
งบดาเนินงาน
93,730
-คําถํายเอกสาร
1
ครั้ง
60,000
-คําลิขสิทธิ์
153,730
รวม
หมายเหตุ : * สําเนาคําพิพากษาศาลฎีกาตั้งแตํปี พ.ศ. 2485-2528 เป็นราคาถัวเฉลี่ยโดยจะต๎องมีการให๎
คําลิขสิทธิ์ในการถํายสําเนาให๎แกํเนติบัณฑิตยสภาเป็นจํานวนเงินประมาณ 60,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ห๎ อ งสมุ ด กฎหมายประจํ า สาขานิ ติ ศ าสตร์ ไ ด๎ ม าตรฐานตามที่ อ งค์ ก รวิ ช าชี พ กํ า หนด เที ย บเทํ า คณะ
นิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆ
2. ห๎องสมุดกฎหมายประจําสาขาวิชานิติศาสตร์มีคําพิพากษาฎีกาที่จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภากํอนได๎รับ
การตรวจจากองค์กรวิชาชีพกฎหมายภายในภาคเรียนที่ 1/2554
3. นักศึกษาสาขานิติศาสตร์มีตํารากฎหมายที่ได๎มาตรฐานครอบคลุมทุกกลุํมสาระความรู๎ ที่เกี่ยวข๎อง สําหรับ
การค๎นคว๎าศึกษาในระหวํางการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนในสาขานิติศาสตร์มากขึ้น
4. มหาวิ ทยาลัยราชภั ฎพระนครศรี อยุธ ยาได๎รับ การรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนในสาขานิติศ าสตร์
ตามเกณฑ์ที่องค์กรวิชาชีพด๎านกฎหมายกําหนด
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํจํานวน 50 คน/ปีการศึกษา
1.2. จํานวนนักศึกษาคงอยูํจํานวน 30 คน/ปีการศึกษา
1.3. จํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจํานวน 15 คน/ปีการศึกษา
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ

หมา
ย
เหตุ
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2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การจัดทําห๎องสมุดกฎหมายประจําสาขานิติศาสตร์เสร็จสิ้นตรงตามกรอบระยะเวลาดําเนินการ
เครื่องมือ : ห๎องสมุดกฎหมายตรงตามข๎อกําหนดที่องค์กรวิชาชีพทางกฎหมายกําหนด
3.2. ห๎องสมุดกฎหมายมีคําพิพากษาฎีกาที่จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภาตั้งแตํปีพ.ศ.2485-2528
เครื่องมือ: คําพิพากษาศาลฎีกาตรงตามข๎อกําหนดที่องค์กรวิชาชีพทางกฎหมายกําหนด
3.3. หนังสือตํารากฎหมายปริมาณและคุณภาพตรงตามที่องค์กรวิชาชีพทางกฎหมายกําหนด
เครื่องมือ: ปริมาณหนังสือตํารากฎหมายที่คุณภาพตามที่องค์กรวิชาชีพทางกฎหมายกําหนด
3.4. นักศึกษาสาขานิติศาสตร์มีประสิทธิภาพการเรียนเพิ่มมากขึ้น เครื่องมือ : ผลการเรียนของ
นักศึกษาสาขานิติศาสตร์
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554):
นโยบายที่ 3: สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2553–2555 ของมหาวิทยาลัย:
นโยบายที่ 1: สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่นและประเทศชาติ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็ น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ :
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 1 : ด๎านคุณภาพบัณฑิต
1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2554
2.4.1 มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร๎อยละ ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.5.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
ตัวบํงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที

83
1123231013 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
บาท
254,250
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
: ผศ.วิชชุกร นาคธน

หลักการและเหตุผล
งานพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นภาระกิจ
หลักที่จะต๎องดําเนินการเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งด๎านมนุษยศาสตร์และด๎านสังคมศาสตร์ ให๎มีความรู๎ ทักษะ และทัศนคติที่
ดีงามเป็นคนเกํง คนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมในอนาคต
คณะมนุษ ยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ จึงได๎จัดทํา โครงการพัฒนาการเรีย นการสอนคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานให๎นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นที่ยอมรับของ
สัง คม นอกจากนี้ พ ระราชบั ญ ญั ติม หาวิ ทยาลั ย ราชภั ก พ.ศ. 2547 ได๎ กํา หนดให๎ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ มีห น๎ าที่ เ ป็ น
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท๎ อ งถิ่ น สร๎ า งและพั ฒ นาองค์ ค วามรู๎ สร๎ า งบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู๎ คูํ ค วามดี และจาก
เปูาหมายของกรอบแผนอุด มศึก ษาระยะยาว ฉบั บที่ 2 (พ.ศ. 2552-2565) ได๎มุํ งผลสัมฤทธิ์เ มื่อสิ้ นสถดแผนในปี
พ.ศ. 2565 คือ การ”ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวสําหรับ
งานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความจําเป็นที่จะต๎องพัฒนานักศึกษาให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกลําว
จึ ง ได๎ จั ด กิ จ กรรมตํ า ง ๆ เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน และยกระดั บ คุ ณ ภาพของนั ก ศึ ก ษาให๎ พ ร๎ อ มที่ จ ะออกสูํ
ตลาดแรงงาน เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเปูาหมายของแผนอุดมศึกษาดังกลําว
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร๎าง พัฒนา ทักษะ ความรู๎ และประสบการณ์ให๎แกํนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในด๎านตําง ๆ
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1
จัดอบรมปรับพื้นฐานกํอนเปิดภาคเรียน
2
จัดกิจกรรมสํงเสริมความเข๎าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
3
จัดกิจกรรมคํายภาษาญี่ปุนนอกสถานที่
4
จัดกิจกรรมพิธีไหว๎ครูและครอบครูดนตรี
5
จัดกิจกรรมพิธีไหว๎ครูและครอบครูนาฏศิลป์และศิลปกรรม
6
จัดอบรมปรับพื้นฐานและทัศนคติให๎นักศึกษาสาขา รปศ.
7
จัดหาสื่อ วัสดุการสอนให๎นักศึกษาสาขา รปศ.
8
จัดหาตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน
9
ผลิตตํารา เอกสารประกอบการสอนให๎นักศึกษา รปศ.
10
จัดหานักศึกษาต๎นแบบเพื่อรับรางวัล
11
จัดอบรม TOEIC
12
จัดอบรมภาษาอังกฤษให๎นักศึกษากํอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
13
จัดศึกษาดูงานและพัฒนาชุมชน
14
จัดทําเว็บไซด์ “กรุงเกํา เรื่องเราอยุธยา”
15
จัดทําวารสาร “กรุงเกํา เรื่องเราอยุธยา

ปริมาณ
1/40
1/80
1/60
1/300
1/300
2/80
2
50
3
3
1/50
1/50
2/80
4
2

หนํวยนับ
ครั้ง/คน
ครั้ง/คน
ครั้ง/คน
ครั้ง/คน
ครั้ง/คน
ครั้ง/คน
ครั้ง
เลํม
เลํม
คน
ครั้ง/คน
ครั้ง/คน
ครั้ง/คน
ครั้ง
ฉบับ

84

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. นักศึกษาที่เข๎าอบรมและเข๎ารํวมกิจกรรมทุกกิจกรรมมีความรู๎ความเข๎าใจและได๎ รับประสบการณ์
ในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 90
2.2. นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข๎ า อบรมและเข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมทุ ก กิ จ กรรมมี ค วามพึ ง พอใจในกิ จ กรรมที่ ค ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดให๎นักศึกษาไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80
2.3. นักศึกษาที่เข๎าอบรมและเข๎ารํวมกิจกรรมทุกกิจกรรมสามารถนําความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวันและในการประกอบวิชาชีพได๎ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 75
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. กิจกรรมพัฒ นาการเรี ยนการสอนทุ กกิจ กรรมของคณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์แล๎ วเสร็ จ
ตามระยะเวลาที่กําหนดร๎อยละ 80
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

3

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1

ตุลาคม

2553

วันสิ้นสุด:

30

กันยายน

2554

พ.ศ.2554
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

พ.ศ.2553
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.

จัดอบรมปรับพื้นฐานกํอนเปิดภาคเรียน
จั ด กิ จ กรรมสํ ง เสริ ม ความเข๎ า ใจภาษาและวั ฒ นธรรม
ญี่ปุน
จัดกิจกรรมคํายภาษาญี่ปุนนอกสถานที่
จัดกิจกรรมพิธีไหว๎ครูและครอบครูดนตรี
จั ด กิ จ ก ร ร ม พิ ธี ไ ห ว๎ ค รู แ ล ะ ค ร อ บ ค รู น า ฏ ศิ ล ป์ แ ล ะ
ศิลปกรรม
จัดอบรมปรับพื้นฐานและทัศนคติให๎นักศึกษาสาขารปศ.
จัดหาสื่อ วัสดุการสอนให๎นักศึกษาสาขา รปศ.
จัดหาตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน
ผลิตตํารา เอกสารประกอบการสอนให๎นักศึกษา รปศ.
จัดหานักศึกษาต๎นแบบเพื่อรับรางวัล
จัดอบรม TOEIC
จัดอบรมภาษาอังกฤษให๎นักศึกษากํอนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
จัดศึกษาดูงานและพัฒนาชุมชน
จัดทําเว็บไซด์ “กรุงเกํา เรื่องเราอยุธยา”
จัดทําวารสาร “กรุงเกํา เรื่องเราอยุธยา

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

จัดอบรมปรับพื้นฐานกํอนเปิดภาคเรียน
จัดกิจกรรมสํงเสริมความเข๎าใจภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุน
จัดกิจกรรมคํายภาษาญี่ปุนนอกสถานที่
จัดกิจกรรมพิธีไหว๎ครูและครอบครูดนตรี
จั ด กิ จ กรรมพิ ธี ไ หว๎ ค รู แ ละครอบครู
นาฏศิลป์และศิลปกรรม
จัดอบรมปรับพื้นฐานและทัศนคติให๎
นักศึกษาสาขา รปศ.
จัดหาสื่อ วัสดุการสอนให๎นักศึกษา
สาขา รปศ.

1
1

ครั้ง
ครั้ง

1
1
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2

ครั้ง

2

ครั้ง

1
1
1
1
1
2
1

1
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ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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

จัดหาตํารา หนังสือ เอกสาร
ประกอบการสอน
9 ผลิตตํารา เอกสารประกอบการสอน
ให๎นักศึกษา รปศ.
10 จัดหานักศึกษาต๎นแบบเพื่อรับรางวัล
11 จัดอบรม TOEIC
12 จัดอบรมภาษาอังกฤษให๎นักศึกษา
กํอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
13 จัดศึกษาดูงานและพัฒนาชุมชน
14 จั ด ทํ า เ ว็ บ ไซด์ “กรุ ง เ กํ า เรื่ อ งเ ร า
อยุธยา”
15 จัดทําวารสาร “กรุงเกํา เรื่องเราอยุธยา

50

เลํม

50

3

เลํม

1

2

1
30

ครั้ง
ชั่วโม
ง

30
2
4

ชั่วโม
ง
ครั้ง
ครั้ง

1

1
1

2

ฉบับ

1
30
30

1

1
1
1

1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จัดอบรมปรับพื้นฐานกํอนเปิดภาคเรียน
จัดกิจกรรมสํงเสริมความเข๎าใจภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุน
จัดกิจกรรมคํายภาษาญี่ปุนนอกสถานที่
จัดกิจกรรมพิธีไหว๎ครูและครอบครูดนตรี
จั ด กิ จ ก ร ร ม พิ ธี ไ ห ว๎ ค รู แ ล ะ ค ร อ บ ค รู
นาฏศิลป์และศิลปกรรม
จัดอบรมปรับพื้นฐานและทัศนคติให๎
นักศึกษาสาขา รปศ.
จัดหาสื่อ วัสดุการสอนให๎นักศึกษาสาขา รป
ศ.
จัดหาตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการ
สอน
ผลิตตํารา เอกสารประกอบการสอนให๎
นักศึกษา รปศ.
จัดหานักศึกษาต๎นแบบเพื่อรับรางวัล
จัดอบรม TOEIC
จัดอบรมภาษาอังกฤษให๎นักศึกษากํอนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
จัดศึกษาดูงานและพัฒนาชุมชน
จัดทําเว็บไซด์ “กรุงเกํา เรื่องเราอยุธยา”
จัดทําวารสาร “กรุงเกํา เรื่องเราอยุธยา
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.
6,000
6,000
6,000
6,000
28,000
33,000
33,000

28,000
33,000
33,000

12,000

12,000

15,000

7,500

7,500

17,000

17,000

15,000

5,000

3,000
13,500
13,500
26,250
4,000
29,000
254,250

10,000

3,000
13,500
13,500

1,000
7,000

13,125
1,000
14,500
127,125

1,000
48,500

13,125
1,000
14,500
71,625
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

จัด อบรมปรับพื้นฐานให้นักศึกษาเข้า
ใหม่ทุกคนก่อนเปิดภาคเรียน
1.1 คําตอบแทนวิทยากร
1.2 คําวัสดุ
2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจภาษา

ปริมาณ
ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

1.

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
6,000

2
1

คน ๆละ
ครั้งๆละ

6

ชม.ๆละ

300

บาท

3,600
2,400
6,000

1

คนๆละ

3

ชม.ๆละ

600

บาท

1,800
4,200
28,000

3

คนๆละ

10

ชม.ๆละ

300

บาท

9,000

และวั ฒนธรรมญี่ ปุ่ นให้ นั กศึ กษา 4
ชั้นปี

2.1 คําวิทยากร
2.2 คําวัสดุ
3 จั ด กิ จ กรรมค่ า ยภาษาญี่ ปุ่ น นอก

สถานที่ให้นักศึกษา 4 ชั้นปี
3.1 คําตอบแทนวิทยากร
3.2 คําใช๎สอย
-คําน้ํามัน
-คําเบี้ยเลี้ยง (อาจารย์และพนักงานขับรถ)
3.3 คําวัสดุ
-จัดทําเอกสารและอุปกรณ์
4. จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี
4.1 คําตอบแทนวิทยากร
4.2 คําใช๎สอย
-คําจ๎างวงดนตรีบรรเลง
-คําจ๎างถํายวีดีโอและภาพนิ่ง
4.3 คําวัสดุ
-คําเครื่องสังเวย
5 จั ด พิ ธี ไ ห ว้ ค รู แ ล ะ ค ร อ บ ค รู

12,000
4,600

1

คนๆละ

5,000

บาท

2,400
33,000
5,000

1
1

วงๆละ
ครั้งๆละ

8,000
2,000

บาท
บาท

8,000
2,000

3

ชุดๆละ

6,000

บาท

18,000
33,000

1

คนๆละ

5,000

บาท

5,000

1
1

วงๆละ
ครั้งๆละ

8,000
2,000

บาท
บาท

8,000
2,000

3

ชุดๆละ

6,000

บาท

18,000
12,000

4

คนๆละ

300

บาท

7,200

นาฏศิลป์และศิลปกรรม
5.1 คําตอบแทนวิทยากร
5.2 คําใช๎สอย
-คําจ๎างวงดนตรีบรรเลง
-คําจ๎างถํายวีดีโอและภาพนิ่ง
5.3 คําวัสดุ
-คําเครื่องสังเวย
6 อบรมปรับพื้นฐานและทัศนคติการ

เรียนรัฐประศาสนศาสตร์
6.1 คําตอบแทนวิทยากร
6.2 คําวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
7 จัดหาสื่อ และวัสดุการสอน
7.1 คําวัสดุ

8

ครั้ง

1

ครั้ง

3

ครั้ง

3

ครั้ง

ชม.ๆละ

7,500

บาท

จัดหาตารา หนังสือ และเอกสาร
ประกอบการสอน

8.1 คําตํารา หนังสือ

9

2

6

50

เลํมๆละ

340

บาท

2,000

บาท

15

บาท

1 ครั้ง ๆละ
1 ครัง้ ๆละ
1 ครัง้ ๆละ

10,500
1,000
2,000

บาท
บาท
บาท

10,500
1,000
2,000
13,500

1 ครั้ง ๆละ
1 ครัง้ ๆละ

10,500
1,000

บาท
บาท

10,500
1,000

ผลิตตารา เอกสารประกอบการสอน

9.1 คําวัสดุในการผลิตตํารา เอกสาร
ประกอบการสอน
9.2 คําจ๎างพิมพ์

200

หน๎าๆละ

10 จัดหารางวัลนักศึกษาต้นแบบ
11 จัดอบรม TOEIC และประเมินผล
11.1 คําตอบแทน
11.2 คําใช๎สอย
11.3 คําวัสดุ

17,000
15,000
6,000
9,000
3,000
13,500

12 จัดอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษา
ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
12.1 คําตอบแทน
12.2 คําใช๎สอย

4,800
15,000
15,000
17,000
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ลํา
ดับ

รายการ

12.3 คําวัสดุ

ปริมาณ
ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
1 ครั้ง ๆละ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา
หนํวย
2,000 บาท

13 จัดศึกษาดูงานและพัฒนาชุมชน
13.1 คําตอบแทน
- คําวิทยากร
13.2 คําใช๎สอย
- คําน้ํามันและคําบํารุงรถยนต์
-จ๎างล๎างรูป
13.3 คําวัสดุ

4

คน ๆละ

4

ชม.ๆละ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
2,000
26,250

600

บาท

9,600

2 ครั้ง ๆละ
2 ครัง้ ๆละ
2 ครั้ง ๆละ

7,000
575
750

บาท
บาท
บาท

14,000
1,150
1,500
4,000

4 ครั้ง ๆ ละ

1,000

บาท

4,000
29,000

2,000
25

บาท
บาท

4,000
25,000

14 ผลิตเว็บไซต์ “กรุงเก่า เรื่องเรา
อยุธยา”
14.1 คําใช๎สอย
-จ๎างจัดทําข๎อมูล

15 ผลิตวารสาร “กรุงเก่า เรื่องเราอยุธยา”
15.1 คําวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
- คําตีพิมพ์วารสาร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

2 ครั้งๆละ
2 ครัง้ ๆละ

500

เลํมๆละ

254,250

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได๎รับการศึกษาและการเรียนรู๎ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพร๎อยละ 80
2. นักศึกษามีคุณลักษณะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่นร๎อยละ 80
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. จํานวนนักศึกษาที่เข๎ารับการอบรมและเข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 80
1.2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าอบรมและรํวมกิจกรรมครบตามมาตรฐานหลักสูตรร๎อยละ 80
2. การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมและการพัฒนาการเรียนการสอน
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการอบรม
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554):
นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553–2555
2.2.1 นโยบายที่ 1: สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาให๎ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมท๎องถิ่น และประเทศชาติ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึ งประสงค์ และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องํถิน และประเทศชาติ :
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความทันสมัย :
2.2.2 นโยบายที่ 5 สํงเสริมสนับสนุนและสร๎างสรรค์การมีสํวนรํวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์ของเมืองอยุธยามรดกโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎ และการจัดการความรู๎ท๎องถิ่นมรดก
กลยุทธ์ที่ 1 สร๎างองค์ความรู๎ของชีวิตในท๎องถิ่นเมืองมรดกโลก
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพชีวิต
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ตัวบํงชี้ที่ 1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด๎านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตั ว บํ ง ชี้ ที่ 4.2 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาในการ อนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
สถาบันฯ

1 ปี

มาตรฐานที่ 5 ด๎านการบริการและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบํงชี้ที่ 5.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันให๎บรรลุเปูาหมายตามอัตลักษณ์ของ
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.4.1 มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ข๎อ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร๎ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ไ ด๎ ง านทํ า หรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระภายใน
4.1.2 ร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีได๎งานทําตรงสาขา
2.4.2 มิติที่ 2 มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความพึงพอใจตํอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 ข๎ อ 3.3 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของแผนอนุ รั ก ษ์ แ ละสร๎ า งเสริ ม เอกลั ก ษณ์

ศิลปวัฒนธรรม
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.5.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
ตัวบํงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.5.2 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
2.5.3 องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบํงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1123231014 งานการบริหารจัดการศูนย์ภาษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
2. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
3. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
5. มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีสํวนรํวม
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
25,600
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หนํวยงาน :
ศูนย์ภาษา
ผู๎รับผิดชอบ :ผศ.อารีรัตน์ คูณดี

หลักการและเหตุผล
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละภาระหน๎ า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นั้ น ศู น ย์ ภ าษา คณะมนุ ษ ย์ ศ าสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์มีภารกิจในการให๎การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร์ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาประเทศ
แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต๎องการของสังคมและท๎องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมและท๎องถิ่น
ยังมีปัญหาขาดแคลนบัณฑิตด๎านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพในสาขาวิชาเอกตําง ๆ ที่สอดคล๎องกับการจัดการศึกษา
ตามเปูาหมายแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2552 – 2565 ต๎องการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาและผลิต
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต จึงจําเป็นที่ศูนย์ภาษาต๎องประสานงานให๎
การสนับสนุนงานบริการวิชาการแกํบุคลากรและชุมชน ซึ่งจําเป็นต๎องมีทรัพยากรเพียงพอ และใช๎งบประมาณในการ
พัฒนางานวิชาการ เพื่อดําเนินงานโครงการกิจกรรม ทั้งด๎านจัดเตรียมเอกสารเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ และเอกสาร
ประกอบการฝึก อบรม เพื่อ การดํา เนิน งานให๎ บรรลุต ามวั ตถุป ระสงค์ ภารกิ จ และการผลิต บัณ ฑิตด๎ านสั งคมศาสตร์
พัฒนาคุณภาพการจัดการฝึกอบรมภาษา (ไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุน) ให๎บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให๎มีวัสดุ อุปกรณ์ และคําสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการของศูนย์ภาษา
เป้าหมาย

2554

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1
มีวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานศูนย์ภาษา
10 รายการ
1.2
มีการซํอมบํารุงครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน
1 ครั้ง
1.3
มีคําสาธารณูปโภค คือ คําโทรศัพท์ โทรสาร และแสตมป์
12 เดือน
1.4
มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษา
12 เดือน
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
2.1. มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของศูนย์ภาษา
2.2. มีครุภัณฑ์ที่ซํอมแซมบํารุงรักษาให๎อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎
2.3. มีคําโทรศัพท์และโทรสารและแสตมป์ใช๎
2.4. มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษา
3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา
3.1. มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของสํานักงานศูนย์ภาษาตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
3.2. มีค รุ ภั ณฑ์ ที่ซํ อมแซมบํา รุ ง รัก ษาให๎อ ยูํ ใ นสภาพที่ใ ช๎ ง านได๎ ตํอ เนื่ อ งตลอดปี ง บประมาณ พ.ศ.
3.3. มีคําโทรศัพท์และโทรสารและแสตมป์ใช๎ตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
3.4. มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาตํอเนื่องตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2
3
4

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2554
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.

ดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน
ดําเนินการซํอมบํารุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์
ติดตํอราชการกับหนํวยงานภายนอก
จัดหาหนังสือพิมพ์บริการในคณะ

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1
2
3
4

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2554
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.

ดําเนินการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ดําเนินการซํอมบํารุงครุภัณฑ์
อุปกรณ์
ติดตํอราชการกับหนํวยงานภายนอก
จัดหาหนังสือพิมพ์บริการในคณะ

รายการ
ครั้ง

10
1

3
1

3
-

3
-

1
-

เดือน
เดือน

12
12

3
3

3
3

3
3

3
3

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1
2
3
4

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.
8,000
2,000
2,000
2,000
2,000
8,000
8,000
6,000
1,500
1,500
1,500
1,500
3,600
900
900
900
900
25,600
12,400
4,400
4,400
4,400

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ดําเนินการซํอมบํารุงวัสดุอุปกรณ์
ติดตํอราชการกับหนํวยงานภายนอก
บริการหนังสือพิมพ์ศูนย์ภาษา
รวม

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
ลํา
ดับ
1
1.1
2
2.2
3

5

รายการ
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
คําวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน
ซ่อมบารุงอุปกรณ์ และครุภัณฑ์
ซํอมเครื่องถํายเอกสาร
ติดต่อราชการกับหน่วยงาน
ภายนอก
- คําโทรศัพท์
- คําไปรษณีย์อากร
บริการหนังสือพิมพ์รายวัน
- คําวัสดุหนังสือพิมพ์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
8,000
8,000
8,000
8,000
6,000

หมาย
เหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10

ครั้งละ

1

ครั้งๆละ

8,000

บาท

1

ครั้ง

1

ครั้งๆละ

8,000

บาท

12
12

เดือน
ครั้ง

1
1

เดือนละ
ครั้งละ

400
100

บาท
บาท

4,800
1,200

บาท
บาท

12

เดือน

1

เดือนละ

300

บาท

3,600
3,600
25,600

บาท
บาท
บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ศูนย์ภาษามีวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือพิมพ์ และคําสาธารณูปโภคในการดําเนินงานตลอดปีการศึกษา
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
1.1. ศูนย์ภาษามีการดําเนินงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดการและคุณภาพของกิจกรรมการพัฒนาการเรียน
การสอน
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม

2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2553-2555
2.1.1 นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 3.1 : นโยบายการศึกษา
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ 2553-2555
2.2.1 นโยบายที่ 3
: สนับสนุน รํวมมือและขยายการให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎าง
ความเข็มแข็งเป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1
: พัฒนาผู๎นําชุมชน สังคม ท๎องถิ่น และประชาชน
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ 3.1
: ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรม
เพื่อชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม
ตัวบํงชี้ 3.5
: ระดับความสําเร็จในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครูและ
ประสิทธิผลของการพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มี คุณภาพและมาตรฐานที่สมกับการเป็นผู๎ประกอบการ
วิชาชีพชั้นสูง
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2554
2.4.1 มิติที่ 1
: มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 3.2 : ระดับความสําเร็จของแผนการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.5.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
2.5.2 องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการให๎เกิดประโยชน์แกํสังคม
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1040000 คณะวิทยาการจัดการ
1123231015 โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ( 8 สาขาวิชา)
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎าง
การแขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบํารุงการศึกษา หมวดงบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
192,580 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

หลักการและเหตุผล
ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแหํ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ( ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กําหนดให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็น
การพัฒ นาไปอี กขั้นหนึ่งของการประกันคุ ณภาพ สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได๎ดํ าเนิน การโครงการ
จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให๎มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิต
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา อี ก ทั้ ง เพื่ อ เป็ น แรงกระตุ๎ น ให๎ แ ตํ ล ะสถาบั น มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพที่ สูง ขึ้ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา รวมถึงคณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลําว จึงมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิตโดยมุํงเน๎นที่มาตรฐานผลการเรียนรู๎ ซึ่งประกอบด๎วย 1) ด๎านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด๎านความรู๎ 3) ด๎าน
ทักษะทางปัญญา 4. ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ภาวะในปัจจุบันที่ตลาดแรงงานมีการแขํงขันกันสูง
ทํา ให๎ คณะวิ ทยาการจั ดการต๎ องมุํง เน๎น การพั ฒนาบัณ ฑิต ให๎ มี คุณ ภาพหรือ คุ ณลั กษณะพิ เศษที่ สามารถแขํง ขัน ใน
ตลาดแรงงานได๎ รวมถึงสามารถทํางานได๎หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
จากสภาวะวิกฤติ ทางเศรษฐกิจของประเทศที่ผํา นมาทําให๎ สถานประกอบการหลายแหํ ง ต๎อ งปิดกิ จการ
เพราะขาดทุน และอีกหลายแหํงขาดสภาพคลํองทางการเงินจําเป็นต๎องลดต๎นทุนการผลิต การเลิกจ๎างจึงเป็นวิธีการ
ลดต๎นทุนการผลิตอยํางหนึ่ง จากภาวะวิกฤตดังกลําวได๎สํงผลกระทบตํอการจ๎างงานอยํางเห็นได๎ชัดตั้งแตํปี 2541
เป็ น ต๎น มา ถึ ง แม๎ วํ า สถานการณ์ก ารวํา งงานในปั จ จุบั น จะเริ่ ม ดีขึ้ น ดั ง ผลการสํ า รวจภาวะการทํ า งานของผู๎ สํา เร็ จ
การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ตั้งแตํปี 2539 - 2547 ของกรมการจัดหางานพบวําสัดสํวนของผู๎สําเร็จการศึกษาที่มี
งานทําลดลงอยํางตํอเนื่องเมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของผู๎วํางงานพบวําผู๎สําเร็จการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา
ประมาณมีงานทําจํา นวน 4.68 ล๎านคน (ร๎อยละ 13.14) เมื่อเทียบกับจํา นวนประชากรทั้งหมดซึ่งก็ยังคงถือวํา มี
สัด สํ ว นของผู๎ วํ างงาน สู ง อยูํ นั่น เอง ดั ง นั้ น ผู๎ ที่จ ะได๎ รั บ การคั ด เลือ กจึ ง ต๎อ งเป็ นผู๎ ที่มี ค วามพร๎ อมในทุ ก ๆ ด๎ า น
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นแหลํ งผลิตบัณฑิตจึงควรเรํงหามาตรการสํงเสริมให๎บัณฑิตมีความพร๎อม ทางด๎านวิชาการ
และวุฒิภาวะ เพื่อให๎เป็นที่ยอมรับและเข๎าสูํตลาดแรงงานได๎มากที่สุด
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น จึ ง เ ป็ น ภ า ร ะ ง า น ห ลั ก ที่ สํ า คั ญ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ ดี มี
ประสิทธิภาพจะชํวยให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎ และมีคุณภาพด๎านวิชาการดังเปูาประสงค์ เมื่อเวลาผํานไปปัจจัยตํางๆ
ในด๎า นผู๎เ รียน ผู๎สอน สั งคม สภาพแวดล๎อ ม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู๎ ตํางๆ ยํอ มมีก ารเปลี่ย นแปลงไป ดังนั้ น
การเรียนการสอนควรได๎รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให๎สอดคล๎องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
คณะวิ ทยาการจั ดการ ซึ่ง ประกอบด๎ วย 8 สาขาวิช า ได๎แ กํ การตลาด เศรษฐศาสตร์ธุ ร กิจ การบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ การบัญชี สารสนเทศทางธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอุตสาหกรรมทํองเที่ยว จึง
ได๎จัดกิจกรรมตําง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์ รวมถึงอํานวยความสะดวกในด๎านวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอนให๎แกํอาจารย์และนักศึกษา ทั้งทางตรงและทางอ๎อม โดยจัดโครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งานนอกสถานที่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีประสบการณ์จริงนอกห๎องเรียนและเกิดความเชื่อมโยงกับทฤษฎีที่ได๎เรียนมา
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรให๎มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามสาขาวิชามากขึ้น
3. เพื่อเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะให๎กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
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เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1
จํานวนครั้งของการศึกษาดูงาน
7
ครั้ง
1.2
จํานวนครั้งการจัดอบรม
4
ครั้ง
1.3
จํานวนการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
1
กิจกรรม
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะเพิ่มมากขึ้น และสามารถนํา
ความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการประกอบอาชีพได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2.2. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได๎รับประสบการณ์ตรงจากผู๎เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีกิจกรรมเสริมการเรียนการ
สอนอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปีงบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ

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.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย
(8 สาขา)
1.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญสําหรับ
นักการตลาดรุํนใหมํ
(สาขาวิชาการตลาด)
1.2 พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี
(สาขาวิชาการบัญชี)
1.3 พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของนักศึกษาให๎
เป็นผู๎มีความรู๎คูํคุณธรรม
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
1.4 พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
1.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด๎านการบริหารจัดการ
(สาขาวิชาการจัดการ)
1.6 พัฒนาศักยภาพศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสูํ
มาตรฐานสากล (สาขาวิชาอุตสาหกรรมทํองเที่ยว)
1.7 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความต๎องการของสังคม (สาขาวิขา
สารสนเทศทางธุรกิจ)
1.8 พัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาให๎เป็นนักบริหารมือ
อาชีพ (สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์)
แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
รูปแบบที่หลากหลาย (8 สาขา)
1.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสําคัญสําหรับนักการ
ตลาดรุํนใหมํ (สาขาวิชาการตลาด)
1.2 พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
(สาขาวิชาการบัญชี)

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

หนํวย
นับ

2

ครั้ง

4

ครั้ง

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.

2
2

1

1
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ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

หนํวย
นับ

2

ครั้ง

3

ครั้ง

1

ครั้ง

3

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1.3 พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพ
ของนักศึกษาให๎เป็นผู๎มีความรู๎คูํ
คุณธรรม
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
1.4 พัฒนาการเรียนการสอนและ
ศักยภาพของนักศึกษา
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
1.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการด๎านการบริหาร
จัดการ (สาขาวิชาการจัดการ)
1.6 พัฒนาศักยภาพศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพสูํมาตรฐานสากล
(สาขาวิชาอุตสาหกรรมทํองเที่ยว)
1.7 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความ
ต๎องการของสังคม
(สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ)
1.8 พัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาให๎
เป็นนักบริหารมืออาชีพ
(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์)

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

1

3
1
1 1

1
1

1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย (8 สาขา)
1.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญสําหรับนักการตลาดรุํนใหมํ
(สาขาวิชาการตลาด)
1.2 พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
(สาขาวิชาการบัญชี))
1.3 พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของ
นักศึกษาให๎เป็นผู๎มีความรู๎คูํคุณธรรม
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
1.4 พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ
นักศึกษา (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
1.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการด๎านการบริหารจัดการ
(สาขาวิชาการจัดการ)
1.6 พัฒนาศักยภาพศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพสูํมาตรฐานสากล
(สาขาวิชาอุตสาหกรรมทํองเที่ยว)
1.7 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความต๎องการ
ของสังคม (สาขาวิชาสารสนเทศทาง
ธุรกิจ)
1.8 พัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาให๎เป็น
นักบริหารมืออาชีพ
(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์)
รวม

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
งบประมาณ
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.

18,480

18,480

45,500

20,000

20,000

52,500

35,100

17,400

9,200

9,200

19,200

15,000

19,200

4,000

13,200

3,000

8,000

13,200

19,500

192,580

5,500

19,500

22,480

80,500

56,600

33,000

95
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

1 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
รูปแบบที่หลากหลาย 8 สาขา
1.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เน้น

18,480

ผู้เรียนเป็นสาคัญสาหรับนักการตลาด
รุ่นใหม่ (สาขาวิชาการตลาด)

จัดอบรมและสัมมนาโดยเน๎นการ
พัฒนาสาขาวิชาการตลาดให๎
เข๎มแข็ง
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
ค่าวัสดุ
- คําจัดทํารูปเลํมเอกสาร
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ค่าวัสดุ
- คําบํารุงรักษารถ
- คําเอกสาร
- คําน้ํามันเชื้อเพลิง
ค่าใช้สอย
- คําเบี้ยเลี้ยง
1.2 พัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี
(สาขาวิชาการบัญชี)
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
- ผู๎ชํวยวิทยากร
- เงินรางวัล
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
- คําตรวจผลการแขํงขัน
ค่าใช้สอย
- คําเบี้ยเลี้ยง ที่พัก
- คําเชํารถบัส
1.3 พัฒนาการเรียนการสอนและ
ศักยภาพของนักศึกษาให้เป็น
ผู้มีความรู้คู่คุณธรรม
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
ค่าตอบแทน
- คําตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้สอย
- คําเบี้ยเลี้ยง
- คําที่พักเหมาจําย
- คําเชํารถบัส
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุ
- คําจัดทําเอกสาร
1.4 พัฒนาการเรียนการสอนและ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
192,580

1.1.1

10,800
1

คนๆละ

6 ชั่วโมงๆละ

600 บาท

3,600

40

คนๆละ

2

ชุดๆละ

90 บาท

7,200
7,680

1
40
1

ครั้งๆละ
คนๆละ
ครั้งๆละ

1
2
1

คันๆละ
ชุดๆละ
วันๆละ

1,500 บาท
50 บาท
2,000 บาท

1,500
4,000
2,000

1

คนๆละ

1

วันๆละ

180 บาท

180
45,500

1
1
3
1
1
1
1

คน
คน
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
ครั้ง

15
12
1
1
1
-

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
-

600
300
700
500
300
1,400

1
1

ครั้ง
คัน

2
2

วันๆละ
วันๆละ

7,000 บาท
8,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2

คนละ

12

ชั่งโมงละ

5
1
2

คนละ
วันละ
วัน

2
5
2

วันละ
คนละ
คันละ

210 บาท
1,000 บาท
8,000 บาท

1
1

ครั้งละ
ครั้งละ

100

ชุดละ

3,700 บาท
25 บาท

300 บาท

15,500
9,000
3,600
1,500

1,400
30,000
14,000
16,000
52,500

7,200
7,200
39,100
2,100
5,000
32,000
6,200
3,700
2,500

ศักยภาพของนักศึกษา
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

จัดอบรมการใช้โปรแกรม
เคราะห์สาเร็จรูปคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น และภาษาอังกฤษ

9,200

หมาย
เหตุ

96
ลํา
ดับ

รายการ

ค่าวัสดุ
- คําวัสดุที่ใช๎ในการอบรม
- จัดทําเอกสารในการอบรม
จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม นอกสถานที่ของ
นักศึกษา
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
ค่าใช้สอย
- คําน้ํามันเชื้อเพลิง
ค่าวัสดุ
- คําบํารุงรักษารถ
1.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านการบริการจัดการ
(สาขาวิชาการจัดการ)
ศึกษาดูงาน
ค่าใช้สอย
- คําเบี้ยเลี้ยง
- คําเบี้ยเลี้ยง
- คําน้ํามันเชื้อเพลิง
- คําที่พัก
ค่าวัสดุ
- คําบํารุงรักษารถ
1.6 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพสู่
มาตรฐานสากล (สาขาวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ค่าใช้สอย
- คําน้ํามันเชื้อเพลิง
- คําเชํารถ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ค่าวัสดุ
- คําบํารุงรักษารถยนต์
1.7 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

1
ครั้ง
3 ครั้ง ๆ ละ

40

1

คนๆละ

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

เลํมละ

3 ชั่วโมงๆละ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

2,200 บาท
10 บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
3,400
2,200
1,200
5,800

600 บาท

1,800

วัน

2,500 บาท

2,500

คัน

1,500 บาท

1,500
19,200

19,200
2
1
1
3

คนละ
คนละ
ครั้งละ
คน

2
2
1
1

ครั้งละ
ครั้งละ
คัน
วัน

1

ครั้ง

1

1
2
1
2

ครั้ง
ครั้ง
คันๆละ
คันๆละ

1

ครั้ง

210
180
13,500
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท

840
360
13,500
3,000

คัน

1,500 บาท

1,500
15,000

1
2

วันๆละ
วันๆละ

6,000 บาท
1,500 บาท
1,500 บาท

6,000
7,500
(1,500)
(6,000)

1

คันละ

1,500 บาท

1,500
13,200

เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามความต้องการของสังคม
(สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ)

ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ค่าใช้สอย
- คําเชํารถ
พัฒนาการเรียนการสอนของ
1.8 นักศึกษาให้เป็นนักบริหาร
จัดการมืออาชีพ
(สาขาวิชาบริหารทรัพย์ฯ)
1.8.1 คําศึกษาดูงานนอกสถานที่
ค่าใช้สอย
- คําเชํารถ
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

13,200

1.7.1

1

คันละ

2

วันละ

6,600 บาท

13,200

19,500

1

ครั้ง

2

วันละ

8,000 บาท

1

ครั้ง

-

-

3,500 บาท

16,000
16,000
3,500
3,500
192,580

หมาย
เหตุ
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(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได๎มีประสบการณ์จริงนอกห๎องเรียนและเกิดความเชื่อมโยงกับทฤษฎีที่ได๎เรียนมา
2. พัฒนานักศึกษาในหลักสูตรให๎มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามสาขาวิชามากขึ้น
3. เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะให๎กับนักศึกษา
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
1.1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 570 คน
1.2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ 880 คน
1.3. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร๎อยละ 80
1.4. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา ร๎อยละ 75
1.5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร๎อยละ 72
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. สํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถาม
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
3.3. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบรายงานประจําปีของคณะวิทยาการจัดการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554 : นโยบายที่ 3 : สังคมและ
คุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
2.3. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) :
ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาความต๎องการของท๎องถิ่น
สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาพและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
2.4. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) (ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554) :
ตัวบํงชี้ที่ 1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.5. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) :
มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.
ของสถาบันอุดมศึกษา
4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1
ปี
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1123231016 งานการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร (8 สาขา)
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
7. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
8. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
9. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
10. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
11. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
12. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบํารุงการศึกษา หมวดงบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
52,420 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

หลักการและเหตุผล
ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแหํ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กําหนดให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็น
การพัฒ นาไปอี กขั้นหนึ่งของการประกันคุ ณภาพ สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได๎ดํ าเนิน การโครงการ
จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให๎มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิต
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา อี ก ทั้ ง เพื่ อ เป็ น แรงกระตุ๎ น ให๎ แ ตํ ล ะสถาบั น มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพที่ สูง ขึ้ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา รวมถึงคณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสําคัญดังกลําว จึงมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิตโดยมุํงเน๎นที่มาตรฐานผลการเรียนรู๎ ซึ่งประกอบด๎วย 1) ด๎านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด๎านความรู๎ 3) ด๎าน
ทักษะทางปัญญา 4. ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ภาวะในปัจจุบันที่ตลาดแรงงานมีการแขํ งขันกันสูง
ทํา ให๎ คณะวิ ทยาการจั ดการต๎ องมุํง เน๎น การพั ฒนาบัณ ฑิต ให๎ มี คุณ ภาพหรือ คุ ณลั กษณะพิ เศษที่ สามารถแขํง ขัน ใน
ตลาดแรงงานได๎ รวมถึงสามารถทํางานได๎หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
สภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศที่ผํานมาทําให๎สถานประกอบการหลายแหํง ต๎องปิดกิจการเพราะ
ขาดทุน และอีกหลายแหํงขาดสภาพคลํองทางการเงินจําเป็นต๎องลดต๎นทุนการผลิต การเลิกจ๎างจึงเป็นวิธีการลด
ต๎นทุนการผลิตอยํางหนึ่ง จากภาวะวิกฤตดังกลําวได๎สํงผลกระทบตํอการจ๎างงานอยํางเห็นได๎ชัดตั้งแตํปี 2541 เป็น
ต๎นมา ถึงแม๎วําสถานการณ์การวํางงานในปัจจุบันจะเริ่มดีขึ้น ดังผลการสํารวจภาวะการทํางานของผู๎สําเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. ขึ้นไป ตั้งแตํปี 2539 - 2547 ของกรมการจัดหางานพบวําสัดสํวนของผู๎สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําลดลง
อยํางตํอเนื่องเมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของผู๎วํางงานพบวําผู๎สําเร็จการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาประมาณมีงานทํา
จํานวน 4.68 ล๎านคน (ร๎อยละ 13.14) เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรทั้งหมดซึ่งก็ยังคงถือวํามีสัดสํวนของผู๎วํางงาน
สูงอยูํนั่นเอง ดังนั้น ผู๎ที่จะได๎รับการคัดเลือกจึงต๎องเป็นผู๎ที่มีความพร๎อมในทุก ๆ ด๎าน สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นแหลํง
ผลิตบัณฑิตจึงควรเรํงหามาตรการสํงเสริมให๎บัณฑิตมีความพร๎อม ทางด๎านวิชาการและวุฒิภาวะ เพื่อให๎เป็นที่ยอมรับ
และเข๎าสูํตลาดแรงงานได๎มากที่สุด
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น จึ ง เ ป็ น ภ า ร ะ ง า น ห ลั ก ที่ สํ า คั ญ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ ดี มี
ประสิทธิภาพจะชํวยให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎ และมีคุณภาพด๎านวิชาการดังเปูาประสงค์ เมื่อเวลาผํานไปปัจจัยตํางๆ
ในด๎านผู๎เรียน ผู๎ สอน สังคม สภาพแวดล๎อม เทคโนโลยี รวมทั้ง ความรู๎ตําง ๆ ยํ อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้ น
การเรียนการสอนควรได๎รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให๎สอดคล๎องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
คณะวิ ทยาการจั ดการ ซึ่ง ประกอบด๎ วย 8 สาขาวิช า ได๎แ กํ การตลาด เศรษฐศาสตร์ธุ ร กิจ การบริห าร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การจั ด การ การบั ญ ชี สารสนเทศทางธุ ร กิ จ คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมทํ อ งเที่ ย ว
จึ ง ได๎ จั ด ทํ า โครงการการจั ด การเรี ย นการสอนและการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยการจั ด ซื้ อ วั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ให๎
กระบวนการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงอํานวยความสะดวก
ในด๎านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์การเรียนการสอนให๎แกํนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ๎อม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรให๎มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามสาขาวิชามากขึ้น
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอนของแตํละสาขาวิชา
1.2
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปริมาณ
6
1

หนํวยนับ
สาขาวิชา
สาขาวิชา

99
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอนอยําง
เพียงพอและ
ตํอเนื่องตลอดปี
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีกิจกรรมเสริมการเรียนการ
สอนอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปีงบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม. 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ

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.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
(8 สาขา)
1.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญสําหรับ
นักการตลาดรุํนใหมํ
(สาขาวิชาการตลาด)
1.2 พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี (สาขาวิชาการบัญชี)
1.3 พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของนักศึกษาให๎
เป็นผู๎มีความรู๎คูํคุณธรรม
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
1.4 พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษา
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
1.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด๎านการบริหารจัดการ
(สาขาวิชาการจัดการ)
1.6 พัฒนาศักยภาพศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสูํ
มาตรฐานสากล (สาขาวิชาอุตสาหกรรมทํองเที่ยว)
1.7 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความต๎องการของสังคม(สาขาวิชา
สารสนเทศทางธุรกิจ)
1.8 พัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาให๎เป็นนักบริหารมือ
อาชีพ (สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์)
แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาหลักสูตร (8 สาขา)
1.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเน๎นผู๎เรียน
เป็นสําคัญสําหรับนักการตลาดรุํน
ใหมํ (สาขาวิชาการตลาด)
1.2 พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
(สาขาวิชาการบัญชี)
1.3 พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพ
ของนักศึกษาให๎เป็นผู๎มีความรู๎คูํ
คุณธรรม (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
1.4 พัฒนาการเรียนการสอนและ
ศักยภาพของนักศึกษา (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

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.

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

หนํวย
นับ

1

ครั้ง

1

2

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1
1

1

100
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

หนํวย
นับ

3

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการด๎านการบริหาร
จัดการ (สาขาวิชาการจัดการ)
1.6 พัฒนาศักยภาพศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพสูํมาตรฐานสากล
(สาขาวิชาอุตสาหกรรมทํองเที่ยว)
1.7 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความ
ต๎องการของสังคม (สาขาวิขา
สารสนเทศทางธุรกิจ)
1.8 พัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาให๎
เป็นนักบริหารมืออาชีพ
(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์)

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.

2

1
1

1

1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
งบประมาณ
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 การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาหลักสูตร (8 สาขา)
1.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญสําหรับนักการตลาดรุํนใหมํ
(สาขาวิชาการตลาด)
1.2 พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
(สาขาวิชาการบัญชี)
1.3 พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของ
นักศึกษาให๎เป็นผู๎มีความรู๎คูํคุณธรรม
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
1.4 พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของ
นักศึกษา (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
1.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการด๎านการบริหารจัดการ
(สาขาวิชาการจัดการ)
1.6 พัฒนาศักยภาพศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพสูํมาตรฐานสากล
(สาขาวิชาอุตสาหกรรมทํองเที่ยว)
1.7 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความต๎องการ
ของสังคม (สาขาวิขาสารสนเทศทาง
ธุรกิจ)
1.8 พัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาให๎เป็น
นักบริหารมืออาชีพ
(สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์)
รวม

4,020

4,020

10,200

5,200

5,000

-

-

4,000

4,000

29,000

23,500

5,500

2,200

2,200

-

-

-

-

-

3,000

3,000

-

-

-

52,420

3,000

36,720

7,200

5,500

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 การจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาหลักสูตร (8
สาขา)
1.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญสาหรับนักการ
ตลาดรุ่นใหม่ (สาขาวิชา

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
49,420

4,020

หมาย
เหตุ
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ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

การตลาด)

ค่าวัสดุ
- วัสดุ
1.2 พัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี
(สาขาวิชาการบัญชี)
ค่าวัสดุ
- วัสดุ
1.3 พัฒนาการเรียนการสอนและ
ศักยภาพของนักศึกษาให้เป็น
ผู้มีความรู้คู่คุณธรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ค่าวัสดุ
1.4 พัฒนาการเรียนการสอนและ
ศักยภาพของนักศึกษา
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)
ค่าวัสดุ
- วัสดุ
1.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านการบริการจัดการ
(สาขาวิชาการจัดการ)
ค่าครุภัณฑ์
- คอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุ
- วัสดุ

1

ครั้ง

-

-

4,020 บาท

4,020
10,200

2

ครั้งละ

-

-

5,100 บาท

10,200

4,000

1

ครั้งละ

-

-

4,000 บาท

4,000
29,000

1

ครั้ง

1

เครื่อง

18,000 บาท

18,000

2

ครั้ง

-

รายการ

5,500 บาท

11,000
2,200

1

ครั้ง

-

-

2,200 บาท

1.6 พัฒนาศักยภาพศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐาน
สากล
(สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว)
ค่าวัสดุ
- วัสดุ
1.7 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามความต้องการของสังคม
(สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ)
ค่าวัสดุ
- วัสดุ
1.8 พัฒนาการเรียนการสอนของ
นักศึกษาให้เป็นนักบริหาร
จัดการมืออาชีพ
(สาขาวิชาบริหารทรัพย์ฯ)
ค่าวัสดุ
- วัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

2,200
-

3,000

1

ครั้ง

-

-

3,000 บาท

3,000
52,420

หมาย
เหตุ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนได๎เพียงพอตลอดปีการศึกษา
2. ครุภัณฑ์จํานวน 1 รายการของสาขาวิชาการจัดการ
3. พัฒนานักศึกษาในหลักสูตรให๎มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามสาขาวิชามากขึ้น
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
1.1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 570 คน
1.2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ 880 คน
1.3. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร๎อยละ 80
1.4. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา ร๎อยละ 75
1.5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร๎อยละ 72
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3 บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1 สํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถาม
3.2 การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
3.3 การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบรายงานประจําปีของคณะวิทยาการจัดการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554 : นโยบายที่ 3 : สังคมและ
คุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
2.3. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) :
ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาความต๎องการของท๎องถิ่น สังคม
และประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาพและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
2.4. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) (ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554) :
ตัวบํงชี้ที่ 1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.5. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) :
มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.
ของสถาบันอุดมศึกษา
4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1
ปี
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1123231017 งานการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการได๎เดินทางเข๎ารํวมการประชุม อบรม
สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู๎ตามศาสตร์ที่จําเป็นตํอการปฏิบัติหน๎าที่
อยํางตํอเนื่อง
2. บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการได๎รับการพัฒนาความรู๎และประสบการณ์
ตามสายงานอยํางตํอเนื่อง
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
บํารุงการศึกษา งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
185,000
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

หลักการและเหตุผล
คณะวิ ท ยาการจั ด การเป็ น หนํ ว ยงานหลั ก ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี พั น ธกิ จ ที่ สํ า คั ญ
ตามมาตรา 7 แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 คือทําการสอน วิจัย ให๎บริการวิชาการแกํสังคม
ปรับปรุงถํายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหน๎าที่ให๎
เกิ ด ผลดี และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพนั้ น จะต๎ อ งมี ก ารพั ฒ นาตนเองอยํ า งตํ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในหน๎ า ที่ ที่รั บ ผิ ด ชอบและที่ จ ะต๎ อ ง
สนั บ สนุ น ในหน๎ า ที่ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั น เพื่ อ ให๎ ห นํ ว ยงานสามารถขั บ เคลื่ อ นไปตามภารกิ จ ได๎ อ ยํ า งลุ ลํ ว งและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น อยํ า งยิ่ ง ที่ ต๎ อ งมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร ทั้ ง สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น
โดยเฉพาะสายวิชาการได๎มีค วามรู๎อ ยํางเชี่ย วชาญในศาสตร์ของแตํละบุค คล และพัฒนาสายสนับ สนุนให๎ มีความรู๎
ความสามารถในการปฏิบัติงานด๎านสนับสนุนได๎เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ตามแผนปฏิ บัติ ราชการ พ.ศ.2552-2555 และแผนปฏิ บัติ ราชการ พ.ศ.2533 มาตรฐานที่ 5 วํา ด๎ว ยการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร และผลการประเมินภายนอกของมหาวิทยาลัยจาก สมศ. ที่แจ๎งผลการประเมินวําอยูํใน
เกณฑ์พอใช๎ จํานวน 3 มาตรฐานมาพิจารณา คือมาตรฐานที่ 1 คุณภาพบัณฑิต คะแนนที่ได๎ 3.50 ผลการประเมิน
พอใช๎ มาตรฐานที่ 2 งานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ คะแนนที่ได๎ 3.20 ผลการประเมินพอใช๎ มาตรฐานที่ 5
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร คะแนนที่ได๎ 3.36 ผลการประเมินพอใช๎ และจากแผนมหาวิทยาลัย พ.ศ.25502552 นโยบายที่ 2 สนับสนุนสํงเสริมให๎บุคลากรมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น ตัวบํงชี้ที่ 1 (1) บุคลากรได๎รับการพัฒน าความรู๎
และทักษะในด๎านวิชาการและวิชาชีพทั้งใน/ตํางประเทศ รวมทั้งแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ประจําปี
งบประมาณ 2553 – 2556 ซึ่ง คณะได๎ ต ระหนั กในความสํ าคั ญ ของการมี แ ผนพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยรวม เพื่ อใช๎ เ ป็ น
แนวทางในการดําเนินงานด๎านการพัฒนาบุคลากร และเพื่อให๎บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มีคุณสมบัติ ความรู๎
ทักษะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการดําเนินงานของคณะ ให๎เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
และมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรี อ ยุธ ยา และด๎ว ยเหตุที่คณะวิ ทยาการจั ดการต๎อ งปฏิบั ติง านตามคํา รับ รองการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ ที่ สํา นั ก งาน ก.พ.ร. กํ า หนดเพื่ อ บรรลุ ร ะดั บ ความสํ า เร็ จ ตามตั ว ชี้ วั ด ของแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
สถาบั น อุ ด มศึ กษา โดยแบํ ง การพั ฒ นาออกเป็ น 2 สํ ว นได๎แ กํ (1) การพั ฒ นาอาจารย์ป ระจํ า พิ จ ารณาจากการที่
อาจารย์ ประจํ าที่ ได๎ รับ การสนับ สนุ น มีโ อกาสที่เ ข๎า รํว มประชุม วิช าการ หรือ นํา เสนอผลงานทางวิช าการทั้ง ใ นและ
ตํ า งประเทศ เที ย บกั บ บุ ค ลากรของคณะทั้ ง หมด และ (2) การพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น พิ จ ารณาจากการที่
บุคลากรสายสนับสนุนได๎รับการพัฒนาความรู๎ และทักษะในวิชาชีพ ได๎แกํ การสํงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตํอ
ไปอบรม สัมมนา หรือดูงาน และการเข๎ารับการฝึกอบรมที่สถาบันหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จะเป็นสํวนสําคัญที่จะนําพาคณะวิทยาการจัดการ ไปสูํ
วิสัยทัศที่กําหนดไว๎วํา “ภายในปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นคณะที่จัด
การศึกษา และวิจัย ด๎านบริห ารจัดการชั้ นนํา ในท๎องถิ่น ผลิต บัณ ฑิตที่ มีคุณ ธรรม นําความรู๎ สูํ การพัฒ นาสั งคมและ
ท๎องถิ่น”
เหตุผลนี้ คณะวิทยาการจัดการจึงต๎องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการจํานวน 30
คน และสายสนับสนุนจํานวน 7 คน ในสังกัดคณะวิทยาการจัดการได๎พัฒนาตนเองได๎อยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่ง
จะสํงผลให๎บุคลากรที่สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได๎พัฒนาความรู๎ใหมํ ๆ และนําไปสูํการบูรณาการให๎เกิดประโยชน์
การปฏิบัติงานในหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
2. บุ ค ลากรทั้ ง สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น มี ค วามรู๎ ความเชี่ ย วชาญและปฏิ บั ติ ห น๎ า ที่ ไ ด๎ อ ยํ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

104
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ สายวิชาการได๎เดินทางเข๎ารํวมการ
ประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู๎ใหมํ ๆ
ตามศาสตร์ที่จําเป็นตํอการปฏิบัติหน๎าที่อยํางตํอเนื่อง
1.2
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ สายสนับสนุนได๎รับการพัฒนา
ความรู๎และประสบการณ์ตามสายงานอยํางตํอเนื่อง

ปริมาณ
30

หนํวยนับ
คน

7

คน

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. บุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได๎รับการพัฒนา เพื่อปฏิบัติหน๎าที่ตามภารกิจ
ของคณะอยํางมีประสิทธิภาพ
2.2. บุคลากรสายสนับสนุน มีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจทุกด๎านของคณะวิทยาการจัดการ เพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได๎รับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน อยํางตํอเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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. พัฒนาบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
1.1 - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไปราชการ
ฝึกอบรม สัมมนา
1.2 - พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในการเดินทางไปราชการ
ฝึกอบรม สัมมนา
แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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

- พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใน
การเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม
สัมมนา
1.2 - พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ใน
การเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม
สัมมนา

30

คน

7

8

9

6

7

คน

2

2

2

1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 พัฒนาบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
1.1 - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในการ
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
1.2 - พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ในการเดินทางไปราชการ
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
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.
185,000
150,000

35,000

40,000

45,000

30,000

35,000

10,000

10,000

10,000

5,000

185,000

45,000

50,000

55,000

35,000
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
1.1 - พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใน
การเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน
ค่าตอบแทน
- คําลงทะเบียน
ค่าใช้สอย
- คําพาหนะ คําน้ํามัน คําเบี้ยเลี้ยง
คําที่พัก ในการเดินทางไปราชการ
1.2 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
ค่าตอบแทน
- คําลงทะเบียน
ค่าใช้สอย
- คําพาหนะ คําน้ํามัน คําเบี้ยเลี้ยง
คําที่พัก ในการเดินทางไปราชการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

1

150,000

20

คน

-

-

30

คน

-

-

5

คน

-

-

7

คน

-

-

-

-

-

-

บาท

50,000

บาท

100,000
35,000

บาท

12,000

บาท
1

23,000
185,000

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ทั้งสายวิชาการจํานวน 30 คน และสายสนับสนุนจํานวน 7 คน ได๎รับ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพให๎ มี ค วามรู๎ ค วามสามารถ ความเชี ย วชาญในศาสตร์ ข องแตํ ล ะคนเพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น สามารถ
บูรณาการเพื่อใช๎ประโยชน์ในการปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพเกิดผลดีตํอหนํวยงาน
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการสายวิชาการได๎เดินทางเข๎ารํวมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาความรู๎ใหมํ ๆ อยํางตํอเนื่อง จํานวน 30 คน
1.2 บุคลากรคณะวิทยาการจัด การสายสนับ สนุน ได๎ พัฒ นาความรู๎ ตามสายงานและที่ จําเป็น ตํอ การ
ปฏิบัติหน๎าที่ จํานวน 7 คน
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปการเข๎ารํวมอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคม
และคุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2553-2555
นโยบายที่ 9 : สํงเสริม สนับสนุน และแสวงหาความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูํความ
เป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อมุํง สูํ
ความเป็นสากล
กลยุทธ์
: พัฒนากําลังคนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย
2.3. ความสอดคล๎ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิ ท ยาลั ย : ยุ ท ธศาสตร์ :
มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความ
เสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
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2.4. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553):
มาตรฐานที่ 5 วําด๎วยการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
2.5. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคณะ พ.ศ.2553-2556
นโยบายที่ 9 นโยบายด๎านพัฒนาอาจารย์
2.6. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะ พ.ศ.2553-2556
(1) การพัฒนาอาจารย์ประจํา พิจารณาจากการที่อาจารย์ประจําที่ได๎รับการสนับสนุนมีโอกาสที่
เข๎ารํวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตํางประเทศ
(2) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตํอ ไปอบรม หรือดูงาน และการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมที่สถาบันหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนั บสนุน
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1123231018 งานจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติและโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
บํารุงการศึกษา งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
370,000
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาการจัดการ
: คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

หลักการและเหตุผล
ในปีงบประมาณ 2554 คณะวิทยาการจัดการมีภารกิจในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึก ษาภาคปกติ จํานวน
8 สาขาวิชา และในแตํละหลักสูตรมีรายวิชาฝึกปฏิบัติซึ่งจําเป็นต๎องใช๎วัสดุในแตํละรายวิชาฝึกปฏิบัติ เพื่อให๎การ
เรียนสัมฤทธิ์ผลอยํางเต็มที่และมีคุณภาพเพียงพอ จํานวนทั้งสิ้น 95 วิชา นอกจากนั้นแตํละสาขาวิชายังมีรายวิชา
เตรี ย มและฝึ ก ประสบการณ์วิ ช าชี พ ที่นั ก ศึ ก ษาของคณะวิ ท ยาการจั ด การต๎ อ งลงเรี ย นในรายวิ ช าดัง กลํ า ว ซึ่ ง เป็ น
รายวิชาที่นักศึกษาต๎องได๎รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู๎และความสามารถ
เพื่อนําไปใช๎ประกอบอาชีพของตนในอนาคต การที่จะพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษานั้นจําเป็น ที่จะต๎อง
เชิญผู๎ที่เชี่ยวชาญและชํานาญการในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ มาให๎ความรู๎โดยการฝึกอบรมนักศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมกํอนที่นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการตําง ๆ
ดั ง นั้ น การที่ จ ะดํ า เนิ น การให๎ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได๎ คุ ณ ภาพ ต๎ อ งมี ก ารเรี ย นการสอนทั้ ง ภาคทฤษฏี แ ละ
ภาคปฏิบัติ เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎ความเข๎าใจและประสบการณ์ เพื่อจะได๎นําไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได๎ทัน
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ด๎ว ยหลั ก การและเหตุ ผลดั ง กลํ า ว คณะวิ ท ยาการจั ด การจึ ง ต๎ อ ง จั ด วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู๎ แ ละประสบการณ์
หาวัสดุอุปกรณ์ เอกสารการอบรมในการจัดอบรมให๎นักศึกษา รวมทั้งการออกนิเทศนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์
วิ ช าชี พ ในสถานประกอบการตํ า ง ๆ ทั้ ง ในจั ง หวั ด และนอกจั ง หวั ด ซึ่ ง ต๎ อ งใช๎ ร ถและคํ า น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง จาก
มหาวิทยาลัย เพื่อให๎การดําเนินงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให๎ นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาการจั ด การมี วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ เ พี ย งพอสํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
ฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. เพื่ อ จั ด การศึ ก ษาในห ลั ก สู ต รตํ า ง ๆ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาภ าคปกติ ข องคณะฯ ให๎ มี คุ ณ ภ าพและ
มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให๎นักศึกษาได๎เตรียมความพร๎อมกํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. เพื่ อ ให๎ นั ก ศึ ก ษาได๎ ฝึก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ และได๎ รั บ ประสบการณ์ ต รงจากสถานประกอบการและ
หนํวยงานตําง ๆ
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ
หนํวยนับ
1.1
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได๎รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
300
คน
1.2
มีวัสดุฝึกสําหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติ
95
รายวิชา
1.3
จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร๎อมให๎นักศึกษา
2
โครงการ
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. นักศึกษาภาคปกติของคณะวิทยาการจัดการ ทั้ง 8 สาขาวิชา มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอสําหรับ
การเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.2. นักศึกษาภาคปกติของคณะวิทยาการจัดการ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยํางมีประสิทธิภาพ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติและเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งมี
กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมการเรียนการสอน อยํางตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2554

108
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ

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.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติและเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ
1.1 - จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติ
1.2 - จัดซื้อวัสดุ และคําตอบแทนวิทยากรในเตรียมและการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติ
2 คําวัสดุและคําใช๎สอยในการจัดทํา

95
2

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.
วิชา
1
1
เทอม
1
1
-

หนํวย
นับ

เอกสาร
และจัดโครงการเตรียมและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
งบประมาณ
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 จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติ
2 คําวัสดุและคําใช๎สอยในการจัดทําเอกสารและ

208,005
161,995

104,000
71,315

104,005
90,680

-

-

370,000

175,315

194,685

-

-

จัดเตรียมโครงการเตรียมและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

รวม
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1. จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติในรายวิชา
ปฏิบัติ
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุฝึกปฏิบัติ
2. จัดซื้อวัสดุและค่าตอบแทน
วิทยากรในโครงการเตรียมและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากรโครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ
ค่าวัสดุ
- คําปูาย
- คําวัสดุโครงการฝึกประสบการณ์
- คําถํายเอกสาร
ค่าใช้สอย
- คําน้ํามันเชื้อเพลิง
- คําเบี้ยเลี้ยง
- คําจ๎างเหมาจัดทําเอกสาร
- คําบํารุงรักษารถยนต์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

1,981

คน

1

ครั้ง

4

คน

6

ชั่วโมง

2
2
2

ครั้งๆละ
ครั้ง
ครั้ง

1
-

อัน
-

ครั้ง
คน
คน
ครั้ง

1
3
1
1

คัน
ครั้ง
เลํม
คัน

16
16
300
16

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

105 บาท

1,200 บาท

1,000

บาท
0.40 บาท
-

1,500
210
100
500

บาท
บาท
บาท
บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
208,005

208,005
161,995
28,800
28,800

2,000
47,115
12,000
24,000
10,080
30,000
8,000
370,000

หมาย
เหตุ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. คณะวิทยาการจัดการสามารถจัดการศึกษาในหลักสูตรตําง ๆ สําหรับนักศึกษาภาคปกติของคณะฯ ให๎มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
3. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได๎เตรียมความพร๎อมกํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. นักศึกษาได๎ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได๎รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการและหนํวยงาน
ตําง ๆ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 570 คน
1.2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ 880 คน
1.3. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร๎อยละ 80
1.4. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา ร๎อยละ 75
1.5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร๎อยละ 72
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํ า รวจข๎ อ มู ล โดยใช๎ แ บบสอบถามการสํ า รวจข๎ อ มู ล โดยใช๎ แ บบบั น ทึ ก ข๎ อ มู ล จํ า นวนแ ละ
คุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
3.3. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน
3.4. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎ปกครอง ผู๎ประกอบการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554 : นโยบายที่ 3 : สังคมและ
คุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553-2555
นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
2.3. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) :
ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาความต๎องการของท๎องถิ่นสังคม
และประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาพและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
2.4. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) (ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554) :
ตั ว บํ ง ชี้ ที่ 1.1 ร๎ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด๎ ง านทํ า และประกอบอาชี พ อิ ส ระ
ภายใน 1 ปี
2.5. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) :
มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.
ของสถาบันอุดมศึกษา
4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
4 . 1 . 1 ร๎ อ ย ล ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ที่ ไ ด๎ ง า น ทํ า ห รื อ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
2.6. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคณะ พ.ศ.2553-2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตร
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2.7. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2553 – 2556 คณะวิทยาการจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบัณฑิตไปสูํคุณธรรมและคุณภาพทางวิชาการที่ได๎มาตรฐาน
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
1123231019 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน/ซ่อมแซมครุภัณฑ์/จ่ายสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. คณะวิทยาการจัดการมีวัสดุสํานักงานใช๎ตลอดปีทั้งสํานักงานและ 8 สาขาวิชา
2. คณะวิทยาการจัดการมีครุภัณฑ์ทั้งของสํานักงานและสาขาวิชาใช๎ตลอดปีงบประมาณ
3. คณะวิทยาการจัดการมีสาธารณูปโภค ได๎แกํโทรศัพท์ โทรสาร และสแตมป์ใช๎ตลอด
ปีงบประมาณ 12 เดือน
4. คณะวิทยาการจัดการมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 4 ครั้ง
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบํารุงการศึกษา งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
234,960
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่ อการผลิตบั ณฑิ ตของคณะวิ ทยาการจัด การ รวมทั้งการบริห ารจั ดการคณะวิ ทยาการ
จัดการให๎บรรลุวัตถุประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพนั้น จําเป็นต๎องใช๎วัสดุ อุ ปกรณ์ตําง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ
และการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งด๎านงานจัดการเรียน การสอน งานวิจัย งาน
บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ
และของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จากภารกิจดังกลําว คณะฯ จึงจําเป็นต๎องจัดซื้อวัสดุสํานักงานตําง
ๆ และซํอมแซมบํารุ งรักษาครุภัณ ฑ์ทางการศึก ษาและครุภัณ ฑ์สํานัก งานที่ เป็นบริ การสํ วนกลางของคณะ รวมทั้ ง
ครุภัณฑ์ของสํานักงานสาขาทั้ง 8 สาขาวิชา รวมทั้งคําใช๎จํายด๎านการบริหารจัดการตําง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ
และบริการทางการศึกษาตามภารกิจดังกลําวให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะวิทยาการจัด การมี ภ ารกิ จ ในการจั ด การศึก ษาให๎ แ กํนั ก ศึ กษาทั้ง นั ก ศึก ษาภาคปกติ และภาคสมทบ
โดยแบํ ง โครงสร๎า งในการบริ ห ารจั ด การเป็ น สาขาวิ ช า จํ า นวน 8 สาขาวิ ช า คื อสาขาวิ ช าการจั ดการ สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว โดยมีสํานักงานคณบดีเป็น
ศูนย์กลางในการอํา นวยความสะดวกแกํสาขาทุกสาขา ตามภารกิจดั งกลําว อีก ทั้งยังมี หน๎าที่ ในการให๎บริ การแกํ
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ให๎บริการแกํนักศึกษาและผู๎ที่มาติดตํอราชการกับหนํวยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่ง ในการดํา เนิ นการตามภารกิ จสนั บ สนุ น วิ ชาการดั ง กลํ า ว สํ า นัก งานคณบดี มี ค วามจํ าเป็ น จะต๎ อ ง
ให๎บริการด๎านติดตํอสื่อสารกับหนํวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการใช๎โทรศัพท์ โทรสารตําง ๆ
จึงต๎องมีคําใช๎จํายเกี่ยวกั บโทรศั พท์ โทรสาร เพื่อให๎ส ามารถให๎บริ การได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทํ าให๎สํา นักงาน
คณบดีมีศักยภาพในการให๎บริการได๎อยํางเต็มที่และอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปีงบประมาณ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎คณะวิทยาการจัดการมีวัสดุสํานักงานใช๎ตลอดทั้งปีงบประมาณ
2. เพื่อให๎มีครุภัณฑ์ทั้งของสํานักงานคณบดีและสาขาวิชาทั้ง 8 สาขาวิชาใช๎ตลอดปีงบประมาณ
3. เพื่อให๎มีสาธารณูปโภคได๎แกํ โทรศัพท์ และโทรสารใช๎ตลอดปีงบประมาณ
4. เพื่อให๎การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1
จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
1.2
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน และวัสดุการเรียนการสอน
1.3
ซํอมแซมบํา รุงรั กษาครุ ภัณ ฑ์ให๎ อยูํ ในสภาพพร๎ อมใช๎ง านได๎อ ยํา ง
ตํอเนื่องตลอดปี
1.4
มีการจํายคําโทรศัพท์ โทรสาร สแตมป์

ปริมาณ
4
8
1/8
12

หนํวยนับ
ครั้ง
สาขาวิชา
สํานักงาน/
สาขาวิชา
เดือน
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2. เปูาหมายเชิงคุณ
2.1. คณะมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ สามารถบริหารงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2.2. บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาที่ สั ง กั ด คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได๎ รั บ ความสะดวกและคลํ อ งตั ว ในการ
ปฏิ บั ติ ง านคณะวิ ทยาการจั ด การ มึ ค วามสามารถในการให๎ บ ริ ก ารด๎ า นการติ ด ตํ อ สื่ อ สารทั้ ง หนํ ว ยงานภายในแ ละ
หนํวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได๎อยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปีมี
การซํอมแซมบํารุงครุภัณฑ์ให๎อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. จัดซื้อ จัดจ๎าง และเบิกจํายภายเป็นไปตามแผนการใช๎จํายตลอดปีงบประมาณ
3.2. มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของคณะตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2554
3.3. มีครุภัณฑ์ที่ซํอมแซมบํารุงรักษาให๎อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎ตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
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.

ลํา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1
2
3
4

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ซํอมแซมครุภัณฑ์ของสํานักงานคณบดี และของสาขาทัง้ 8 สาขา
จํายคําสาธารณูปโภค
จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 4 ครั้ง

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

หนํวย
นับ

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
2 ซํอมแซมครุภัณฑ์ของสํานักงานคณบดี

6
6

ครั้ง
ครั้ง

3 จํายคําสาธารณูปโภค
4 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

12
4

ครั้ง
ครั้ง

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

และของสาขาทั้ง 8 สาขาวิชา

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
2
2
1
1
2
2
1
3
1

3
1

3
1

3
1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
2 ซํอมแซมครุภัณฑ์ของสํานักงานคณบดี และ
ของสาขาทั้ง 8 สาขาวิชา
3 จํายคําสาธารณูปโภค
4 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
รวม

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
งบประมาณ
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.
103,060
10,000
50,000
33,060
10,000
70,780
10,000
30,780
20,000
10,000
11,120
50,000
234,960

3,000
12,500
35,500

3,000
12,500
96,280

3,000
12,500
68,560

2,120
12,500
34,620

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

งานสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน/ ซ่อมแซมครุภัณฑ์/
จ่ายสาธารณูปโภค
1 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุสํานักงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
234,940
103,060

6
1
2
2
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

-

-

10,000
25,000
15,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,000
53,060
30,000
10,000

หมาย
เหตุ
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ลํา
ดับ

รายการ

2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสานักงาน
คณบดี และของสาขาทั้ง 8
สาขาวิชา
ค่าใช้สอย
- คําซํอมครุภัณฑ์สํานักงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
3 จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ค่าสาธารณูปโภค
- คําโทรศัพท์ โทรสาร แสตมป์
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
4 จัดประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ
ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม
- คําตอบแทนและคําเบี้ยประชุม
รวม

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

-

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
70,780

6
1
2
2
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

-

-

10,000
15,390
10,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท

70,780
10,000
30,780
20,000
10,000
11,120

12
3
3
3
3

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

-

-

1,000
1,000
1,000
-

บาท
บาท
บาท
บาท

3,000
3,000
3,000
2,120

4

ครั้ง

1

วัน

12,500 บาท

หมาย
เหตุ

50,000
50,000
234,960

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.
4.

คณะวิทยาการจัดการมีวัสดุสํานักงานใช๎ตลอดทั้งปีงบประมาณ
คณะวิทยาการจัดการมีครุภัณฑ์ทั้งของสํานักงานและ 8 สาขาวิชาใช๎ตลอดปีงบประมาณ
คณะวิทยาการจัดการมีสาธารณูปโภค ได๎แกํ โทรศัพท์ โทรสาร และแสตมป์ใช๎ตลอดปีงบประมาณ
คณะวิทยาการจัดการมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะจํานวน 4 ครั้ง

การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1 มีวัสดุสํานักงานใช๎ตลอดปีงบประมาณทั้งสํานักงานคณบดีและ 8 สาขาวิชา
1.2 มีครุภัณฑ์ที่อยูํในสภาพดีทั้งของสํานักงานและ 8 สาขาวิชาใช๎ตลอดปีงบประมาณ
1.3 มีสาธารณูปโภค ได๎แกํ โทรศัพท์ โทรสาร และแสตมป์ใช๎ตลอดปีงบประมาณ
1.4 มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 4 ครั้ง
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การรายงานการเบิกจํายงบประมาณประจําปี
3.2. การรายงานผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ (SAR)
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ
คุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์: มุํง
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความ
เสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
2.3. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2553-2555
นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและ ประเทศชาติ
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ยุทธศาสตร์ : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์
: ด๎านการเรียนการสอน
2.4. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554):
ยุทธศาสตร์: มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของท๎องถิ่น
สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
2.5. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี (พ.ศ.2553-2556)
นโยบายที่ 2 นโยบายในการพัฒาระบบสารสนเทศและการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการ
สอน มาตรการที่ 2.1 จัดให๎มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนในแตํละห๎องเรียนอยํางครบถ๎วน
2.6. ความสอดคล๎องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553
องค์ ป ระกอบที่ 2 การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2.5 ห๎ อ งสมุ ด อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา และ
สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
1123231020 โครงการบริหารจัดการการเรียนการสอน (วิทยากรเสริมรายวิชา)
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบํารุงการศึกษา งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
40,000
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

หลักการและเหตุผล
คณะวิ ทยาการจั ด การเป็ นหนํ ว ยงานหลัก ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุธ ยา มี ห น๎ าที่ ใ นการผลิ ต
บัณฑิตด๎ านบริ หารธุร กิจ มีภารกิ จต๎องปฏิบัติอ ยํางครบถ๎วน ได๎ แกํ ผลิตบัณ ฑิต วิ จัย บริการวิชาการ และทํา นุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม อีกประการหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนให๎นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
นั้นจําเป็นต๎องให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎กับวิทยากรและอาจารย์พิเศษผู๎ทรงคุณวุฒิด๎วย
ดั ง นั้ น การที่ จ ะดํ า เนิ น การให๎ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได๎ คุ ณ ภาพ ต๎ อ งมี ก ารเรี ย นการสอนทั้ ง ภาคทฤษฏี แ ละ
ภาคปฏิ บั ติ และได๎ รั บ การถํ ายทอดประสบการณ์ จ ากวิ ท ยากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ และผู๎ ท รงคุ ณ วุ ฒิใ นแตํ ล ะสาขา
เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจและประสบการณ์โดยตรง สามารถบูรณาการความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ได๎
คณะวิทยาการจัดการ จึงมีความจําเป็นต๎องจัดสรรงบประมาณเพื่อเชิญอาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู๎ทรงคุณวุฒิ
เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีโอกาสเรียนรู๎ และนําความรู๎ไปพัฒนาตนเองได๎ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง ตลอดจนความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีตําง ๆ ในปัจจุบันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อสาขาวิชาได๎มีอาจารย์พิเศษ และวิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาอยํางมี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1
เชิญอาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ผู๎ทรงคุณวุฒิ
4
คน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. นักศึกษาที่สังกัดคณะวิทยาการจัดการได๎เรียนรู๎ตามแผนการจัดการศึกษาครบตามหลักสูตร
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. นักศึกษาที่สังกัดคณะวิทยาการจัดการได๎เรียนรู๎ตามแผนการเรียน ตามหลั กสูตร ตลอดทั้ ง 2
ภาคเรียนปกติ
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

เชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากร/ผู๎ทรงคุณวุฒิ

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1

เชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากร/ผู๎ทรงคุณวุฒิ

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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

คน

2

2

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

งบประมาณ พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
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.

เชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากร/ผู๎ทรงคุณวุฒิ

รวม

40,000

20,000

-

20,000

-

40,000

20,000

-

20,000

-

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

รายการ
งานการบริหารจัดการเรียนการสอน
(เชิญอาจารย์พิเศษเสริมรายวิชา)
ค่าตอบแทน
- คําตอบแทนอาจารย์พิเศษ/วิทยากร/
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

4

คน

-

-

อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

10,000

บาท

40,000

อัตราตํอหนํวย

40,000

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติทุกสาขาวิชา ได๎เรียนรู๎กับอาจารย์พิเศษ วิทยากรและ
ผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชียวชาญ มีประสบการณ์ตรง
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 570 คน
1.2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ 880 คน
1.3. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร๎อยละ 80
1.4. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา ร๎อยละ 75
1.5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร๎อยละ 72
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนนักเรียนที่เข๎าใหมํ คงอยูํ และสําเร็จการศึกษา
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการ
เรียนการสอน
3.3. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
3.4. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานข๎อมูลการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน
3.5. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎ ปกครอง

หมาย
เหตุ
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ
คุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์: มุํง
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความ
เสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
2.3. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2553-2555
2.4. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554):
ยุทธศาสตร์: มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดย
ให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม
ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์
: ด๎านการเรียนการสอน ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความ
ทันสมัย
: ด๎านบัณฑิต พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให๎สามารถทํางานได๎หลากหลาย
2.5. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคณะ พ.ศ.2553-2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตร
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1123231021 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบํารุงการศึกษา งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
57,950
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

หลักการและเหตุผล
การจั ดการศึก ษาเพื่อ การผลิ ต บั ณฑิ ต ของคณะวิท ยาการจั ดการ รวมทั้ งการบริห ารจัด การคณะวิ ทยาการ
จัดการให๎บรรลุวัตถุประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพนั้น จําเป็นต๎องใช๎ครุภัณฑ์ทางการศึกษาตําง ๆ เพื่อสนับสนุนงาน
วิชาการ และการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงานทั้งด๎านงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย
งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการ
จัดการ และของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2554 คณะวิทยาการจั ดการมี ความจํ าเป็ นที่ จะต๎ องจั ดซื้ อครุ ภัณ ฑ์ 2 รายการได๎แ กํ
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศติดตั้ง ณ ห๎องปฏิบัติการเศรษฐศาสตร์ (ห๎อง 405) เนื่องจากครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศใน
ห๎องดังกลําวเสีย ซึ่งได๎จัดซื้อตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ.2543 คณะวิทยาการจัดการได๎ทําการซํอมมาหลายครั้งจน
เกินมูลคําของเครื่องปรับอากาศแล๎ว จึงจําเป็นต๎องจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนเครื่องดังกลําว รายการที่ 2 ได๎แกํกล๎อง
ถํายรูปดิจิตอล ซึ่งคณะวิทยาการจัดการมีกล๎องดิจิตอลเพียง 2 เครื่อง ไมํเพียงพอตํอการใช๎งาน เนื่องจากกล๎อง
ดังกลําวใช๎สําหรับงานวิชาการและบริการทางการศึกษา และโครงการตําง ๆ จึงมีความจําเป็นที่จะต๎องจัดซื้อเพิ่มเติม
เพื่อให๎เพียงพอตํอการใช๎งาน
จากภารกิจดังกลําว คณะฯ จึงจําเป็นต๎องจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาจํานวน 2 รายการ เพื่อสนับสนุนงาน
วิชาการและบริการทางการศึกษาตามภารกิจดังกลําวให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ณ ห๎องปฏิบัติการเศรษฐศาสตร์ให๎นักศึกษาสามารถใช๎งาน
ได๎
2. เพื่อเพิ่มครุภัณฑ์กล๎องถํายรูปดิจิตอลในการใช๎ปฏิบัติภารกิจ สําหรับงานวิชาการและงานบริการทาง
การศึกษาอยํางเพียงพอ
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ
หนํวยนับ
1.1
จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งปรั บ อากาศประจํ า ห๎ อ งปฏิ บั ติ ก าร ห๎ อ ง405
2
รายการ
และครุภัณฑ์งานโสตทัศนศึกษา สํานักงานคณบดี 1 รายการ
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. คณะวิทยาการจัดการมีครุภัณฑ์กล๎องถํายรูปดิจิตอล สามารถในการให๎บริการด๎านการเรียนการ
สอน และการบริการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องด๎านโสตทัศนศึกษา และมีห๎องปฏิบัติการเศรษฐศาสตร์ที่มีความพร๎อมในการ
ให๎บริการอยํางมีประสิทธิภาพ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. จัดซื้อ จัดจ๎าง และเบิกจํายภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
3.2. มีครุภัณฑ์ที่ใช๎งานได๎ตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2554
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1

พ.ศ.2552
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2553
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.

จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1

พ.ศ.2552
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

ไตรมาส 2

พ.ศ.2553
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.

จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ

1

ครั่ง

1

-

-

-

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1

งบประมาณ พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
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.
57,950
57,950
57,950
57,950
-

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ

รวม
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

รายการ
โครงการจัดซื้อหาครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน
ค่าครุภัณฑ์
- ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
- ครุภัณฑ์กล๎องดิจิตอล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

1
1

รายการๆละ
รายการๆละ

1
1

เครื่องๆละ
ตัวๆละ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

34,500
23,450

บาท
บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

34,500
23,450
57,950

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะวิทยาการจัดการมีครุภัณฑ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานวิชาการและงานสนับสนุนวิชาการ ด๎านโสต
ทัศนศึกษาอยํางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น
2. นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการมีห๎องปฏิบัติ การที่มีความพร๎อมใช๎ในการ
เรียนการสอน
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 470 คน
1.2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ 880 คน
1.3. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร๎อยละ 80
1.4. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา ร๎อยละ 75
1.5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร๎อยละ 72
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ

หมาย
เหตุ
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3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนและคุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาการ
เรียนการสอน
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
3.3. รายงานผลการเบิกจํายตามไตรมาส
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ
คุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์: มุํง
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความ
เสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
2.3. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554):
ยุทธศาสตร์: มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดย
ให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
2.4. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคณะ พ.ศ.2553-2556)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
เรียนการสอน
2.5. ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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โครงการเตรียมการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี และการประชาสัมพันธ์กับ
สถาบันการศึกษาในประเทศจีน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:

ยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อ
มุํงสูํความเป็นสากล
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อสูํความเป็น
สากล
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบํารุงการศึกษา งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
60,000
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะวิทยาการจัดการ ได๎มีโครงการจัดการศึกษาตามข๎อตกลงความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ตามบันทึกความรํวมมือ (MOU) ฉบับจัดการศึกษากรณี 3+1
และกรณี 2+2 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2549 และ 5 มีนาคม พ.ศ.2551 นั้น คณะวิทยาการจัดการได๎รับความรํวมมือ
จากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี จัดสํงนักศึกษามาศึกษาติดตํอกัน 4 รุํนแล๎ว ในขณะที่คณะวิทยาการจัดการได๎จัดสํง
นักศึกษาไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีเพียง 1 รุํนเทํานั้น
จากการเดินทางไปเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีของคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 นั้น ได๎มีการเจรจาปรึกษากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี
ซึ่งได๎ข๎อมูลสรุปวําคณะวิทยาการจัดการได๎มีการแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาหรือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการตามที่
ได๎ ต กลงกั น ไว๎ใ น MOU ด๎ วย และคณะวิ ท ยาการจั ดการได๎ป รึ ก ษาในการประชุ ม คณะกรรมการบริห ารคณะแล๎ ว
เห็นสมควรเตรียมการตําง ๆ เพื่อจะมีโอกาสสํงอาจารย์ นักศึกษา ไปตามโครงการดังกลําวด๎วย
เป็นการเตรียมการในเรื่องนี้ คณะวิทยาการจัดการจึงมีความจําเป็นต๎องจัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินการจัด
อบรมภาษาจีนให๎กับคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อให๎คณาจารย์และนักศึกษาทีมีความสนใจที่จะเดินทางไปศึกษาใน
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ได๎เรียนรู๎ภาษาจีนได๎อยํางถูกต๎อง และมีความมั่นใจในการใช๎ภาษายิ่งขึ้ น ซึ่งจะสํงผลตํอ
การตั ดสิ น ใจไปศึ ก ษาในมหาวิ ทยาลั ย ชนชาติก วางสี ห รื อ รํว มกิ จกรรมอื่ น ๆ ที่เ กี่ ย วข๎ อ งตํอ ไปในอนาคตได๎ อั น จะ
กํอให๎เกิดผลดีตามโครงการดังกลําวตํอไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให๎คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได๎มีความรู๎และพัฒนาความสามารถทางด๎ าน
ภาษาจีน
เป้าหมาย
1.

เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1
เพื่อให๎คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มีความรู๎และ
พัฒนาพัฒนาความสามารถด๎านภาษาจีน
1.2
เพื่อให๎นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีความรู๎และพัฒนา
ความสามารถด๎านภาษาจีน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. คณาจารย์และบุคลากรผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ภาษาจีนมากขึ้น
2.2. นักศึกษาผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ภาษาจีนมากขึ้น
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. อาจารย์และนักศึกษาได๎รับการอบรมภาษาจีน ตามที่กําหนด

ปริมาณ
5

หนํวยนับ
คน

20

คน

120
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1

ตุลาคม 2552

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน

2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

ประชุมคณะทํางานเพื่อดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเข๎ารับการอบรม
พิจารณาอาจารย์เข๎ารับการอบรม
ประสานงานจัดหาวิทยากร
ขออนุญาตดําเนินการอบรม
ดําเนินการอบรม
ประเมินผลการอบรม
สรุปรายงานผลการอบรม

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2554
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.

ประชุมคณะทํางานเพื่อดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเข๎ารับ
อบรม
พิจารณาอาจารย์เข๎ารับการอบรม
ประสานงานจัดหาวิทยากร
ขออนุญาตดําเนินการ
ดําเนินการอบรม
ประเมินผลและรายงานผล

2

ครั้ง

2

2
1
1
1
1
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2
1
1
1
1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1.

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.
60,000
18,000
42,000

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
อบรมภาษาจีนให้กับอาจารย์และ
นักศึกษา
รวม

60,000

18,000

42,000

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1.

รายการ
อบรมภาษาจีนให้กับอาจารย์และ
นักศึกษา
- ค่าตอบแทน
คําวิทยากร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

1

ครั้งละ

50

ชั่วโมงละ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

1,200

บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

60,000
60,000

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.

อาจารย์ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ภาษาจีน สามารถนําไปถํายทอดแกํนักศึกษาได๎อยํางถูกต๎อง
นักศึกษาผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ภาษาจีนอยํางถูกต๎อง

การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
1.1. อาจารย์ผู๎เข๎ารับการอบรม 5 คน ได๎รับความรู๎ภาษาจีนสามารถถํายทอดแกํนักศึกษาได๎อยําง
ถูกต๎อง

หมาย
เหตุ
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1.2. นักศึกษาผู๎เข๎ารับการอบรม จํานวน 20 คน ได๎รับความรู๎ภาษาจีนอยํางถูกต๎อง
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. วัดผลและประเมินผล
3.2. แบบสํารวจความพึงพอใจในการอบรม
วิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. 2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (พ.ศ.2552-2554)
นโยบายที่ 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 (ของมหาวิทยาลัยฯ)
ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิ ตและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของ
ท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
2.3. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิ ตและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของ
ท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554)
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และตัวชี้วัดที่ 5
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูํระดับสากล
2.5. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2553-2556
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์เพื่อมุํงสูํ
ความเป็นสากลได๎คะแนนตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูํระดับสากล (กพร) อยํางน๎อยระดับ 4
2.6. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25532556
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 : การพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ไปสูํ คุ ณ ธรรม และคุ ณ ภาพทางวิ ช าการที่ ไ ด๎
มาตรฐาน
ตัวบํงชี้ ที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1123231023 โครงการพัฒนาและเตรียมการงานสหกิจศึกษา (ครั้งที่ 1)
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
7. จํานวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมประชุม คิดเป็นร๎อยละ 80
8. จํานวนนักศึกษาที่มีความพึงพอใจตํอโครงการสหกิจศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 85
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบํารุงการศึกษา งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
5,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการได๎สนับสนุนและสํงเสริมให๎มีการจัด
โครงการสหกิจศึก ษาในสถาบัน อุดมศึ กษาโดยให๎ ถือวํา สหกิจศึ กษาเป็นรายวิชาหนึ่งที่นั กศึกษาจะต๎ องศึก ษาตาม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให๎มี คุณสมบัติตรงตามความ
ต๎องการของสถานประกอบการ เพื่อ ลดปัญหาการวํา งงานของบัณฑิ ตและเพื่อ การพั ฒนาเศรษฐกิ จของประเทศ
วิธีการจัดการการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษาก็คือการจัดกระบวนการศึกษารํวมกันระหวํางสถาบันการศึกษา
กับสถานประกอบการ โดยนักศึกษาสามารถเรียนรู๎ด๎วยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
สําหรับในปี 2554 นี้คณะวิทยาการจัด การ ได๎นํ ารายวิชาสหกิจศึกษาบรรจุเ ข๎าไว๎ในหลักสูตรบริ หารธุรกิ จ
บัณฑิต ทุกหลักสูตร ซึ่งในปี พ.ศ.2556 นักศึกษาก็จะเริ่มไปปฎิบัติงานในสถานประกอบการ
เพื่อเป็นการปูพื้นฐานและพัฒนางานด๎านสหกิจศึกษาให๎ กับนักศึกษา เพื่อให๎นักศึกษาสามารถปรับตัวใน
สถานประกอบการได๎เป็นอยํางดี ทางคณะวิทยาการจัดการ จึงเห็นสมควรจัดโครงการตํอเนื่องเรื่อง “การพัฒนาและ
เตรียมงานสหกิจศึกษา” ขึ้น เพื่อเตรียมความพร๎อมให๎แกํนักศึกษาทั้งในด๎านการอบรมความรู๎ ทักษะในการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ และความมั่นใจในการใช๎ภาษาอังกฤษที่จําเป็นพื้นฐานสําหรับการปฏิบัติงานในองค์การ การใช๎
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านสํ า นั ก งาน การปรั บ ปรุ ง บุ ค ลิ ก ภาพและการวางตั ว ในสถาน
ประกอบการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
2. เพื่อเตรียมความพร๎อมให๎แกํนักศึกษาทั้งด๎านการอบรมความรู๎ในด๎านตําง ๆ รวมทั้งทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข๎ารํวมโครงการอบรมการปูพื้นฐานด๎านงานสหกิจศึกษา
256 คน
1.2
ดําเนินการจัดการอบรม
1 วัน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการชั้นปีที่ 1 ที่เข๎ารํวมโครงการอบรมการปูพื้นฐานด๎านงานสหกิจ
ศึกษามีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบสหกิจศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกแผนการศึกษาตํอไป
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. ดําเนินการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว๎ในโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา: 12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1.
2.
3.
4.
5.

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2554
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.

แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการสหกิจ
ประชุมวางแผน
ประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมงาน
เตรียมรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ปีการศึกษา
2553)
จัดอบรมให๎ความรู๎ทางด๎านสหกิจศึกษาแกํ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สรุปผลการดําเนินงาน

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการสหกิจประชุมวางแผน
ประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมงาน
เตรียมรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ปี
การศึกษา 2553)
จัดอบรมให๎ความรู๎ทางด๎านสหกิจ
ศึกษาแกํนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สรุปผลการดําเนินงาน

1
1
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1
1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

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.

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
โครงการพัฒนาและเตรียมงานสหกิจ
ศึกษา
แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
สหกิจประชุมวางแผน
ประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมงาน
เตรียมรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ปี
การศึกษา 2553)
จัดอบรมให๎ความรู๎ทางด๎านสหกิจศึกษาแกํ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สรุปผลการดําเนินงาน
รวม

5,000

5,000

5,000

5,000

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

1.

รายการ

ปริมาณรายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

โครงการพัฒนาและเตรียม
งานสหกิจศึกษา
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร

2

คนๆละ

3

1

ครั้งๆละ

3,500

ชั่วโมงๆละ

600

บาท

3,600

แผํนๆละ

0.40

บาท

1,400
5,000

ค่าวัสดุ
- คําถํายเอกสารการอบรม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ได๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
2. ได๎เตรียมความพร๎อมให๎กับนักศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงาน

หมาย
เหตุ
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การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
1.1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 570 คน
1.2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ 880 คน
1.3. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร๎อยละ 80
1.4. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา ร๎อยละ 75
1.5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร๎อยละ 72
1.6. จํานวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมประชุม คิดเป็นร๎อยละ 80
1.7. จํานวนนักศึกษาที่มีความพึงพอใจตํอโครงการสหกิจศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 85
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการ
3.1. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
3.2. การสํารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบบันทึกจํานวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ
3.3. สังเกตการมีสํวนรํวมโครงการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. ครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554
นโยบายที่ 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553-2555 :
ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และการจัดการศึกษาตามความต๎องการของท๎องถิ่น
สังคม และประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์ม าตรฐาน
และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
2.3. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) :
ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาความต๎องการของท๎องถิ่น สังคม
และประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาพและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
2.4. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) (ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554) :
ตัวบํงชี้ที่ 1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1
ปี
2.5. ความสอดคล๎องกั บตัว ชี้วัด (KPI Template) ตามคํารั บรองการปฏิบัติ ราชการมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554) :
มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพสมศ.
ของสถาบันอุดมศึกษา
4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1
ปี
2.6. ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.7. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2553-2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตร
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2.8. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2553-2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบัณฑิตไปสูํคุณธรรมและคุณภาพทางวิชาการที่ได๎มาตรฐาน
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
1123231024 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือ
องค์กรใน ต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์เพื่อ
มุํงสูํความเป็นสากล
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อสูํความเป็น
สากล
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาองค์ ก รตามเกณฑ์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ตามตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูํ
สากล

2. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการได๎รับการพัฒนา
ความรู๎และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

งบบํารุงการศึกษา งบดําเนินงาน
250,000
บาท
คณะวิทยาการจัดการ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการ มีพันธกิจสําคัญหลายประการเชํนการศึกษาวิจัยและแสวงหาองค์ความรู๎ใหมํ ๆ เพื่อ
เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎สูํระดับสากล และมีนโยบายด๎านการพัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตร ข๎อ 1 โดย
กํ า หนดมาตรการไว๎ วํ า จะพั ฒ นาหลั ก สู ต รให๎ มี ค วามยื ด หยุํ น งํ า ย เพื่ อ ทั น ตํ อ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพสั ง คม
สิ่งแวดล๎อมของประเทศและสากล (ข๎อ 1.2) ประกอบกับนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีจุดเน๎น
ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การจัดการศึกษาตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อมุํงสูํระดับสากล และยัง
สอดคล๎ อ งกั บ นโยบายเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย 2553 ด๎ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รนานาช าติ การจั ด
หลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน ข๎ อ 2 ติ ด ตํ อ และประสานความรํ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ องค์ ก รตํ า งประเทศ /
นานาชาติ ใ นการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษารวมทั ง การพั ฒ นาหลั ก สู ต รรํ ว มกั น ไมํ วํ า จะเป็ น หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง หรื อ
หลักสูตรใหมํ ทั้งมหาวิทยาลัยที่มีความรํวมมืออยูํเดิมและมหาวิ ทยาลัยหรือองค์กรที่ยังไมํมีความรํวมมืออยูํเดิม โดย
เน๎นการใช๎ศักยภาพที่เอื้อประโยชน์ตํอการจัดการศึกษารํวมกัน
จากพั น ธกิ จ และนโยบายที่ สอดคล๎ อ งกั น ทั้ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย และคณะวิ ท ยาการจั ด การข๎ า งต๎ น นี้ คณะ
วิทยาการจัดการ ได๎ตอบสนองโดยการจัดประชุมปรึกษาในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจํ า คณะ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นให๎ เ กิ ด การแสวงหาความรํ ว มมื อ การแลกเปลี่ ย นทางวิ ช าการกั บ
สถาบันการศึกษาในตํางประเทศ โดยเฉพาะในเอเชีย ซึ่งในปีงบประมาณที่ผํานมาคณะวิทยาการจัดการได๎เดินทาง
ไปพบปะเจรจากับ 1) Guangxi Dongfang Foreign Language College 2) Gangxi City College 3) Liuzhou
City Vocational College 4)Guangxi University for Nationalities และ Hue Tourism College แล๎วนั้น ควรต๎อง
มีการประสานงานติดตํอ เพื่อเจรจา และเดินทางเยือนระหวํางกัน จึงควรจัดอาจารย์ นักศึกษา เดิน ทางไปประเทศจีน
ประเทศเวียดนาม หรือประเทศอื่น ๆ รวมทั้งการต๎อนรับอาจารย์ นักศึกษาจากตํางประเทศอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้
ตามที่คณะได๎มีข๎อตกลงรํวมกัน (MOU) กับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ซึ่งได๎มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาแล๎วระยะ
หนึ่ง จึงควรสานตํอโครงการดังกลําวและเตรียมการสําหรับโครงการใหมํ ๆ ด๎วย
ด๎วยหลักการและเหตุผลดังกลําว คณะวิทยาการจึงเห็นสมควรจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสูํการ
แลกเปลี่ ย นทางวิ ช าการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ องค์ ก รในตํ า งเทศ เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มการและดํ า เนิ น งานให๎ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ และเตรียมการเพื่อรองรั บการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาตํางประเทศ รวมทั้งการศึกษาดูงาน เยี่ยม
ชม เพื่อแลกเปลี่ยน พัฒนาไปสูํความรํวมมือในลักษณะอื่น ๆ ตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการตํอไป
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
เป็ น สากล

เพื่อให๎เกิดข๎อตกลงรํวมกันที่จะแลกเปลี่ยนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูํสากล
เพื่อรักษาไว๎ซึ่งการปฏิบัติการตามข๎อตกลงรํวมกันระหวํางคณะวิทยาการจัดการและสถาบันอื่นๆ
เพื่อได๎หลักสูตรและการจัดการสอนของคณะเป็นที่รู๎จักกว๎างขวางทั้งในและตํางประเทศ
เพื่ อ ให๎ บุ ค ลากรมี ป ระสบการณ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านตามพั น ธกิ จ ที่ เ ป็ น มาตรฐานและก๎ า วหน๎ า สูํ ค วาม
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เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.
จัดประชุมเพื่อเจรจาการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวํางคณะวิทยาการ
2
ครั้ง
จัดการกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรตํางประเทศ โดยจัดในและตํางประเทศ
2.
สํงบุคลากรศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดห็น และเจรจาเพื่อหาข๎อตกลง
2
ครั้ง
ทางวิชาการรํวมกันกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรตํางประเทศ
3.
ดําเนินการเพื่อจัดสํงอาจารย์และหรือนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับ
2
ครั้ง
มหาวิทยาลัยในตํางประเทศตามข๎อตกลงความรํวมมือระหวํางกัน
4.
จัดสํงบุคลากรเดินทางไปจัดประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในตํางประเทศ
2
ครั้ง
5.
จัดสํงบุคลากรเข๎ารํวมประชุม หรือสัมมนาความรู๎ด๎านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อ
10
คน
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
6.
5
ครั้ง
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ตามตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูํสากล
2.2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการความรํวมมือของคณะวิทยาการจัดการ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน อยํางตํอเนื่องตลอดปีงบประมาณ
3.2. รายงานผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม

2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ

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.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 จัดประชุมเพื่อเจรจาการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวําง
คณะวิทยาการจัดการกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กร
ตํางประเทศ โดยจัดในและตํางประเทศ
2 สํงบุคลากรศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
เจรจาเพื่อหาข๎อตกลงทางวิชาการรํวมกันกับ
มหาวิทยาลัยหรือองค์กรตํางประเทศ
3 ดําเนินการเพื่อจัดสํงอาจารย์และหรือนักศึกษาไป
แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในตํางประเทศตามข๎อตกลง
ความรํวมมือระหวํางกัน
4 จัดสํงบุคลากรเดินทางไปจัดประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาในตํางประเทศ
5 จัดสํงบุคลากรเข๎ารํวมประชุม หรือสัมมนาความรู๎ด๎าน
วิเทศสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
6 รายงานสรุปผลการดําเนินการ
แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดประชุมเพื่อเจรจาการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการระหวํางคณะวิทยาการ
จัดการกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กร
ตํางประเทศ โดยจัดในและ
ตํางประเทศ
2 สํงบุคลากรศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และเจรจาเพื่อหา
ข๎อตกลงทางวิชาการรํวมกันกับ
มหาวิทยาลัยหรือองค์กรตํางประเทศ

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.

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

หนํวย
นับ

2

ครั้ง

1

1

-

-

2

ครั้ง

1

1

1

-
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ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

หนํวย
นับ

2

ครั้ง

2

ครั้ง

10

คน

5

ครั้ง

3 ดําเนินการเพื่อจัดสํงอาจารย์และ
หรือนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับ
มหาวิทยาลัยในตํางประเทศตาม
ข๎อตกลงความรํวมมือระหวํางกัน
4 จัดสํงบุคลากรเดินทางไปจัด
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใน
ตํางประเทศ
5 จัดสํงบุคลากรเข๎ารํวมประชุม หรือ
สัมมนาความรู๎ด๎านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
6 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

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

1

-

1

1

-

4

4

2

1

1

1

2

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
งบประมาณ
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 จัดประชุมเพื่อเจรจาการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการระหวํางคณะวิทยาการจัดการกับ
มหาวิทยาลัยหรือองค์กรตํางประเทศ โดย
จัดในและตํางประเทศ
2 สํงบุคลากรศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
ความคิดห็น และเจรจาเพื่อหาข๎อตกลง
ทางวิชาการรํวมกันกับมหาวิทยาลัยหรือ
องค์กรตํางประเทศ
3 ดําเนินการเพื่อจัดสํงอาจารย์และหรือ
นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย
ในตํางประเทศตามข๎อตกลงความรํวมมือ
ระหวํางกัน
4 จัดสํงบุคลากรเดินทางไปจัดประชาสัมพันธ์
การรับนักศึกษาในตํางประเทศ
5 จัดสํงบุคลากรเข๎ารํวมประชุม หรือสัมมนา
ความรู๎ด๎านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

40,000

20,000

20,000

100,000

40,000

40,000

20,000

10,000

5,000

5,000

90,000

45,000

45,000

4,000

2,000

10,000

6 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

รวม

4,000

-

-

-

-

250,000

64,000

114,000

72,000

-

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมจัดประชุมเพื่อเจรจาการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวําง
คณะวิทยาการจัดการกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรตํางประเทศ
โดยจัดในและตํางประเทศ
ค่าใช้สอย
- คําอาหารวําง
- คําอาหารกลางวัน
- คําน้ํามันรถและคําบํารุงรักษา
รถในการรับสํงรับรองแขก
ค่าวัสดุ
-คําวัสดุ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
40,000

40
40
4

คนละ
คนละ
ครั้งละ

2

ครั้ง

มื้อละ
มื้อละ

50
300

มื้อละ
มื้อละ

8,000
24,000
4,000
4,000

หมาย
เหตุ
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ลํา
ดับ

รายการ

2 กิจกรรม สํงบุคลากรศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
เจรจาเพื่อหาข๎อตกลงทาง
วิชาการรํวมกันกับมหาวิทยาลัย
หรือองค์กรตํางประเทศ
ค่าใช้สอย
- คําเบี้ยเลี้ยงตํางประเทศ
- คําที่พัก
- คําพาหนะ
3 กิจกรรม ดําเนินการเพื่อจัดสํง
อาจารย์และหรือนักศึกษาไป
แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยใน
ตํางประเทศตามข๎อตกลงความ
รํวมมือระหวํางกัน
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุ
ค่าใช้สอย
- คําน้ํามันรถยนต์และคํา
บํารุงรักษารถ คําทางดํวน
4 กิจกรรมจัดสํงบุคลากรเดินทาง
ไปจัดประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาในตํางประเทศ
ค่าใช้สอย
- คําเบี้ยเลี้ยงตํางประเทศ
- คําทีพัก
- คําพาหนะ
5 กิจกรรมจัดสํงบุคลากรเข๎ารํวม
ประชุม หรือสัมมนาความรู๎ด๎าน
วิเทศสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ค่าใช้สอย
- คําใช๎จํายในการฝึกอบรมเชํน
คําลงทะเบียน คําเบี้ยเลี้ยง คํา
พาหนะ คําทางดํวน
หมายเหตุ:ขอถัวเฉลี่ยจํายทุก
รายการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

3

ครั้ง

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

100,000
25,000
20,000
55,000

10,000

1

ครั้ง

5,000

3

ครั้ง

5,000

2

ครั้ง

90,000
20,000
10,000
60,000
8
10,000

10

คน

10,000

250,000

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการประชุมเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนนําไปสูํการบรรลุข๎อตกลง (MOU) ทางวิชาการรํวมกัน
ระหวํางคณะวิทยาการจัดการกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรอื่น ๆ ในตํางประเทศ ได๎ความรํวมมือทางวิชาการทั้งในด๎าน
การรับนักศึกษา แลกเปลี่ยนนักศึกษา และการทําวิจัยรํวมกัน จํานวน 1 โครงการ
2. คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการได๎พัฒนาศักยภาพองค์ความรู๎ด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล๎อม ที่เกิดจากการเดินทางไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ตํอการสอน
และการปฏิบัติงานระดับสากลระยะตํอไป
3. สํงอาจารย์และหรือนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในตํางประเทศตามข๎อตกลงความรํวมมือ
ระหวํางกันกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรอื่น ๆ ในตํางประเทศ จํานวน 2 ครั้ง
4. นั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ องค์ ก รอื่ น ๆ ในตํ า งประเทศ สนใจที่ จ ะมาเดิ น ทางมาศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยาเพิ่มมากขึ้น หลังจากการเดินทางไปประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในตํางประเทศของ
คณะวิทยาการจัดการ
5. บุคลากรได๎เข๎ารํวมประชุมหรือสัมมนาความรู๎ด๎านวิเทศสัมพันธ์ และนํามาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนางาน
ด๎านตํางประเทศของคณะวิทยาการจัดการให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากลตํอไป

129
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ปี 2554
1.1. ได๎จัดประชุมเพื่อเจรจาการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวํางคณะวิทยาการจัดการกับมหาวิทยาลัย
หรือองค์กรตํางประเทศ โดยจัดในและตํางประเทศ 2 ครั้ง และบรรลุข๎อตกลงทางวิชาการรํวมกัน 1 โครงการ
1.2. จั ด สํ ง บุ ค ลากรศึ ก ษาดู ง าน แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และเจรจาเพื่ อ หาข๎ อ ตกลงทางวิ ช าการ
รํวมกันกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรตํางประเทศ 2 ครั้ง
1.3. การเพื่อจัดสํงอาจารย์และหรือนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในตํางประเทศตาม
ข๎อตกลงความรํวมมือระหวํางกัน 2 ครั้ง
1.4. จัดสํงบุคลากรเดินทางไปจัดประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในตํางประเทศ 2 ครั้ง
1.5. จัดสํงบุคลากรเข๎ารํวมประชุม หรือสัมมนาความรู๎ด๎านวิเทศสัมพันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
10 คน
ปี 2555
1.6. มีการดําเนินการตามข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) อยํางตํอเนื่อง
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. จํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นจากโครงการความรํวมมือทางวิชาการ
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจ
3.3. จํานวนนักศึกษาและอาจารย์ที่เดินทางไปและเดินทางมาตามโครงการความรํวมมือ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (พ.ศ.2552-2554)
นโยบายที่ 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 (ของมหาวิทยาลัยฯ)
ยุทธศาสตร์ : มุํ งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิ ตและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของ
ท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างอกาสทางการศึกษา
2.3. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิ ตและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของ
ท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
พ.ศ. 2554)

2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจําปีงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูํระดับสากล
2.5. ความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนกลยุทธ์ด๎านพัฒนาสถาบันสูํสากลของ

มหาวิทยาลัย
ระดับ 4

2.6. ได๎คะแนนตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูํระดับสากล (กพร) อยํางน๎อย
2.7. บรรลุระดับความสําเร็จตามแผนกลยุทธ์ที่ 6 ด๎านพัฒนาสถาบันสูํสากลของมหาวิทยาลัย
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1123231025 โครงการสนับสนุนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
แผนงบประมาณ:
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
ประชาชนได๎รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
7. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบํารุงการศึกษา งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
200,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาการจัดการ
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ

หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได๎กําหนดองค์ประกอบสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ไว๎ 9 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 3 คือกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานกําหนดให๎มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแกํ นักศึกษา และศิษย์เกํา ซึ่ง
กิจ กรรมวิช าการเป็ นกิ จกรรมหนึ่ งที่ สํง เสริม ให๎ นัก ศึก ษามี คุณ ลัก ษณะของบัณ ฑิต ที่พึ ง ประสงค์ ในข๎ อความรู๎ คื อ มี
ความรอบรู๎ในวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ถือได๎วําเป็นหลักเกณฑ์ที่สําคัญยิ่ง
ดั ง นั้ น คณะวิ ทยาการจั ด การ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฎ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จึ ง ได๎ นํ า เสนอโครงการสนั บ สนุ น
นักศึกษาสูํความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเตรียมความพร๎อมทางวิชาการให๎กับนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการทั้ง 8 สาขาวิชาในการจัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร๎อมทางด๎านวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนให๎นักศึกษาของ
คณะวิทยาการจัดการได๎เข๎ารํวมการแขํงขันทางวิชาการในระดับชาติที่ตรงกับศาสตร์ที่ตนเองศึกษา โดยตั้งเปูาหมาย
ในการพัฒนานักศึกษาจํานวน 30 คน จาก 8 สาขาวิชา และสนับสนุนให๎เข๎ารํวมการแขํงขันทางวิชาการในระดับชาติ
เพื่ อ ให๎ นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสได๎ รั บ การรั บ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกยํ อ งในด๎ า นวิ ช าการในระดั บ ชาติ หรื อ นานาชาติ
สาขาวิชาละ 1 ครั้ง เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร๎อมทางวิชาการให๎กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
2. เพื่อสนับสนุนให๎นักศึกษาที่ผํานการอบรม มีโอกาสในการเข๎าแขํงขันทางวิชาการในระดับชาติ
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1
กิจกรรมอบรมเตรียมความพร๎อมทางวิชาการให๎กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
30 คน
1.2
กิจกรรมอบรมเตรียมความพร๎อมทางวิชาการให๎กับนักศึกษา
8 ครั้ง
1.3
กิจกรรมเข๎ารํวมแขํงขันทางวิชาการในระดับชาติ
8 ครั้ง
1.4
จํานวนรางวัลที่ได๎รับจากการแขํงขัน
5 รางวัล
1.5
ระดับความพึงพอใจของกลุํมเปูาหมาย
80 ร๎อยละ
1.6
ระดับความรู๎ความเข๎าใจของกลุํมเปูาหมาย
80 ร๎อยละ
1.7
ระดับการนําความรู๎ไปใช๎ (ได๎เข๎ารํวมการแขํงขัน) ของกลุํมเปูาหมาย
80 ร๎อยละ
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีความพร๎อมทางด๎านวิชาการตามศาสตร์สาขาวิชา
2.2. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีโอกาสได๎นําความรู๎ไปเข๎ารํวมการแขํงขันทางวิชาการใน
ระดับชาติ เพื่อสร๎างชื่อเสียงให๎กับคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยฯ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. คณะวิทยาการจัดการ มีการดําเนินการจัดโครงการและสํงนักศึกษาเข๎ารํวมการแขํงขันอยําง
ตํอเนื่องตลอดทั้งปีงบประมาณ
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2554
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.

ขออนุมัติโครงการ
ติดตํอประสานงาน
ดําเนินการ – กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร๎อมทาง
วิชาการให๎กับนักศึกษา
สรุป/จัดทํารายงาน – กิจกรรมที่ 1
ดําเนินการ – กิจกรรมที่ 2 สํงนักศึกษาเข๎ารํวม
แขํงขันทางวิชาการ
สรุป/จัดทํารายงาน – กิจกรรมที่ 2

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1
2

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2554
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.

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร๎อมทาง
วิชาการให๎กับนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ
กิจกรรมเข๎ารํวมแขํงขันทางวิชาการ
ในระดับชาติ

8

ครั้ง

4

4

8

ครั้ง

1

4

3

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1
2

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.
128,000
64,000
64,000

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
กิจกรรมอบรมเตรียมความพร๎อมทาง
วิชาการให๎กับนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ
กิจกรรมเข๎ารํวมแขํงขันทางวิชาการใน
ระดับชาติ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

72,000

9,000

36,000

27,000

200,000

73,000

100,000

27,000

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

1

รายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

600

บาท

กิจกรรมอบรมเตรียมความ
พร้อมทางวิชาการให้กับ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
ค่าวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
- คําวัสดุ

2

ปริมาณรายการ

8

คน ๆ ละ

24

1
8

ครั้ง ๆ ละ
ครั้ง

45,000
-

30

คน ๆ ละ

1

ชมๆละ
แผํน ๆละ
-

0.40
1,600

บาท
บาท

กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันทาง
วิชาการในระดับชาติ
ค่าใช้สอย
- คําพาหนะ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ครั้ง ๆ ละ 1,800

บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
146,000

115,200
18,000
12,800
54,000

54,000
200,000

หมาย
เหตุ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการสํงเสริมกิจกรรมด๎านวิชาการและสอดคล๎องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. นักศึกษาผํานการอบรมการเตรียมความพร๎อมด๎านวิชาการ
3. นักศึกษาได๎มีโอกาสเข๎ารํวมการแขํงขันทางวิชาการในระดับชาติ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
1.1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 570 คน
1.2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ 880 คน
1.3. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร๎อยละ 80
1.4. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา ร๎อยละ 75
1.5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร๎อยละ 72
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎าอบรม
3.2. แบบทดสอบความรู๎ความเข๎าใจ
3.3. แบบบันทึกรายชื่อผู๎เข๎าอบรม
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

ประเทศ

1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ปี 2553 - 2555 ยุทธศาสตร์ที่ 1
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ปี 2553 - 2555
2.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2553-2556
2.2.1 พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตให๎มีความเป็นผู๎นําด๎านการบริหารจัดการที่โดดเดํน
โดยยึดมั่นหลักการสําคัญคือ การบูรณาการองค์ความรู๎ควบคูํกับคุณธรรมและจริยธรรม
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (สกอ.)
2.3.1 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสํงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
2.3.2 องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบํงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.4. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ
2.4.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม ให๎เป็นรากฐานที่มั่นคงของ

2.4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ โดยใช๎ความรู๎เป็นฐาน
เปูาประสงค์ 1. คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ
และเสริมสร๎างการแขํงขันของประเทศ
2.4.3 (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการรองรับ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณ 2554
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร๎างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
2.5.4 แผนการศึกษาแหํงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)
วัตถุประสงค์ 1 พัฒนาคนอยํางรอบด๎าน และสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา
แนวนโยบาย
วัตถุประสงค์ 3 พัฒนาสภาพแวดล๎อมของสังคม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และ
สร๎างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู๎
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1123231026 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่นักวิจัยชั้นนา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยบนพื้นฐานความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น ด๎วยภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
แผนงบประมาณ:
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ผลผลิต:
1. บุคลากรคณะวิทยาการจัดการพัฒนาความสามารถในทําการวิจัยและงานสร๎างสรรค์
2. บุคลากรคณะวิทยาการจัดการมีผลงานวิจัยเผยแพรํในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จํานวนบุคลากรที่มีความสามารถสร๎างสรรค์ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
2. จํานวนผลงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการที่ได๎รับการเผยแพรํ
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบํารุงการศึกษา งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
300,000
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

หลักการและเหตุผล
ตามโครงการโดยภาพรวม 3 ปี ที่ แนบมาด๎ว ยแล๎ว นี้ คณะวิท ยาการจัด การขอแยกดํา เนิ นการปี แรก ด๎ว ย
ความจําเป็นดังตํอไปนี้
การวิจัยเป็นการแสวงหาความรู๎อยํางมีระบบ มีกระบวนการขั้น ตอนทางวิทยาศาสตร์ เป็นหลัก ซึ่งจะทําให๎
ผลงานวิจัยมีคุณคํานําเชื่อถือ ได๎รับการยอมรับและเป็นประโยชน์อยํางแท๎จริง บุคลากรหลายหนํวยงานยังขาดทักษะ
ดัง กลํา ว เชํ น เดี ย วกั น บุ คลากรคณะวิ ทยาการจั ด การ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธยา จึ ง จํา เป็ นต๎ อ งสร๎ า ง
นักวิจัยรุํนใหมํและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยที่มีอยูํเดิมให๎เป็นนักวิจัยชั้นนําอยํางเรํงดํวน เนื่องจากผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตัวบํงชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกใน
การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ ผลการประเมิน 3 คะแนน ตัวบํงชี้ที่ ตัวบํงชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหาร
จัดการความรู๎จากงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ ผลการประเมิน 3 คะแนน และตัวบํงชี้ที่ 4.4 ร๎อยละของงานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพรํ ได๎รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใช๎ประโยชน์
ทั้งในระดับนานาชาติตํอจํานวนอาจารย์ประจํา ผลการประเมิน 1 คะแนน ซึ่งเป็นปัญหาที่จะต๎องเรํงแก๎ไขอยํางเรํงดํวน
คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะที่เป็นหนํวยงานจัดการศึกษา ต๎องจัดการเรียนรู๎อั นเป็นภารกิจหลักของคณะ
หากบุคลากรขาดองค์ความรู๎ยํอมเป็นปัญหาตํอการพัฒนาทั้งบุคลากรเอง นักศึกษาและความเข็มแข็งของคณะอีก
ด๎ ว ย จึ ง เห็ น ควรประสานความรํ ว มมื อ กั บ สถาบั น พั ฒ นานั ก วิ จั ย หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาตํ า ง ๆ เพื่ อ รํ ว มมื อ จั ด ทํ า
โครงการพัฒนานักวิจัยใหมํ และพัฒนาศักยภาพนั กวิจัยให๎เป็นนักวิจัยชั้นนําตามศาสตร์หรือสาขาที่มีความชํานาญ
เพื่อเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพนักวิจัยของคณะวิทยาการจัดการตํอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎บุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจกระบวนการ ขั้นตอนของการวิจัยตามหลักวิชาการ
2. เพื่อให๎บุค ลากรมีค วามสามารถลงมือ ทําวิจัยตั้ งแตํเริ่ม ต๎นจนสิ้น สุดโครงการวิจัยได๎อยํางมั่ นใจและมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์วิจัยซึ่งกันและกัน อันจะเป็นเครือขํายประสานความรํวมมือ
การทําวิจัยตํอไป
4. เพื่อทําการเผยแพรํผลงานวิจัยของบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการในระดับนานาชาติ
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ
หนํวยนับ
1.1
พัฒนาบุคลากรและสร๎างสรรค์งานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
20/5
คน/เรื่อง
1.2
งานวิจัยได๎รับการเผยแพรํในระดับนานาชาติ
1
เรื่อง
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. บุคลากรผู๎รํวมโครงการสามารถนําความรู๎ไปใช๎ทําวิจัยและนําไปเผยแพรํขยายผลตํอไปได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. ดําเนินการโครงการระยะ 1 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

พ.ย.

2553

วันสิ้นสุด:

ก.ย.

2554
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ

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.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 ประชุมคณะกรรมการฝุายวิจัยของคณะฯ เพื่อทําความ
เข๎าใจแผนการดําเนินโครงการอบรม/ ระดมสมองและ
การประสานความรํวมมือกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
งบประมาณและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแผนแมํบทของงานวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ
3 อบรมเพื่อเสริมสร๎างนักวิจัยเข๎มแข็ง (ครั้งที่ 1)
4 ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานภายนอกเพื่อขอ
สนับสนุนทุนการวิจัย โดยการจัดเวทีประชาคม
5 อบรมเพื่อเสริมสร๎างนักวิจัยเข๎มแข็ง (ครั้งที่ 2)
6 ติดตํอแหลํงชุมชนเพื่อสร๎างงานวิจัยรํวมกันระหวํางคณะ
วิทยาการจัดการและองค์กรภายในและภายนอก
7 ปฏิบัติการเพื่อสร๎างหัวข๎อการวิจัย
8 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
9 สนับสนุน เผยแพรํผลงานวิจัยผํานศูนย์บํมเพาะธุรกิจ
ชุมชน
แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 ประชุมคณะกรรมการฝุายวิจัยของ
คณะฯ เพื่อทําความเข๎าใจแผนการ
ดําเนินโครงการอบรม/ ระดมสมอง
และการประสานความรํวมมือกับ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงบประมาณ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนด
แผนแมํบทของงานวิจัยคณะ
วิทยาการจัดการ
3 อบรมเพื่อเสริมสร๎างนักวิจัยเข๎มแข็ง
(ครั้งที่ 1)
4 ติดตํอประสานงานกับหนํวยงาน
ภายนอกเพื่อขอสนับสนุนทุนการวิจัย
โดยการจัดเวทีชุมชน
5 อบรมเพื่อเสริมสร๎างนักวิจัยเข๎มแข็ง
(ครั้งที่ 2)
6 ติดตํอแหลํงชุมชนเพื่อสร๎างงานวิจัย
รํวมกันระหวํางคณะวิทยาการจัดการ
และชุมชน
7 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร๎างหัวข๎อ
การวิจัย
8 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัย
9 ประเมินผลและสนับสนุน เผยแพรํ
ผลงานวิจัยผํานศูนย์บํมเพาะธุรกิจ
ชุมชน

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.

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

หนํวย
นับ

1

ครั้ง

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
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แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
งบประมาณ
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 ประชุมคณะกรรมการฝุายวิจัยของคณะฯ
เพื่อทําความเข๎าใจแผนการดําเนิน
โครงการอบรม/ ระดมสมองและการ
ประสานความรํวมมือกับมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับงบประมาณและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแผน
แมํบทของงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
3 อบรมเพื่อเสริมสร๎างนักวิจัยเข๎มแข็ง
(ครั้งที่ 1)
4 ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานภายนอก
เพื่อขอสนับสนุนทุนการวิจัย โดยการจัด
เวทีชุมชน
5 อบรมเพื่อเสริมสร๎างนักวิจัยเข๎มแข็ง
(ครั้งที่ 2)
6 ติดตํอแหลํงชุมชนเพื่อสร๎างงานวิจัย
รํวมกันระหวํางคณะวิทยาการจัดการและ
ชุมชน
7 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร๎างหัวข๎อการ
วิจัย
8 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัย
9 ประเมินผลและสนับสนุน เผยแพรํ
ผลงานวิจัยผํานศูนย์บํมเพาะธุรกิจชุมชน
รวม

10,000

10,000

20,000

20,000

30,000

30,000

50,000

50,000

30,000

30,000

30,000

30,000

35,000

35,000

35,000

35,000

60,000

60,000

300,000

10,000

100,000

95,000

95,000

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจย
ั
ของคณะฯ เพื่อทาความเข้าใจ
แผนการดาเนินโครงการอบรม/
ระดมสมองและการประสาน
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับงบประมาณและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ
- ซื้อวัสดุ
ค่าใช้สอย
- คําจัดทําเอกสาร
- คําอาหาร
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
กาหนดแผนแม่บทของ
งานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
ค่าวัสดุ
- ซื้อวัสดุ
ค่าใช้สอย
- คําจัดทําเอกสาร
- คําอาหาร

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

10,000

1

ครั้งๆละ

20

คนๆละ

200 บาท

4,000

1
1

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

20
20

เลํมๆละ
เลํมๆละ

150 บาท
150 บาท

3,000
3,000

20,000

1

2

คนๆละ

6 ชั่วโมงๆละ

1

ครั้งๆละ

50

1

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

50
50

600 บาท

7,200

คนๆละ

56 บาท

2,800

เลํมๆละ
เลํมๆละ

50 บาท
150
บาท

2,500
7,500

หมาย
เหตุ
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ลํา
ดับ

รายการ

3 อบรมเพื่อสร้างสมรรถนะ
นักวิจัย (ครั้งที่ 1)
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
ค่าวัสดุ
- ซื้อวัสดุ
ค่าใช้สอย
- คําจัดทําเอกสาร
- คําอาหาร
4 ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกเพื่อขอ
สนับสนุนทุนการวิจัย โดย
การจัดเวทีชุมชน
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
ค่าวัสดุ
- คําบํารุงรักษารถ
- ซื้อวัสดุ
ค่าใช้สอย
- คําน้ํามันเชื้อเพลิง
- คําเบี้ยเลี้ยง
- คําจัดทําเอกสาร
- คําอาหาร
5 อบรมเพื่อสร้างสมรรถนะ
นักวิจัย (ครั้งที่ 2)
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
ค่าวัสดุ
- ซื้อวัสดุ
ค่าใช้สอย
- คําจัดทําเอกสาร
- คําอาหาร
6 ติดต่อแหล่งชุมชนเพื่อสร้าง
งานวิจัยร่วมกันระหว่างคณะ
วิทยาการจัดการและองค์กร
ภายใน/ภายนอก
ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ
- คําบํารุงรักษารถ
- ซื้อวัสดุ
ค่าใช้สอย
- คําน้ํามันเชื้อเพลิง
- คําเบี้ยเลี้ยง
- คําจัดทําเอกสาร
- คําอาหาร
7 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาหัวข้อการวิจัย
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากร
- คําตอบแทนผู๎ทรงคุณวุฒิ
ค่าวัสดุ
- ซื้อวัสดุ
ค่าใช้สอย
- คําจัดทําเอกสาร

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

30,000

3

คนๆละ

6 ชั่วโมงๆละ

1

ครั้งๆละ

50

1
1

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

50
50

600 บาท

10,800

คนๆละ

134 บาท

6,700

เลํมๆละ
คนๆละ

100 บาท
150 บาท

5,000
7,500

50,000

3

คนๆละ

6 ชั่วโมงๆละ

1
1

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

2
100

คันๆละ
คนๆละ

1
20
1
1

ครั้งๆละ
คนๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

1
1
100
100

วันๆละ
วันๆละ
เลํมๆละ
คนๆละ

600 บาท

10,800

500 บาท
70 บาท

1,000
7,000

5,000
210
70
150

บาท
บาท
บาท
บาท

5,000
4,200
7,000
15,000

30,000

3

คนๆละ

6 ชั่วโมงๆละ

1

ครั้งๆละ

50

1
1

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

50
50

600 บาท

10,800

คนๆละ

134 บาท

6,700

เลํมๆละ
คนๆละ

100 บาท
150 บาท

5,000
7,500

30,000

1
1

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

2
70

คันๆละ
คนๆละ

1
10
1
1

ครั้งๆละ
คนๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

1
1
80
70

วันๆละ
วันๆละ
เลํมๆละ
คนๆละ

500 บาท
80 บาท
5,000
210
72.50
150

บาท
บาท
บาท
บาท

1,000
5,600
5,000
2,100
5,800
10,500

35,000

2
4

คนๆละ
คนๆละ

6 ชั่วโมงๆละ
6 ชัว่ โมงๆละ

1

ครั้งๆละ

50

1

ครั้งๆละ

50

600 บาท
600 บาท

7,200
14,400

คนๆละ

80 บาท

4,000

เลํมๆละ

38 บาท

1,900

หมาย
เหตุ
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ลํา
ดับ

รายการ

- คําอาหาร
8 ปฏิบัติการวิจัยร่วมกัน
ค่าตอบแทน
- คําวิทยากรแนะนําการทําวิจัย
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
ค่าวัสดุ
- ซื้อวัสดุ
ค่าใช้สอย
- คําจัดทําเอกสาร
- คําอาหาร
- คําบริการสถานที่และอุปกรณ์
9 ประเมินผลและสนับสนุน
เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านศูนย์
บ่มเพาะธุรกิจชุมชน
ค่าใช้สอย
- คําจ๎างเหมาวิเคราะห์และ
ประมวลผลข๎อมูล
- คําจัดเอกสาร

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
1 ครั้งๆละ
50
คนๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา หนํวย
150 บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
7,500

หมาย
เหตุ

35,000
3

คนๆละ

9 ชั่วโมงๆละ

1

ครั้งๆละ

50

1
1
1

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

50
50
1

600 บาท

16,200

คนๆละ

100 บาท

5,000

เลํมๆละ
คนๆละ
วันๆละ

86 บาท
150 บาท
2,000 บาท

4,300
7,500
2,000

60,000

1
1

ครั้ง
ครั้ง

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1
200

งาน
ชุด

50,000 บาท
50 บาท

50,000
10,000
300,000

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให๎บุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจกระบวนการ ขั้นตอนของการวิจัยตามหลักวิชาการ จํานวน 20 คน
2. เพื่อให๎บุค ลากรมีค วามสามารถลงมือ ทําวิจัยตั้ งแตํเริ่ม ต๎นจนสิ้น สุดโครงการวิจัยได๎อยํางมั่ นใจและมี
ประสิทธิภาพ จํานวน 20 คน
3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์วิจัยซึ่งกันและกัน อันจะเป็นเครือขํายประสานความรํวมมือ
การทําวิจัยตํอไป
4. เพื่ อ ทํา การเผยแพรํ ผลงานวิ จั ยของบุค ลากรของคณะวิท ยาการจั ด การในระดับ นานาชาติ จํ า นวน 5
เรื่อง
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ปีงบประมาณ 2554
1.1. จํานวนบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ที่ได๎รับการพัฒนาด๎านการวิจัยเพิ่มขึ้น 20 คน
1.2. จํานวนผลงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการเพิ่มขึ้น 5 เรื่อง
ปีงบประมาณ 2555
1.3. ดําเนินการตามโครงการในระยะที่ 2
ปีงบประมาณ 2556
1.4. ดําเนินการตามโครงการในระยะที่ 3
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. สังเกต ติดตาม ตรวจปริมาณโดยคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบ
3.2. มีงานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
3.3. ผลงานวิจัยของคณาจารย์ตามโครงการได๎นําไปใช๎ประโยชน์ตรงตามความต๎องการของสังคม
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (พ.ศ.2552-2554)
นโยบายที่ 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต
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2.2. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 (ของมหาวิทยาลัยฯ)
ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของ
ท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
2.3. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554)
ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของ
ท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
2.4. ความสอดคล๎ องกับ ตัว ชี้วั ด ตามคํ ารั บ รองการปฏิ บั ติร าชการของ ก.พ.ร. (ประจํา ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2554)
ตัวชี้วัดที่ 4.2 มาตรฐานด๎านงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์
4.2.1 ร๎อยละของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติหรือนานาชาติ ตํอ
อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
4.2.2 ร๎อยละของงานวิจัย หรืองานสร๎างสรรค์ ที่นํามาใช๎อันกํอให๎เกิดประโยชน์อยํางชัดเจน ตํอ
อาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
2.5. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2553-2556
นโยบายที่ 2 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเพื่อสร๎างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู๎ที่
ตอบสนองความต๎องการของสังคม นําไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยูทธศาสต์ที่ 2 :การวิ จั ยบนพื้ นฐานความต๎ อ งการของชุม ชน ท๎ อ งถิ่ น ด๎ ว ยภู มิ ปั ญญาท๎อ งถิ่ น
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
2.6. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบํงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
ตัวบํงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู๎จากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
2.7. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2553-2556
มาตรการที่
6.1 สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรทุกคนทําวิจัย
6.2 สํ ง เสริ มและสนั บ สนุ นการสร๎ า งผู๎ นํา ในการทํ า วิ จัย หรื อ สร๎ า งเครื อ ขํ า ยวิ จั ยทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองค์การโดยใช๎การจัดการความรู๎เป็นเครื่องมือ
6.4 สํงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรํผลงานวิจัยของบุคลากรหลายรูปแบบ
2.8. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2553-2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 นโยบายด๎านการวิจัย
ประเด็นยํอยที่ 5.1 สร๎างผู๎นําในการทําวิจัยหรือสร๎างเครือขํายวิจัยโดยใช๎การจัดการความรู๎เป็น
เครื่องมือ
ประเด็นยํอยที่ 5.3 เผยแพรํผลงานวิจัย
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
101000 สานักงานอธิการบดี
1010100 สานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
1123232027 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาคงอยูํ
2. จํานวนนักศึกษาที่เข๎าใหมํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
7. ผู๎สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบุคลากร,งบดําเนินงาน,งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
30,342,650 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
กองกลาง
: นางสุนทรี โพธิกุล

หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพั ฒ นาท๎ อ งถิ่ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการให๎ ก ารศึ ก ษา สํ ง เสริ ม วิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ทํ า การสอน วิ จั ย
ให๎บริการวิชาการแกํสังคม เพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกลําว กองกลางมีหน๎าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย
กองกลาง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี ห น๎ า ที่ ให๎ ก ารสนั บ สนุ น และบริก ารแกํ ห นํว ยงานตํ าง ๆ ให๎ มหาวิ ท ยาลั ย
โดยมีงานบริหารทั่วไป (สารบรรณ) งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานการประชุม งานหารายได๎ งานอาคารสถานที่
งานพัสดุ และงานประชาสัมพันธ์ รวม 8 งาน ทําหน๎าที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ตลอดจนบุคลากรให๎เพียงพอเพื่อให๎การบริหารงานมีประสิทธิภาพและให๎บริการกับชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎การบริหารงานในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนงานของ
หนํวยงานตําง ๆ ในมหาวิทยาลัยได๎อยํางคล๎องตัว
2. เพื่อให๎ประชาสัมพันธ์งานและภารกิจของมหาวิทยาลัย แกํหนํวยงานของรัฐและชุมชน
3. เพื่อให๎มีการดําเนินการระเบียบของราชการที่ถูกต๎อง
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1
ลูกจ๎างชั่วคราว
166
อัตรา
1.2
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และงานจ๎างเหมา
12
เดือน
1.3
เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ
4,500
คน
1.4
เพื่อให๎การสนับสนุนเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนสําหรับบุคลากร
350
คน
1.5
เพื่อบํารุงรักษาสิ่งแวดล๎อมให๎เหมาะสมกับการเรียนการสอน
1
งาน
1.6
เพื่อเป็นการบริหารงานมหาวิทยาลัย
1
งาน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. สํานักงานอธิการบดี กองกลางมีการบริหารงานด๎านบุคลากร การเงินและงบประมาณได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. บริหารงานด๎านบุคลากร การเงินและงบประมาณภายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ

พ.ศ.2552
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2553
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.

กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
1
2
3
4

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจํายอื่น

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

พ.ศ.2552
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
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.

กิจกรรมบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
1
2
3
4

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจํายอื่น

12
12
9
12

เดือน
เดือน

3
3
9
3

รายการ

เดือน

3
3

3
3

3
3

3

3

3

ไตรมาส 2

พ.ศ.2553
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

พ.ศ.2552
งบประมาณ
ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น(บาท)

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

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
2
3
4

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจํายอื่น

14,850,220
10,914,350

232,400
4,345,680

รวมทั้งสิน
้

30,342,650

3,712,500
2,728,500
232,400
1,086,400
7,759,800

3,712,500

3,712,500

2,728,500

2,728,500

3,712,720
2,728,850

1,086,400
7,527,400

1,086,400
7,527,400

1,086,480
7,528,050

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

1.1

รายการ
กิจกรรมที่ 1บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
งบบุคลากร
คําจ๎างชั่วคราว
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะคุรศาสตร์(รวมตํางชาติ)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(รวมตํางชาติ)
คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันอยุธยาศึกษา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริการการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
คําครองชีพ 6%
คําจ๎างชั่วคราวเพิ่มขึ้น 5%
คําจ๎างอาสาสมัครชาวญี่ปุน

1.2

งบดาเนินงาน
คําตอบแทน
- คําเบี้ยประชุมคณะกรรมการ(สภา

มหาวิทยาลัย,คณะกรรมการสํงเสริมฯ,
สภาคณาจารย์,สภาวิชาการ,กบม.,
คณะกรรมการรํางกฎหมาย)

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
14,850,220

14,850,220

16
9
12

อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ

12
12
12

เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ

7
2
5
34
62
5
5
8
165
165
1

อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ

12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
4

เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ

103,530
112,380
101,600

40,530
16,050

34,050
231,200
382,860
40,960
29,160
45,810
68,288.33
56,906.67
7,940

บาท
บาท
บาท

1,242,360
1,348,560
1,219,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

486,360
192,600
408,600
2,774,400
4,594,320
491,520
349,920
549,720
819,460
341,440
31,760
10,914,350
1,997,850

1,807,200

หมาย
เหตุ
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ลํา
ดับ

รายการ
- คําตอบแทนพิเศษอาจารย์

ชาวตํางชาติ

1.3

1.4
1.5
1.6

คําใช๎สอย
- คําเบี้ยประกันสังคม 5%
- คําเบี้ยประกันสังคมอาสาสมัคร
- คําวิชาชีพวิศวกร
- คําจ๎างเหมาบริการ
- คําเบี้ยเลี้ยงที่พักและยานพาหนะ
- คําอบรมภาษาไทยอาสาสมัครญี่ปุน
คําวัสดุ
คําสาธาณูปโภค
งบลงทุน
ครุภัณฑ์
- เครื่องสแกนเนอร์
- เครื่องขัดพื้น
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์
- เครื่องตัดหญ๎าแบบสะพายบํา ชนิดข๎อ

แข็ง
เครื่องตัดหญ๎าแบบเข็น
เครื่องขัดกระดาษทราย
เลื่อยฉลุ (Jig Saw)
เครื่องกําจัดทํออุดตัน

1.6
1.7
1.8

งบรายจ่ายอื่น
คําจ๎างเหมาบริการ
- คําจ๎างรักษาความปลอดภัย
คําใช๎จํายในการประชาสัมพันธ์
คําใช๎จํายในการพัฒนามหาวิทยาลัย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ
11

อัตราๆละ

1

เดือนๆละ

165
1
3

คนๆละ
คนๆละ
คนๆละ

12
4
12

คน

2

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

190,650

บาท

เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ

56,906.67

บาท
บาท
บาท

ครั้งๆละ

10,000

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

190,650
1,611,430

1

400
15,000

บาท

682,880
1,600
180,000
426,950
300,000
20,000
400,000
6,905,070
232,400
232,400

1
2
4
1
2

เครื่องๆละ
เครื่องๆละ
เครื่องๆละ
เครื่องๆละ
เครื่องๆละ

22,000
23,000
20,000
19,500

บาท
บาท
บาท
บาท

22,000
46,000
80,000
19,500

9,500

บาท

19,000

1
1
1
1

เครื่องๆละ
เครื่องๆละ
เครื่องๆละ
เครื่องๆละ

13,500
11,200
6,200
15,000

บาท
บาท
บาท
บาท

13,500
11,200
6,200
15,000
4,345,680
3,435,600

1
1
1

งาน
งาน
งาน

12

เดือนๆละ

286,300

บาท

3,435,600
450,000
460,080
30,342,650

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการบริหารบุคลากร การเงินและงบประมาณที่ดีตํอการดําเนินงาน
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. จํานวนบุคลากร
1.2. จํานวนครั้งในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
1.3. จํานวนครั้งในการให๎บริการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจ โดยใช๎แบบสรุปจํานวนบุคลากร และผลการดําเนินงาน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ
คุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2553-2555 ของมหาวิทยาลัย:
ยุทธศาสตร์ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อมุํงสูํความ
เป็นสากล
กลยุทธ์ 5
การนํานโยบายไปสูํการปฏิบัติและสอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการบ๎านเมือง
ที่ดี
กลยุทธ์ 7
ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA
กลยุทธ์ 8
พัฒนากําลังคนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์ 9
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให๎บริการด๎วยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบํงชี้ที่ 5.1
ระดับความสําเร็จของสภาสถาบันในการกํากับดูแลและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 5.2
ระดับความสําเร็จของผู๎บริหารในการบริหารและการจัดการให๎บรรลุ
เปูาหมายตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 5.3
ระดับคุณภาพของคณาจารย์โดยรวม
ตัวบํงชี้ที่ 5.4
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันให๎บรรลุเปูาหมายตามอัต
ลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
2.4.1 มิติที่ 3
ด๎านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 6
ระดับความพึงพอใจตํอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
2.4.2 มิติที่ 4
ด๎านการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 12
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน/
หน่วย
นับ

ราคา
ต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

22,000

22,000

1

เครื่อง
สแกนเนอร์

1 เครื่อง

2

เครื่องขัดพื้น

2 เครื่อง

23,000

46,000

3

เครื่อง
คอมพิวเตอร์

4 เครื่อง

20,000

80,000

4

เครื่องพิมพ์
เลเซอร์

1 เครื่อง

19,500

19,500

5

เครื่องตัดหญ๎า
แบบสะพายบํา
ชนิดข๎อแข็ง

2 เครื่อง

9,500

19,000

6

เครื่องตัดหญ๎า
แบบรถเข็น

1 เครื่อง

13,500

13,500

7

เครื่องขัด
กระดาษทราย

1 เครื่อง

11,200

11,200

8

เลื่อยฉลุ (Jig
Saw)

1 เครื่อง

6,200

6,200

เครื่องกําจัด
ทํออุดตัน

1 เครื่อง

15,000

15,000

รวม

232,400

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะ
ของโครงสร้างและคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตรฐาน
- ความละเอียดสูงสุด 2400*2400 dpi
- แสดงภาพหลังจากแสกนภายใน 7 วินาที
- 48 bit color
- สแกนเอกสารขนาดสูงสุด 216*27.9 ซม.
- ระบบปูอนกระดาษอัตโนมัติ
คาชี้แจง
- ใช๎สําหรับจัดเก็บข๎อมูลลงเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ประจํากลุํมงานพัสดุ
มาตรฐาน
- ระบบเฟืองขับเคลือ
่ นด๎วยความเร็ว 175 รอบตํอนาที
- ล๎อยาง unmarking ขนาด 4 นิ้ว
- คันบังคับและด๎ามจับหุ๎มยางสังเคราะห์
- ยางกันกระแทกรอบด๎าน
- พร๎อมอุปกรณ์
คาชี้แจง
- ใช๎ภายในมหาวิทยาลัย
มาตรฐาน
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ i3 และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมํน๎อยกวํา 3.0 GHz
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 500 GB
- มีหนํวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 มีขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB
- มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมํน๎อยกวํา 18.5 นิ้ว
คาชี้แจง
- ใช๎ที่กลุํมงานบริหารงานทั่วไป 1 เครือ
่ ง กลุํมงานบริหารงานบุคคล 2
เครื่อง และฝุายยานพาหนะ 1 เครื่อง
มาตรฐาน
- ขาว-ดํา/สี 33 แผํน/นาที (A4)
- ความละเอียดไมํต่ํากวํา 1200*1200 dpi
- หนํวยความจําไมํต่ํากวํา 128 MB
- คาชี้แจง
- ใช๎ที่กลุํมงานการเงิน
มาตรฐาน
- เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 1 สูบ
- 1.6 แรงม๎า @ 7000 รอบ/นาที
- ระบายความร๎อนด๎วยอากาศ
- ความจุน้ํามันเชื้อเพลิงไมํต่ํากวํา 1 ลิตร
- คาชี้แจง
ใช๎ทภ
ี่ าคพื้นดิน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
มาตรฐาน
- เป็นเครื่องตัดหญ๎าแบบเข็นชนิดสูบแนวนอน
- เครื่องยนต์ไมํต่ํากวํา 3.5 แรงม๎า
- รัศมีตัดหญ๎ากว๎างไมํน๎อยกวํา 18 นิ้ว
- คาชี้แจง
ใช๎ที่ศูนย์การศึกษาอํางทอง
มาตรฐาน
- แบบสายพานชนิดมือถือ
- ขนาด 4 นิ้ว
- ขับด๎วยมอเตอร์ไฟฟูาขนาดไมํน๎อยกวํา 1,200 วัตต์
- คาชี้แจง
ใช๎ที่งานซํอมบํารุง (โรงซํอมไม๎)
มาตรฐาน
- อัตราชํวงชัก 550-3,100 รอบ/นาที
- กําลังไฟเข๎า 580 วัตต์
- คาชี้แจง
ใช๎ที่งานซํอมบํารุง (โรงซํอมไม๎)
มาตรฐาน
- กระบอกแรงดัน
- ใช๎กับทํอที่มีขนาด 1-4 นิ้ว
- คาชี้แจง
ใช๎ที่งานไฟฟูา-ประปา
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1123232028 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทาผลงานวิชาการ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตาม
ผลผลิต:
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและลดความเลื่อมล้ําทางสังคม
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพความต๎องการของประเทศ
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
สัดสํวนของคณาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ ในระดับผู๎ชํวยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
งบ บ.กศ.
1,530,500
หนํวยงาน :ฝุายเลขานุการคณะกรรมการ
ผู๎รับผิดชอบ :รศ.วนิช สุธารัตน์
พิจารณาตําแหนํงทางวิชาการ (ก.พ.ต.)
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุํงพรหม
ผศ. ธิดา พาหอม , ผศ. จรูญ รัตน
กาล

หลักการและเหตุผล
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาถื อ เป็ น ขุ ม ปั ญ ญาของประเทศ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะต๎ อ งสํ ง เสริ ม ให๎ อ าจารย์ ใ น
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู๎ในศาสตร์สาขาวิชาตํางๆ อยํางตํอเนื่อง เพื่อนําไปใช๎ใน
การเรี ย นการสอน รวมทั้ ง การแก๎ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาประเทศ การดํ า รงตํ า แหนํ ง ทางวิ ช าการเป็ น สิ่ ง สะท๎ อ นการ
ปฏิบัติงานดังกลําวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ต๎องดําเนินงานตามภาระหน๎าที่ที่กําหนด
ไว๎ ต ามพระราชบัญ ญั ติ ม หาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ได๎ กํา หนดให๎ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เป็ น สถานศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อทําหน๎าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ และภาระหน๎าที่
ในการสํงเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุํงสูํความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญาสากล เพื่อสร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ สร๎างบัณฑิตที่มีความรู๎คูํความดี สร๎างสํานึกในคุณคําของ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น และของชาติ เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลั ย
ชุ ม ชนและองค์ ก รท๎ อ งถิ่ น อื่ น เพื่ อ การพั ฒ นาท๎ อ งถิ่ น ศึ ก ษาแสวงหาแนวทางพั ฒ นาเทคโนโลยี พื้ น บ๎ า น และ
เทคโนโลยีสมัยใหมํให๎เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท๎องถิ่น สํงเสริม สืบสานโครงการอัน
เนื่ อ งมาจากแนวพระราชดํ า ริ ทั้ ง นี้ โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง การมี สํ ว นรํ ว มของประชาชนในท๎ อ งถิ่ น และสั ง คม สอดคล๎ อ งกั บ
นโยบายการบริหารและการจัดการศึก ษาของรัฐ และการพัฒนาการดํา รงตํา แหนํ งทางวิชาการ จะสามารถสะท๎อ น
ความเข็มแข็งมีองค์ความรู๎แกํคณาจารย์
วัตถุประสงค์
1. คณาจารย์ ไ ด๎ รั บ ความรู๎ เ กี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี พิ จ ารณาแตํ ง ตั้ ง บุ ค คลให๎ ดํ า รงตํ า แหนํ ง ผู๎ ชํ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ทํ า ให๎ มี ก ารขอกํ า หนดตํ า แหนํ ง ทาง
วิชาการอยํางน๎อย 15 คน
2. คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีผู๎ดํารงตําแหนํงทางวิชาการที่สูงขึ้น อยํางน๎อย 15 คน
3. เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ของบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย อยํางน๎อย 15 คน
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ
หนํวยนับ
1.1
จํานวนผู๎ดํารงตําแหนํงทางวิชาการระดับผู๎ชํวยศาสตราจารย์
9
คน
1.2
จํานวนผู๎ดํารงตําแหนํงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
5
คน
1.3
จํานวนผู๎ดํารงตําแหนํงทางวิชาการระดับศาสตราจารย์
1
คน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ร๎อยละของผลงานทางวิชาการที่ได๎รับรองคุณภาพจากหนํวยงานที่เชื่อถือได๎ (สมศ.)
2.2. สั ด สํ ว นของคณาจารย์ ป ระจํ า ที่ ดํ า รงตํ า แหนํ ง ทางวิ ช าการ ในระดั บ ผู๎ ชํ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
2.3. ร๎อยละความพึงพอใจของคณาจารย์ที่ได๎รับการแตํงตั้งให๎ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. มีคณาจารย์ยื่นเรื่องเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อกําหนดตําแหนํงอยํางตํอเนื่อง
3.2. ร๎อยละของงานบริการทางวิชาการที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1.

2.

3.

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2554
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.

จัดทําเรื่องการขออนุมัติงบการเงินสําหรับการ
ดําเนินงานด๎านงานกําหนดตําแหนํงทางวิชาการ
1.1 คําตอบแทนคําใช๎จํายในการสนับสนุนการ
ทําผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. ศ.
(สําหรับคณาจารย์ที่ยื่นเรื่องขอผลงานทาง
วิชาการ)
1.2 คําตอบแทนกรรมการ การประเมินผลการ
สอนและเอกสารประกอบการสอน ระดับผศ. /
เอกสารคําสอน ระดับ รศ./ตํารา ระดับ ศ.
จัดประชุมคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิฯ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. ศ.
2.1 คําตอบแทนกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. ศ.
2.2 คําตอบแทนกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิอําน
ผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. ศ.
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนํงทาง
วิชาการ (ก.พ.ต.)
3.1 คําตอบแทนการประชุมกรรมการพิจารณา
ตําแหนํงทางวิชาการ (ก.พ.ต.)
3.2 คําตอบแทนคําวัสดุน้ํามันกรรมการพิจารณา
ตําแหนํงทางวิชาการ (ก.พ.ต.)

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1.

2.

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

คําตอบแทนคําใช๎จํายการสนับสนุน
การทําผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.
รศ. ศ.
1.1 คําตอบแทนคําใช๎จํายการ
สนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ
ระดับ ผศ.
1.2 คําตอบแทนคําใช๎จํายในการ
สนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ
ระดับ รศ.
1.3 คําตอบแทนคําใช๎จํายในการ
สนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ
ระดับ ศ.
คําตอบแทนกรรมการประเมินผลการ
สอนและเอกสารประกอบการสอนฯ
2.1 คําตอบแทนกรรมการประเมินผล
การสอนและเอกสารประกอบการสอน
ระดับ ผศ.
2.2 คําตอบแทนกรรมการประเมินผล
การสอนและเอกสารคําสอน ระดับ
รศ.
2.3 คําตอบแทนกรรมการประเมินผล
การสอนและตํารา ระดับ ศ.

9

คน

3

2

3

1

5

คน

1

1

2

1

1

คน

9

ครั้ง

3

2

3

1

5

ครั้ง

1

1

2

1

1

ครั้ง

1

1
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ลํา
ดับ

4.

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

3.1 คําตอบแทนการประชุมกรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการ ระดับ ผศ. รศ. ศ.
3.2 คําตอบแทนคําวัสดุน้ํามัน
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิฯ ระดับ ผศ.
รศ. ศ.
3.3 คําตอบแทนกรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิฯ อํานผลงานทาง
วิชาการ ระดับ ผศ.
3.4 คําตอบแทนกรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิฯ อํานผลงานทาง
วิชาการ ระดับ รศ.
3.5 คําตอบแทนกรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ อํานผลงานทาง
วิชาการ ระดับ ศ.
คําตอบแทนการประชุมกรรมการ
พิจารณาตําแหนํงทางวิชาการ
(ก.พ.ต.)

15

ครั้ง

4

3

6

2

15

ครั้ง

4

3

6

2

9

ครั้ง

3

2

3

1

5

ครั้ง

1

1

2

1

1

ครั้ง

6

ครั้ง

1
2

1

2

1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1.
2.
3.

4.

5.

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
คําตอบแทนคําใช๎จํายในการสนับสนุนการ
ทําผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. ศ.
คําตอบแทนกรรมการประเมินผลการสอน
และเอกสารประกอบการสอน ระดับ ผศ./
เอกสารคําสอน ระดับ รศ./ตํารา ระดับ ศ.
คําตอบแทนกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ.
ศ.
3.1 คําตอบแทนการประชุมกรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
ระดับ ผศ. รศ. ศ.
3.2 คําตอบแทนวัสดุน้ํามันสําหรับ
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิในการประชุม
ประเมินผลงานทางวิชาการ ในระดับ ผศ.
รศ. ศ.
คําตอบแทนกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ อําน
ผลงานทางวิชาการ
4.1 คําตอบแทนกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิฯ อําน
ผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.
4.2 คําตอบแทนกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ อําน
ผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.
4.3 คําตอบแทนกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ อําน
ผลงานทางวิชาการ ระดับ ศ.
คําตอบแทนการประชุมกรรมการพิจารณา
ตําแหนํงทางวิชาการ (ก.พ.ต.)
5.1 คําตอบแทนการประชุม (ก.พ.ต.)
5.2 คําตอบแทนวัสดุน้ํามันสําหรับการประชุม
กรรมการพิจารณาตําแหนํงทางวิชาการ
(ก.พ.ต.)
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.
890,000
180,000
245,000
260,000
205,000
68,100

16,200

22,800

20,700

8,400

60,000

16,000

16,000

20,000

8,000

60,000

16,000

16,000

20,000

8,000

140,400

46,800

31,200

46,800

15,600

105,000

21,000

21,000

42,000

21,000

21,000

21,000

150,000
36,000

50,000
12,000

25,000
6,000

50,000
12,000

25,000
6,000

1,530,500

358,000

383,000

492,500

297,000
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
- คําตอบแทนคําใช๎จํายในการ
สนับสนุนการทําผลงานทาง
วิชาการ ระดับ ผศ. รศ. ศ.
(1) คําตอบแทนคําใช๎จํายในการ
สนับสนุนการทําผลงานฯ
ระดับผศ.
(2) คําตอบแทนคําใช๎จํายในการ
สนับสนุนการทําผลงานฯ
ระดับ รศ
(3) คําตอบแทนคําใช๎จํายในการ
สนับสนุนการทําผลงานฯ
ระดับ ศ.

18

ครั้ง

1

งาน ๆ ละ

20,000

บาท

360,000

10

ครั้ง

1

งาน ๆ ละ

40,000

บาท

400,000

2

ครั้ง

1

งาน ๆ ละ

65,000

บาท

130,000

- คําตอบแทนกรรมการประเมินผล
การสอนและเอกสารประกอบการ
สอน

(1) คําตอบแทนกรรมการ
ประเมินผลการสอนและ
เอกสารประกอบการสอนระดับ
ผศ.
(2) คําตอบแทนกรรมการ
ประเมินผลการสอนและ
เอกสารคําสอนระดับ รศ.
(3) คําตอบแทนกรรมการ
ประเมินผลการสอนและตํารา
ระดับ ศ.

68,100

27

คน

1

คน ๆ ละ

1,300

บาท

35,100

15

คน

1

คน ๆ ละ

1,500

บาท

22,500

3

คน

1

คน ๆ ละ

3,500

บาท

10,500

120,000

- คําตอบแทนกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ
(1) คําตอบแทนการประชุม
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ.
รศ. ศ.
(2) คําตอบแทนคําวัสดุน้ํามัน
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ.
รศ. ศ.

60

คน

1

คน ๆ ละ

1,000

บาท

60,000

60

คน

1

คน ๆ ละ

1,000

บาท

60,000

266,400

- คําตอบแทนกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ
อํานผลงานทางวิชาการ

(1) คําตอบแทนกรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิอํานผลงาน
ระดับ ผศ.
(2) คําตอบแทนกรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิอํานผลงาน
ระดับ รศ.
(3) คําตอบแทนกรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิอํานผลงาน
ระดับ ศ.

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
1,530,500
1,494,500
890,000

27

คน

1

คน ๆ ละ

5,200

บาท

140,400

15

คน

1

คน ๆ ละ

7,000

บาท

105,000

3

คน

1

คน ๆ ละ

7,000

บาท

21,000

- คําตอบแทนการประชุมกรรมการ

150,000

พิจารณาตําแหนํงทางวิชาการ
(ก.พ.ต.)
(1) คําตอบแทนการประชุม

(ก.พ.ต.) ประธาน
(2) คําตอบแทนการประชุม

(ก.พ.ต.) กรรมการ

1.2 ค่าวัสดุน้ามัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

6

ครั้ง

1

คน ๆ ละ

5,000

บาท

30,000

6

ครั้ง

5

คน ๆ ละ

4,000

บาท

120,000

6

ครั้ง
2

6

คน ๆ ละ

1,000

บาท

36,000
1,530,500

หมาย
เหตุ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณาจารย์รั บทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อ งหลั กเกณฑ์ และวิ ธีพิ จารณาแตํง ตั้ง บุคคลให๎ดํา รงตําแหนํ ง
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
2. คณาจารย์ มีค วามเข๎ าใจในการพัฒ นาผลงานทางวิช าการ ที่ส ามารถนํ าไปใช๎ ในการขอตํา แหนํ งทาง
วิชาการได๎
3. คณาจารย์ทั้งภายใน และภายนอกคณะได๎แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทัศนคติ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การสร๎างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
4. บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยได๎รับการสนับสนุนการทําผลงานทางวิชการ
5. คณาจารย์ได๎รับการเลื่อนวิทยฐานะทางการศึกษาที่สูงขึ้น
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
1.1. จํานวนผู๎ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ
1.2. จํานวนคณาจารย์ได๎รับการเลื่อนวิทยฐานะทางการศึกษาที่สูงขึ้น
1.3. มีจํานวนคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด๎านวิชาการในสาขาวิชาเพิ่มขึ้น
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสรุปผู๎ดํารงตําแหนํงทางวิชาการที่ได๎รับการอนุมัติแตํงตั้งจากสภา
มหาวิทยาลัย
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเลื่อมล้ําทางสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554
2.1.1 นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 3.1: นโยบายการศึกษา
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 นโบยายที่ 4 : รํวมมือและสํงเสริมการผลิต และการพัฒนาศักยภาพครูผู๎บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต๎องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ผลิต พัฒนาและสํงเสริมวิทยฐานะคูรและบุคลากรทางการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
กลยุทธ์ที่ 4 : สํงเสริม และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานด๎านงานงิจัยและสร๎างสรรค์
ตัวบํงชี้ที่ 2.3 : ร๎อยละของผลงานทางวิชาการที่ได๎รับรองคุณภาพจากหนํวยงานที่
เชื่อถือได๎ตํออาจารย์ประจํา/นักวิจัยประจํา
2.3.2 มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 3.2 : ระดับความสําเร็จในการนําความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการ
วิชาการมาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ตัวบํงชี้ที่ 3.5 : ระดับความสําเร็จในการเสริมสร๎างความเข็มแข็งของวิชาชีพครูและ
ประสิทธิผลของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐานที่สมกับการเป็นผู๎ประกอบการ
วิชาชีพชั้นสูง
2.3.3 มาตรฐานที่ 5 : มาตรฐานด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบํงชี้ 5.1 : ระดับความสําเร็จของสภาสถาบันในการกํากับดูแลและขับเคลื่อการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบํงชี้ 5.3 : ระดับคุณภาพของคณาจารย์โดยรวม
5.3.1 คําเฉลี่ยคุณวุฒิทางการศึกษา
5.3.2 คําเฉลี่ยคุณวุฒิทางวิชาการ
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2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2.4.1 มิติที่ 1 : มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปู าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประกอบด๎วยตัวชี้วัด
3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3.2 ระดับความสําเร็จของแผนการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพตํอ
สังคม
3.3 ระดับความสําเร็จของแผนการอนุรักษ์พัฒนาและสร๎างเสริม
เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
3.4 ระดับความสําเร็จของการสํงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
2.4.2 มิติที่ 2: มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ.
2.5. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (โปรดระบุ)
2.5.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (พ.ศ.2552-2554) นโยบายที่ 3 :
สังคมและคุณภาพชีวิต
2.5.2 ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2553-2555 ของมหาวิทยาลัย:
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การขยายโอกาสและการพัฒนาทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุํงเน๎นสาขาที่เป็นความต๎องการของประเทศ
และให๎เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา
2.5.3 ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติรการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554) : ยุทธศาสตร์ : พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุํงเน๎นสาขาที่เป็นความต๎องการ
ของประเทศ และให๎เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1010200 สานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
1123232029 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบรายจํายอื่น
วงเงินงบประมาณ:
210,200
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
กองนโยบายและแผน
: นางสาวเพลินตา โมสกุล

หลักการและเหตุผล
การดําเนินการพัฒนาระบบราชการถือเป็นเรื่องสําคัญสําหรับองค์กร และหนํวยงานที่ขับเคลื่อนโดยภาครัฐใน
ปัจจุบัน กระแสการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมํที่มุํงเน๎นการสร๎างความเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ ให๎ความสําคัญกับ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความคุ๎มคําในการดําเนินงาน รวมถึงการประยุกต์ใช๎เทคนิควิธีการ
บริ ห ารจั ด การสมั ย ใหมํ และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ หรื อ ตั ว วั ด ความสํ า เร็ จ ออกมาเพื่ อ ใช๎ ใ นการยื น ยั น ผลการดํ า เนิ น งาน
ออกมามากมาย ทั้งในรูปของการประเมินความสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบั ติราชการ การวัดประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด๎วยองค์ประกอบ ตัวบํงชี้ของหนํวยงานตําง ๆ ไมํวําจะเป็น สมศ. สกอ. และ ก.พ.ร. การดําเนินการดังกลําว
สอดคล๎องกับนโยบายการพัฒนาระบบการราชการของประเทศ ที่มุํงเน๎นให๎มีการปรับระบบการตรวจสอบประเมินผล
การปฏิบัติราชการให๎เกิดการบูรณาการระหวํางหนํวยงาน
จากผลการดํ า เนิ น งานที่ ผํ า นมา พบวํ า มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารรั บ การประเมิ น จากหลายหนํ ว ยงาน เชํ น การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. , การประเมินผลการการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพภายนอกรอบ 2 โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
การประเมินตามองค์ประกอบตัวบํงชี้ตามเกณฑ์คุณภาพของ สกอ. ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล๎ว พบวํา ตัวบํงชี้
หรื อ ตั ว ชี้ วั ด ตํ า ง ๆ มี ค วามคล๎ า ยคลึ ง กั น แตํ จ ะแตกตํ า งกั น เฉพาะในรายละเอี ย ดขั้ น ตอน และรอบระยะเวลาการ
ดําเนินงาน และจัดเก็บข๎อมูล ดังนั้นมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นที่ต๎องมีการบูรณาการเรื่องตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน เพื่อลด
ภาระในการจัดเก็บ และรวมรวมเอกสารหลักฐานตําง ๆ และสารมารถที่จะรองรับการประเมินผลการดําเนินงานได๎ใน
ทุกระบบ ซึ่งเป็นเหตุผลและที่มาในการการพัฒนาระบบคุณภาพภายในมหาวิ ทยาลัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักใน
การสื่อสารและถํายทอดยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อนําสูํการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการ
จัดทํากลยุทธ์เพื่อรองรับการดําเนินการจัดทําโครงการที่ตอบสอนงประเด็นยุทธศาสตร์ตําง ๆ โดยใช๎เทคนิควิธีการ
จัดทําแผนที่กลยุทธ์ หรื อ Strategy map ซึ่งเป็นการการนําเอา แนวความคิดเรื่อง Balance Scorecard หรือการ
บริหารงานเพื่อให๎เกิดผลสําเร็จอยํางรอบด๎าน และเป็นเหตุเป็นผลตํอกัน มาเขียนเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์
ของมิติตําง ๆ อยํางเป็นขั้นเป็นตอน โดยแผนที่ยุทธศาสตร์จะเป็นเสมือน แผนที่ที่จะคอยนําทางหนํวยงานให๎สามารถ
ปฏิบัติงานจนบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ที่วางไว๎ได๎
จากเหตุผลดังกลําวข๎างต๎นจึงเป็น ความจําเป็นอยํางยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต๎องมีความมุํงมั่นปฏิบัติราชการให๎
เกิดผลงานที่ดี ตามเปูาหมายของตัวชี้วัดแตํละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให๎เกิดประโยชน์สุขแกํประชาชนตามที่ได๎รับรอง
ไว๎ กลุํมงานประกันคุณ ภาพ กองนโยบายและแผน ในฐานะที่เป็นหนํวยงานหลักที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลการ
ดํา เนิ น งานให๎ เ ป็ น ไปตามเปู า หมายที่ วางไว๎ จึ ง เห็น ควรได๎ มี ก ารจั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาระบบคุ ณ ภายในขึ้ น เพื่ อ ให๎
มหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติราชการที่สูงขึ้นดังกลําว
วัตถุประสงค์
เพื่อให๎การดําเนินการจัดทําระบบการพัฒนาคุณภาพภายใน ใช๎เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการ
และบู ร ณาการระบบการประเมิ น ทุ ก ระบบให๎ ส ามารถใช๎ เ ป็ น แนวทางในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
มหาวิทยาลัยให๎มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว๎หรือสูงกวํา
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1
สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
- นักศึกษา
- บุคลากร
1.2
สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1.3
ประเมินผลการประกันคุณภาพ
- ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน
- ระดับมหาวิทยาลัย

ปริมาณ
5

หนํวยนับ
ครั้ง

1
4

ครั้ง
ครั้ง

4
2

ครั้ง
ครั้ง

1
1

ครั้ง
ครั้ง
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ระดับความสําเร็จการการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
2.2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2.3. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
(ตามเกณฑ์ ก.พ.ร.)
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. รายงานผลการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3.5

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1

2
3

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
- นักศึกษา
- บุคลากร
สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
ประเมินผลการประกันคุณภาพ
- ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน
- ระดับมหาวิทยาลัย

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1

2
3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบการ
ประกันคุณภาพ
- นักศึกษา
- บุคลากร
สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเมินผลการประกันคุณภาพ
- ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน
- ระดับมหาวิทยาลัย

1
4
4

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1
1

ครั้ง
ครั้ง

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบการประกัน
คุณภาพ
-

2
3

นักศึกษา
บุคลากร

สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเมินผลการประกันคุณภาพ
-

ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน
ระดับมหาวิทยาลัย

รวมทั้งสิ้น

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.
55,000
55,000
-

55,000

100,200

25,050

25,050

25,050

55,000

40,000
15,000

40,000
15,000

210,200

25,050

80,050

25,050

25,050

80,050
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

รายการ

ปริมาณ หนํวยๆละ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

1
3

คน
คน

21
7

ชั่วโมง
ชั่วโมง

800 บาท
600 บาท

16,800
12,600

80

คน

3

วัน

100 บาท

24,000
1,600
100,200

4

ครั้ง

4

ครั้ง

19,050

30

คน

บาท

88,200

100 บาท

12,000

ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน
ค่าตอบแผน

คําตอบแทนผู๎ประเมิน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหนํวยงาน
คําตอบแทนผู๎ประเมิน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

55,000

อบรมพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ค่าใช้สอย
คําจ๎าเหมาดําเนินการอบรม
คําอาหารกลางวัน+อาหารวําง
3

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ

สร้างความรู้ความเข้าใจ และ
พัฒนาระบบคุณภาพภายใน
ให้กับนักศึกษา

ค่าตอบแทน
คําวิทยากร
วิทยากรกลุํม
ค่าใช้สอย
คําอาหารกลางวัน+อาหารวําง
คําถํายเอกสาร จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์
2

ปริมาณรายการ

55,000

8 หนํวยงาน

1

คน

5,000 บาท

40,000

1

3

คน

5,000 บาท

15,000

ครั้ง

รวมทั้งสิ้น

210,200

(ถัวจ่ายทุกรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว๎
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
1.1 สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
- นักศึกษา
- บุคลากร
1.2 สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
1.3 ประเมินคุณภาพประกันคุณภาพ
- ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน
- ระดับมหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ
2.1. ระดับความสําเร็จการการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
2.2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2.3. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
(ตามเกณฑ์ ก.พ.ร.)
เชิงเวลา
1.1 รายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ

1
4
4

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1
1

ครั้ง
ครั้ง
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3.5

หมาย
เหตุ
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3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจ โดยใช๎แบบสรุปจํานวนบุคลากร และผลการดําเนินงาน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (พ.ศ.2552-2554)
นโยบายที่ 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 (ของมหาวิทยาลัยฯ)
ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของ
ท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
2.3. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552)
ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความต๎องการของ
ท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
2.4. ความสอดคล๎ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ ก.พ.ร. (ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2554)
มิติที่ 1 มิติด๎านประสิทธิผล
ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเ ปูาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ของกระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุเปูาหมายที่สะท๎อน
เอกลักษณ์จุดเน๎นรวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร๎างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความสําเร็จของการสํงเสริมและสืบสานโครงการที่ตอบสนองปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ.
ของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4.1 มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 ร๎อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพรํทั้ง
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตํอจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก
ตัวชี้วัดที่ 4.2 มาตรฐานด๎านการวิจัยและงานสร๎างสรรค์
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ร๎อยละของงานวิจัย หรืองานสร๎างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพรํ ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตํออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 ร๎อยละของงานวิจัย หรืองานสร๎างสรรค์ที่นํามาใช๎อันกํอให๎เกิดประโยชน์อยําง
ชัดเจน ตํออาจารย์ประจําและ/นักวิจัยประจํา
ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 ร๎อยละของผลงานวิชาการที่ได๎รับการจดลิขสิ ทธิ์และ/หรือได๎รับรองคุณภาพจาก
หนํวยงานที่เชื่อถือได๎ตํออาจารย์ประจํา และ/หรือนักวิจัยประจํา
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูํระดับสากล
มิติที่ 2 มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึ กษา
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจตํอบัณฑิตของผู๎ใช๎บัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจตํอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยํางตํอเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ.
มิติที่ 3 มิติด๎านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ
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ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 9 ร๎อยละของอัตราการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายลงทุน
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให๎บริการ

25523)

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยการผลิต
มิติที่ 4 มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน
กรณีสถาบันอุดมที่ดําเนินการ PMQA อยํางตํอเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2.5. ความสอดคล๎ อ งกั บ ตั ว บํ ง ชี้ ข องการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ สกอ. (ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา

3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
1123232030 งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให๎มีความรู๎ ความสามารถใน
การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ
ผลผลิต:
ผลงานการให๎บริการทางวิชาการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ
2. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน,งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
128,520
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี
: นางสาวเพลินตา โมสกุล

หลักการและเหตุผล
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี เป็นหนํวยงานสนับสนุนภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม
มาตรา 7 และมาตรา 8 แหํง พรบ. ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ฉะนั้นกองนโยบายและแผน จําเป็นต๎องมีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการปฏิ บัติงานตลอดจนการบริงานด๎านตํางๆ ของกองนโยบายและแผน ตามภาระหน๎าที่ของ
กองซึ่ ง ประกอบด๎ ว ย การบริ ห ารงานทั่ ว ไป การวางแผนงานและงบประมาณ การรายงานสถิ ติ ก ารศึ ก ษาและ
สารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษาทุกมิติ และการดําเนินงานด๎านการวิเทศสัมพันธ์
กองนโยบายและแผน ได๎จัดทํางานบริหารจัดการกองนโยบายและแผนขึ้นเพื่อเป็นแผนการดําเนินงาน การ
ใช๎จํายงบประมาณตลอดระยะปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีการบริหารจัดการและการดําเนินงานของกองนโยบายและแผนอยํางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่จะนําความรู๎ความสามารถมาใช๎ในการปฏิบัติงานในหน๎าที่
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ
หนํวยนับ
1.1
มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก
1
ปี งปม.
คน
1.2
มีการสํงเสริมบุคลากรเข๎ารับการพัฒนาศักยภาพและปฏิบัติราชการตาม
13
หน๎าที่
รายการ
1.3
มีครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให๎เกิดประสิทธิภาพ
2
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
2.2. สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหน๎าที่ให๎สอดคล๎องเปูาประสงค์และตัวชี้วัด
ของเกณฑ์การประเมินตําง ๆ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. การดําเนินงานของกองนโยบายและแผน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1

ตุลาคม

2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ

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.

ขั้นตอน / กิจกรรม

งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
- มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก
- บุคลากรเข๎ารับการพัฒนาศักยภาพและปฏิบัติราชการ
ตามหน๎าที่
- จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

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.

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

หนํวย
นับ

3
12
1

ครั้ง
ครั้ง
งาน

3

1
3
1

1
3

1
3

10

ครั้ง

1

3

5

1

2

รายการ

2

งานบริหารจัดการกองนโยบาย
และแผน
- มี วั ส ดุ อุ ปก ร ณ์ แ ล ะสิ่ ง อํ า น ว ย
ความสะดวก
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คําสาธารณูปโภคในการดําเนินงาน
คําจ๎างเหมาบริการ

- บุ ค ล า ก ร เ ข๎ า รั บ ก า ร พั ฒ น า
ศั ก ยภาพและปฏิ บั ติ ร าชการตาม
หน๎าที่
- จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
งบประมาณ
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 งานบริหารจัดการกองนโยบายและ
แผน
-

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
การพัฒนาศักยภาพและปฏิบัติราชการในหน๎าที่
คําสาธารณูปโภคในการดําเนินงาน
คําจ๎างเหมาบริการ
จัดซื้อครุภัณฑ์

รวม

25,000
26,200
27,500
9,820
40,000

8,200
18,500

15,000
6,000
3,000
9,820

10,000
10,000
3,000

2,000
3,000

40,000

128,520

66,700

33,820

23,000

5,000

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

1 งานบริหารจัดการกอง
นโยบายและแผน

128,520

1.1 คําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ

1.2

- คําตอบแทนทํางานนอกเวลา
- คําเบี้ยเลี้ยงที่พักและยานพาหนะ
- คําเบี้ยเลี้ยง(ตํางประเทศ)
- คําใช๎สอย(จ๎างเหมาบริการ)
คําสาธารณูปโภค
- คําโทรศัพท์ 2 เลขหมาย

61,020
10
1

ครั้งๆละ
คนๆละ

12

เดือนๆละ

2

วันๆละ

25,000
2,000
3,100

บาท
บาท
บาท

25,000
20,000
6,200
9,820
27,500

1,000

บาท

12,000
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ลํา
ดับ

รายการ
- คําแสดมป์

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

5,000

ดวงๆละ

อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

3

บาท

15,000

อัตราตํอหนํวย

- คําอากรแสตมป์

หมาย
เหตุ

500

1.3 คําครุภัณฑ์

40,000

- เครื่อง Visualizer
- เครื่องคอมพิวเตอร์

1
1

เครื่องๆละ
เครื่องๆละ

รวมทั้งสิ้น

20,000
20,000

บาท
บาท

20,000
20,000

128,520

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สูงสุด

1.
2.

การบริหารจัดการกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
บุคลากรได๎พัฒนาศั กยภาพและสามารถนําความรู๎มาใช๎ในการปฏิบัติงานเพื่อกํอให๎เกิดประสิทธิภาพ

การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยการสะดวกในการดําเนินงาน
1.2. บุคลากรได๎เข๎ารับการพัฒนาศักยภาพ อยํางน๎อยร๎อยละ 80
1.3. ผลการบริหารงานของกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการดําเนินงานของกองนโยบายและแผน
3.2. การสํารวจความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการของกองนโยบายและแผน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

สากล

1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552-2554
นโยบายที่ 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2553-2555
นโยบาย 9 :
สํงเสริม สนับ สนุน และแสวงหาความรํวมมือในการพัฒ นามหาวิ ทยาลัยสูํ ความ
เป็น สากลบนพื้นฐานการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อมุํงสูํความเป็น

บ๎านเมืองที่ดี

เปูาประสงค์ :

ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเน๎นเอกลักษณ์ เพื่อสูํ
ความ เป็นสากล

กลยุทธ์ที่ :

6. ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA
7. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให๎บริการด๎วยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย
8. การนํ า นโยบายไปสูํ ก ารปฏิ บั ติ แ ละสอดคล๎ อ งกั บ หลั ก การบริ ห ารจั ด การ

2.3. ความสอดคล๎ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ ก.พ.ร. (ประจํ า ปี ง บประมาณ

พ.ศ.2552)

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1123232031 โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารจัดการด้านวิ เทศสัมพันธ์ให้มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และสากล
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินการ
วงเงินงบประมาณ:
บาท
411,280
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
กองนโยบายและแผน
: นางสาวเพลินตา โมสกุล

หลักการและเหตุผล
กลุํมงานวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองนโยบายและแผน เป็นหนํวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มี
ภารกิ จ หน๎ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบในการสํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาความรํ ว มมื อ ทางวิ ช การของมหาวิ ท ยาลั ย กั บ
สถาบัน/องค์กรตํางประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ในด๎านตํางๆ เชํน การพัฒนา
หลักสูตรและมาตรฐานทางวิชาการ การวิจัย และบุคลากร เป็นต๎น ตลอดจนจัดทําแผนพัฒนาสถาบันสูํสากล ซึ่งเป็นแผน
ระยะยาวในการพัฒนามหาวิทยาลัยให๎ได๎รับการยอมรับทางวิชาการในระดับภูมิ ภาคหรือนานาชาติ และได๎รับการจัดอันดับ
จากสถาบันหรือองค์กรจัดอันดับชั้นนําของโลก
นโยบายด๎านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ได๎กําหนดยุท ธศาสตร์การดําเนินงานที่สําคัญ ประการ
หนึ่งคือ การสํงเสริมความรํวมมือด๎านการศึกษาและการวิจัยกับองค์กร / สถาบันการศึกษาตํางประเทศ เปูาหมายที่สําคัญใน
การทําให๎เกิด ความรํวมมือระหวํางกลุํม มีหลายกิจกรรม เชํน กิจกรรมความรํวมมือทางวิช าการระหวํางมหาวิท ยาลัย การ
แลกเปลี่ยนบุค ลากร/นักศึกษา การรํวมพัฒนางานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์อยําง
ยั่งยืน การสํงเสริมความเข๎าใจอันดี ที่จะนําไปสูํการพัฒนาและสํงเสริมความรํวมมือทางวิชาการระหวํางมหาวิทยาลัยทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศ
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาโครงสร๎างการบริหารจัดการด๎านวิเทศสัมพันธ์ให๎มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ตอบรับกล
ยุทธ์การพัฒนาสถาบันสูํสากลของมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ
1.1
ผู๎บริหาร/บุคลากร/นักศึกษา มีโอกาสได๎ไปศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน กับองค์กร/
3
หนํวยงานในตํางประเทศ ตามความรํวมมือที่เกิดขึ้นของหนํวยงาน/
มหาวิทยาลัย
1.2
บุคลากรในกลุํมงานวิเทศสัมพันธ์เข๎ารํวมกิจกรรมการศึกษาดูงาน กับองค์กร/
1
หนํวยงานในประเทศ
1.3
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได๎มีการพัฒนาศักยภาพด๎านภาษาตํางประเทศ
30
1.4
พัฒนาระบบงานด๎านวิเทศสัมพันธ์ให๎มีคุณภาพ
1
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูํสากล
2.2. ระดับความสําเร็จของระบบโครงสร๎างการบริหารจัดการด๎านวิเทศสัมพันธ์
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสถาบันสูํสากลได๎แล๎วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
3.2. ปฏิบัติตามนโยบายวิเทศสัมพันธ์และนโยบายมหาวิทยาลัยได๎ตลอดปีงบประมาณ 2554
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

หนํวยนับ
ครั้ง
ครั้ง
คน
ระบบ
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1

2
3
4

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.

ขั้นตอน / กิจกรรม
ผู๎บริหาร/บุคลากร/นักศึกษา มีโอกาสได๎ไปศึกษา/
ฝึกอบรม/ดูงาน กับองค์กร/หนํวยงานใน
ตํางประเทศ ตามความรํวมมือที่เกิดขึ้นของ
หนํวยงาน/มหาวิทยาลัย
บุคลากรในกลุํมงานวิเทศสัมพันธ์เข๎ารํวมกิจกรรม
การศึกษาดูงาน กับองค์กร/หนํวยงานในประเทศ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได๎มีการพัฒนาศักยภาพ
ด๎านภาษาตํางประเทศ
ดําเนินการจัดทําวีซําและใบอนุญาตทํางานให๎แกํ
บุคลากรชาวตํางประเทศ

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1
2
3
4

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

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.

ผู๎บริหาร/บุคลากร/นักศึกษา
แลกเปลี่ยน/ศึกษาดูงานกับหนํวยงาน
ตํางประเทศ
บุคลากรในกลุํมงานวิเทศสัมพันธ์เข๎า
รํวมกิจกรรมการศึกษาดูงาน กับองค์กร/
หนํวยงานในประเทศ
พัฒนาศักยภาพด๎านภาษาตํางประเทศ
ให๎แกํบุคลากร
ดําเนินการจัดทําวีซําและใบอนุญาต
ทํางานให๎แกํบุคลากรชาวตํางประเทศ

3

ครั้ง

3

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

11

คน

1
1

5

5

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1

2
3
4

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ค่ากิจกรรม ผู้บริหาร/บุคลากร/นักศึกษา
แลกเปลี่ยน/ศึกษาดูงานกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ
1.1คํากิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ
1.2 คํากิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรม
ระยะสั้น มหาวิทยาลัยการศึกษาเกียวโต
1.3 คํากิจกรรม ผู๎บริหารศึกษาดูงาน
ตํางประเทศ
ค่ากิจกรรม อบรม/ศึกษาดูงาน เครื่อข่าย
วิเทศสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร
ดาเนินการจัดทาวีซ่าและใบอนุญาต
ทางานให้แก่บุคลากรชาวต่างประเทศ
รวม

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
งบประมาณ
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.
306,900

-

-

-

-

106,900

106,900

-

-

-

29,000

29,000

171,000

171,000

-

-

-

10,380

10,380

-

-

-

39,000

-

-

39,000

-

55,000

5,000

25,000

25,000

-

411,280

322,280

25,000

64,000

-
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

3

4

รายการ
ค่ากิจกรรม ผู้บริหาร/บุคลากร/
นักศึกษา แลกเปลี่ยน/ศึกษาดู
งานกับหน่วยงานต่างประเทศ
ค่าใช้สอย
1.1ค่ากิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยสตรี
โคมะซะวะ
1.1.1 คําตั่วเครื่องบินไปกลับ
สําหรับอาจารย์
1.1.2 คําตั๋วเครื่องบินไปกลับ
สําหรับนักศึกษา
1.1.3 คําเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ไป
ราชการตํางประเทศ
1.1.4 คําของที่ระลึก
1.2 ค่ากิจกรรมอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมระยะสั้น
มหาวิทยาลัยการศึกษาเกียวโต
1.2.1 คําตั๋วเครื่องบินไปกลับ
สําหรับนักศึกษา
1.3 ค่ากิจกรรม ผู้บริหารศึกษา
ดูงานต่างประเทศ
1.3.1 คําเหมาจํายกิจกรรม
การศึกษาดูงาน
1.3.2 คําเบี้ยเลี้ยงผู๎บริหารไป
ราชการตํางประเทศ
ค่ากิจกรรม อบรม/ศึกษาดูงาน
เครื่อข่ายวิเทศสัมพันธ์
2.1 คําลงทะเบียน
2.2 คําพาหนะ วัสดุน้ํามัน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศให้แก่
บุคลากร(สายสนันสนุน)
3.1คําตอบแทนวิทยากร
3.2คําพาหนะ วัสดุน้ํามัน
(วิทยากร)
3.3คําที่พักวิทยากร
3.4คําอาหารวําง และอาหาร
กลางวัน
3.5คําวัสดุอุปกรณ์
*ถัวเฉลี่ยจํายทุกรายการ
ดําเนินการจัดทําวีซําและ
ใบอนุญาตทํางานให๎แกํบุคลากร
ชาวตํางประเทศ
*ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
306,900

106,900
1

คน

29,000 บาท

29,000

4

คน

14,500 บาท

58,000

1

คน

2,100

บาท

18,900

1

ชิ้น

1,000

บาท

1,000
29,000

2

คน

14,500 บาท

29,000

9

วัน

171,900
1

คน

1

ครั้ง

140,000

บาท

140,000

1

คน

10

วัน

3,100

บาท

31,000

10,380
1

คน

1

ครั้ง

9,980
400

บาท
บาท

9,980
400
39,000

2
2

คน
คน

7
2

ชม.
วัน

1,200
1,000

บาท
บาท

16,800
4,000

2
30

คน
คน

2
2

วัน
วัน

1,000
150

บาท
บาท

4,000
9,000
5,200

11

คน

5,000

บาท

55,000

411,280

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การบริหารจัดการด๎านวิเทศสัมพันธ์เป็นไปอยํางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบรับกลยุทธ์การพัฒนา
สถาบันสูํสากลของมหาวิทยาลัย
2. สร๎างเครือขํายวิเทศสัมพันธ์ระหวํางองค์กรในระดับประเทศ
3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความพร๎อมตํอการพัฒนาสถาบันสูํสากล

หมาย
เหตุ

160
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
1.1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
1.1.1. ผู๎บริหาร/บุคลากร/นักศึกษา มีโอกาสได๎ไปศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน
3 ครั้ง
กับองค์กร/หนํวยงานในตํางประเทศ ตามความรํวมมือที่เกิดขึ้นของหนํวยงาน/มหาวิทยาลัย
1.1.2. บุคลากรในกลุํมงานวิเทศสัมพันธ์เข๎ารํวมกิจกรรมการศึกษาดูงาน
1 ครั้ง
กับองค์กร/หนํวยงานในประเทศ
1.1.3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยได๎มีการพัฒนาศักยภาพด๎านภาษาตํางประเทศ
30 คน
1.1.4. พัฒนาระบบงานด๎านวิเทศสัมพันธ์ให๎มีคุณภาพ
1 ระบบ
1.2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
1.2.1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูํสากล เปูาหมายระดับ 5
1.2.2. จัดทําข๎อมูลด๎านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย การติดตามประเมินผลงานและรายงาน
ความก๎าวหน๎าในการดําเนินงานตามโครงการตํางๆ
1.3. เปูาหมายเชิงเวลา
1.3.1. ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสถาบันสูํสากลได๎แล๎วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.3.2. ปฏิบัติตามนโยบายวิเทศสัมพันธ์และนโยบายมหาวิทยาลัยได๎ตลอดปีงบประมาณ 2554
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
สถาบันสูํสากล
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554
2.1.1 นโยบายที่ 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 นโบยายที่ 9 : สํงเสริม สนับสนุน และแสวงหาความรํวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูํ
ความเป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาธิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อ
มุํงสูํความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ 5 : สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติ
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2.4.1 มิติที่ 1 : มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูํระดับสากล
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1010300 สานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา)
1123232032 งานบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน,งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
100,000
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
กองบริการการศึกษา
: ลักขณา เตชวงษ์

หลักการและเหตุผล
กองบริการการศึกษา เป็นหนํวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนางานประมวลผล การสนับสนุนข๎อมูลทางการศึกษาและการให๎บริการแกํนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกลําว เป็นงานที่ต๎องจัดทําข๎อมูล การติดตํอประสานงาน
การออกเอกสารตํ า งๆ จํ า นวนมาก ดั ง นั้ น เพื่ อ ให๎ ก ารดํ า เนิ น งานของกองบริ ก ารเป็ น ไปด๎ ว ยความเรี ย บร๎ อ ย จึ ง
จํา เป็ นต๎ องจั ดเตรี ยมทรั พ ยากรเพื่ อใช๎ ปฏิ บัติ ให๎เ หมาะสมและพร๎อ มใช๎ง านได๎อ ยํา งมี ประสิท ธิภ าพ สํ งผลให๎ก าร
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1
จํานวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน
1.2
จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
1.3
จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํปี 2554

ปริมาณ
3450
500
1300

หนํวยนับ
คน
คน
คน

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. จัดตารางเรียน ตารางสอน และประมวลการศึกษาของนักศึกษา ได๎อยํางถูกต๎อง มีประสิทธิภาพ
2.2. นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่กําหนด
2.3. นักศึกษาเข๎าใหมํทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ เพื่อใช๎กํอนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน
3.2. เสนอรายชื่อผู๎สําเร็จการศึกษา หลังจากสอบปลายภาคภายใน 30 วัน
3.3. ดําเนินการรับสมัคร ตามระยะเวลาที่ประกาศกําหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

162
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ สําหรับนักศึกษา
จัดซื้อวัสดุ สํานักงาน
ให๎บริการนักศึกษา เชํน การลงทะเบียน อธิบายหลักสูตร
และแผนการเรียน การประมวลผลการศึกษา
ขออนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา
ไปราชการตามที่ได๎รับมอบหมาย
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554
จํายคําสาธารณูปโภค เชํน คําโทรศัพท์ คําแสตมป์

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

จัดตารางเรียน ตารางสอน ตาราง
สอบ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ

2

ภาค
เรียน

2

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

8

ครั้ง

2

3

ให๎บริการนักศึกษา เชํน การ
ลงทะเบียน อธิบายหลักสูตรและ
แผนการเรียน การประมวลผล
การศึกษา
ขออนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา

2

ภาค
เรียน

1

5
6
7

พ.ศ.2554
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

4

ไตรมาส 2

ไปประชุม/ไปราชการ
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
ปีการศึกษา 2554
จํายคําสาธารณูปโภค เชํน
คําโทรศัพท์ คําแสตมป์

2

1
2

2

2

1

10
1500

ภาค
เรียน
ครั้ง
คน

1

600

2
900

12

ครั้ง

3

3

3

1

1
3

3

2

3

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
คําตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ
1.1 คําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน คํา
ถํายเอกสาร
1.2 คําเบี้ยเลี้ยงไปราชการ/อบรม/สัมมนา
คําลงทะเบียน คําที่พัก คําน้ํามัน เป็นต๎น
1.3 คําสาธารณูปโภค คําแสตมป์ คํา
โทรศัพท์
1.4 คําตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
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.
59,900

18,000

10,000

10,000

21,900

12,000

3,000

3,000

3,000

3,000

20,000

5,000

5,000

5,000

5,000

8,100
100,000

8,100
26,000

18,000

18,000

38,000
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

3

4

รายการ

คําเบี้ยเลี้ยงไปราชการ/อบรม/
สัมมนา คําลงทะเบียน คําที่พัก
คําน้ํามัน
คําเบี้ยเลี้ยงไปราชการ/อบรม/
สัมมนา คําลงทะเบียน คําที่พัก
คําน้ํามัน
คําสาธารณูปโภค คําแสตมป์
คําโทรศัพท์
คําตอบแทน การปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
8
ครั้ง
ปริมาณรายการ

10

ครั้ง

12

1
ครั้ง

2

ครั้ง

1

ทีม

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

1,200

บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
59,900

หมาย
เหตุ

12,000

20,000
4,050

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

บาท
8,100
100,000

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบให๎กับนักศึกษา 2 ภาคเรียน
2. จัดทํารายชื่อผู๎สําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติให๎ปริญญา จํานวน 500 คน
3. มีจํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ 1,300 คน
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการตั้งแตํ 3.25 หรือ 65%
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎รับบริการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : : การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554
2.1.1 นโยบายที่ 3: นโยบายสังคม คุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 3.1 : นโยบายการศึกษา
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553-2555
2.2.1
นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามควมต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและม
ประสิทธิภาพ
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่1 : มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 1.1: ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบํงชี้ที่ 1.2 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบใบประกอบวิชาชีพผํานในครั้ง
แรกตํอจํานวนผู๎เข๎าสอบทั้งหมด
ตัวบํงชี้ที่ 1.3 ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหํงชาติประเมินโดยผู๎ประกอบการ/ผู๎ใช๎บัณฑิต/อาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
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2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2.4.1 มิติที่ 1: มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4: ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ
สมศ ของสถาบันอุดมศึกษา
4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
4.1.2 1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
1123232033 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
489,170
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
กองบริการการศึกษา
: ลักขณา เตชวงษ์

หลักการและเหตุผล
ตาม ป ร ะก าศ ค ณะก ร ร ม การ การ อุ ด ม ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง แนว ทาง การ ปฏิ บั ติ ต า มกร อบม าตร ฐาน คุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแหํ ง ชาติ พ.ศ. 2552 กํ า หนดให๎ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รเพื่ อ ให๎ ไ ด๎ บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่กํา หนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งต๎องมีการดําเนินการ
พัฒนาอาจารย์ทั้งด๎านวิชาการ วิธีการสอน การวัดผลอยํางตํอเนื่อง จัดให๎มีการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา ให๎
มีการรายงานผลการจัดการศึกษา การประเมินหลักสูตรอยํางตํอเนื่องอยํางน๎อยทุก ๆ 5 ปีนั้น เพื่ อให๎การบริหารจัดการ
การเรียนการสอนโดยเฉพาะอยํางยิ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมีความคลํองตัว และมีประสิทธิภาพใน
การจั ด การเรี ย นการสอน การจั ด ทํ า สื่ อ การสอน เอกสารคํ า สอน ตลอดจนเอกสารการประเมิ น ผลการศึ ก ษา ให๎
ครบถ๎วนเพียงพอและเหมาะสมกับนักศึกษา อันจะสํงผลให๎ การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จึงจําเป็นต๎องมีการดําเนินการบริหารคําใช๎จํายเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ปริมาณ
3,450

หนํวยนับ
คน

2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ถูกต๎องเป็นไปตามโครงสร๎างที่หลักสูตรกําหนด
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. ดําเนินการตามได๎ตามเวลาที่กําหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน

2554
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2554
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.

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอน

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.2554
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.

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอาจารย์
ผู๎สอน เพื่อการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2

ภาค
เรียน

0.5

0.5

0.5

0.5

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
คําตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ
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.
489,170
152,170
80,000
167,000
90,000
489,170
152,170
80,000
167,000
90,000

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

รายการ
คําตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ
1.1 คําจัดซื้อวัสดุ คําถํายเอกสาร
1.2 คําวิทยากร อาจารย์พิเศษ
1.3 คําวิเคราะห์ข๎อมูล/เก็บ
แบบสอบถาม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

2 ภาคเรียน
2 ภาคเรียนๆละ
2 ภาคเรียนๆละ

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

บาท
บาท

468,670
18,000
2,500

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

9,000
1,250

489,170

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีวัสดุ เอกสารการสอน อุปกรณ์การสอน และอาจารย์ผู๎สอน รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. ร๎อยละความพึงพอใจ ตํอการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 65%
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. แบบประเมิน/สอบถาม การจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : : การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.5. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554
2.1.1 นโยบายที่ 3: นโยบายสังคม คุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 3.1 : นโยบายการศึกษา
2.6. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553-2555

หมาย
เหตุ
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2.2.1
นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามควมต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
2.7. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่1 : มาตรฐานด๎านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบํงชี้ที่ 1.1: ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
ตัวบํงชี้ที่ 1.2 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบใบประกอบวิชาชีพผํานในครั้ง
แรกตํอจํานวนผู๎เข๎าสอบทั้งหมด
ตัวบํงชี้ที่ 1.3 ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหํงชาติประเมินโดยผู๎ประกอบการ/ผู๎ใช๎บัณฑิต/อาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.8. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2.4.1 มิติที่ 1: มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 4: ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ
สมศ ของสถาบันอุดมศึกษา
4.1.1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
4.1.2 1 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1010400 สานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
1123232034 งานส่งเสริมพลานามัยและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ
2. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ
3.ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ที่ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบเงินอุดหนุน,งบรายจํายอื่น
วงเงินงบประมาณ:
794,030
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หนํวยงาน:กองพัฒนานักศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ:นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ

หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานด๎านกิ จการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสํงเสริมเพื่อให๎นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร๎อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
แบํงออกได๎เป็นสองสํวนคือ การจัดบริการแกํนักศึกษาและศิษย์เกํา และการจัดกิจกรรมนั กศึกษาที่ดําเนินการโดย
องค์ กรนัก ศึก ษาซึ่ง ได๎ รับการสนั บสนุน สํง เสริมจากสถาบั น ทั้ง นี้เ พื่อให๎นั กศึ กษาได๎พั ฒนารํา งกาย อารมณ์ สั งคม
สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได๎แกํ คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมสํงเสริมพลานามัยและนันทนาการ ถือเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ชํวยสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎รับการพัฒนา
ทางด๎านสติปัญญา สังคม อารมณ์ รํางกาย และคุณธรรม จริยธรรม มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัด
กิจกรรมที่สํงเสริมทางด๎านพลานามัยและนันทนาการให๎ แกํนักศึกษาได๎ ฝึกทักษะและเทคนิคในการออกกําลังกาย
อยํางถูกต๎องเพื่อให๎มีสุขภาพ พลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง และเพิ่มศักยภาพสําหรับการเข๎ารํวมแขํงขันในระดับเขต
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ จึงต๎ องมีความพร๎อมทางด๎านอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช๎ในการฝึกซ๎อมและแขํงขันกีฬาให๎
เพี ย งพอ และมี ประสิ ทธิภ าพ นอกจากนั้น กิ จ กรรมสํ ง เสริม พลานามั ย และนั น ทนาการยั ง เป็ น กิ จ กรรมที่ สํงเสริ ม ให๎
นักศึกษารู๎จักแพ๎ รู๎จักชนะ รู๎จักอภัย มีความรักความสามัคคีในหมูํคณะ และใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา สําหรับให๎บริการแกํนักกีฬาได๎ใช๎ในการฝึกซ๎อมและการแขํงขัน
2. เพื่อเตรียมความพร๎อมทางด๎านรํางกายและสํงเสริมทักษะทางด๎านกีฬาของนัก กีฬาให๎มีศักยภาพเพิ่ม
มากขึ้น สําหรับการเข๎ารํวมแขํงขันในระดับเขต ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
3. เพื่อสํงเสริมทางด๎านสุขภาพ พลานามัย รํางกายของนักกีฬาให๎สมบูรณ์แข็งแรง
4. เพื่อให๎นักศึกษาได๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์
5. เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมูํคณะ รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1.1
1.2

รายการเปูาหมาย
นักศึกษามีวัสดุอุปกรณ์กีฬาสําหรับฝึกซ๎อมและแขํงขันกีฬา

ปริมาณ
20

หนํวย
นับ
รายการ

นักศึกษาได๎รับการสํงเสริมด๎านพลานามัยและเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาใน
199
คน
ระดับเขต ระดับประเทศ
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. มีวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพให๎บริการแกํนักกีฬาที่จะต๎องใช๎ฝึกซ๎อมและแขํงขัน
2.2. นักศึกษาได๎รับการฝึกซ๎อมและพัฒนาทักษะทางด๎านกีฬาในแตํละชนิดกีฬา และพร๎อมที่จะเข๎า
รํวมแขํงขัน
2.3. นักศึกษามีสุขภาพ รํางกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
2.4. นักศึกษาได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์คุ๎มคําและมีสุขภาพจิตที่ดี
2.5. นักศึกษารู๎จักการมีน้ําใจตํอผู๎อื่น รู๎จักการเลํนกีฬาเพื่อสุขภาพ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. โครงการ กิจกรรมแล๎วเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2

3
4

5

6

7

8

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
-ดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
จัดซื้อชุดกีฬาสาหรับนักกีฬา , ผู้ควบคุมนักกีฬา
และผู้ประสานงานกีฬา
-ดําเนินการจัดซื้อชุดกีฬา
ค่าน้ามันรถพานักกีฬาไปแข่งขันกีฬา
-ทําเรื่องขออนุมัติเบิกจําย
ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม แข่งขัน และค่าที่พัก กีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก)
-ทําเรื่องขออนุมัติเบิกจําย
ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม แข่งขัน และค่าที่พัก กีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม)
-ทําเรื่องขออนุมัติเบิกจําย
ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม แข่งขัน และค่าที่พัก กีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง
-ทําเรื่องขออนุมัติเบิกจําย
ค่าธรรมเนียม เงินสมทบ ค่าสมัคร การเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา
-ทําเรื่องขออนุมัติเบิกจําย
ประชุมและเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา
-วางแผนดําเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดําเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดําเนินงาน

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
จั ด ซื้ อ ชุ ด กี ฬ าสํ า หรั บ นั ก กี ฬ า,
ผู๎
ควบคุ ม นั ก กี ฬ า และผู๎ ป ระสานงาน
กีฬา
คําน้ํามันรถพานักกีฬาไปแขํงขันกีฬา
คําเบี้ยเลี้ยงฝึกซ๎อม แขํงขัน และคําที่
พั ก กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แหํ ง ประเทศ
ไทย (รอบคัดเลือก)
คําเบี้ยเลี้ยงฝึกซ๎อม แขํงขัน และคําที่
พั ก กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แหํ ง ประเทศ
ไทย (รอบมหกรรม)
คําเบี้ยเลี้ยงฝึกซ๎อม แขํงขัน และคําที่
พั ก กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เขต
ภูมิศาสตร์ภาคกลาง
คํ า ธรรมเนี ย ม เงิ น สมทบ คํ า สมั ค ร
การเข๎ารํวมแขํงขันกีฬา
ประชุมและเตรียมความพร๎อมการเข๎า
รํวมแขํงขันกีฬา

ครั้ง

2

1

1

ครั้ง

2

1

1

ครั้ง

2

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง

8

1

1
1
1
2

2

2

2
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แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
จัดซื้อชุดกีฬาสําหรับนักกีฬา , ผู๎ควบคุม
นักกีฬา และผู๎ประสานงานกีฬา
คําน้ํามันรถพานักกีฬาไปแขํงขันกีฬา
คํา เบี้ย เลี้ ยงฝึ กซ๎ อ ม แขํ งขั น และคํา ที่ พั ก
กีฬ ามหาวิ ทยาลั ย แหํ ง ประเทศไทย (รอบ
คัดเลือก)
คํา เบี้ย เลี้ ยงฝึ กซ๎ อ ม แขํ งขั น และคํา ที่ พั ก
กีฬ ามหาวิ ทยาลั ย แหํ ง ประเทศไทย (รอบ
มหกรรม)
คํา เบี้ย เลี้ ยงฝึ กซ๎ อ ม แขํ งขั น และคํา ที่ พั ก
กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เขตภู มิ ศ าสตร์
ภาคกลาง
คําธรรมเนียม เงินสมทบ คําสมัคร การเข๎า
รํวมแขํงขันกีฬา
ประชุ ม และเตรี ย มความพร๎ อ มการเข๎ า รํ ว ม
แขํงขันกีฬา
รวมทั้งสิ้น

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.
104,735
52,367
52,368
250,000

125,000

30,000

15,000

180,465

180,465

64,910

125,000
15,000

64,910

103,920

103,920

35,000

35,000

25,000

6,250

6,250

6,250

6,250

794,030

379,082

121,160

183,618

110,170

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

3

รายการ
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา
ค่าวัสดุ
-ลูกฟุตบอล
-ลูกบาสเกตบอล
-ลูกวอลเลํย์บอล
-ลูกเซปักตระกร๎อ
-นีโอเทป
-เคาเตอร์เพน
-น้ํามันมวย
-สเปรย์กัญชา
-ลูกฟุตซอล
-ลูกปิงปอง
-เน็ตเซปักตระกร๎อ
-เน็ตวอลเลย์บอล
-หํวงบาสเกตบอล
-เน็ตฟุตบอล
-ลูกเปตอง
-ฯลฯ
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดซื้อชุด
กีฬานักกีฬา,ผู้ควบคุมนักกีฬา
และผู้ประสานงานกีฬา(รอบ
คัดเลือก/รอบมหกรรม/กีฬา
เขตภูมิศาสตร์)
ค่าวัสดุ
-คําชุดกีฬา,ผู๎ควบคุมนักกีฬาและ
ผู๎ประสานงานกีฬา
กิจกรรมหลักที่ 3 ค่า
ยานพาหนะนานักกีฬาไป
แข่งขันกีฬา

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอ
หนํวย
อัตรา หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
104,735

250,000

220,000
30,000

หมาย
เหตุ
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ลํา
ดับ

4

5

6

7

รายการ
ค่าใช้สอย
-คําเชําเหมารถ/คําน้ํามันรถพา
นักกีฬาไปแขํงขันกีฬา
กิจกรรมหลักที่ 4 ค่าเบี้ยเลี้ยง
ฝึกซ้อมแข่งขันและค่าที่พัก
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย(รอบคัดเลือก)ตุลาคม
ค่าตอบแทน
-คําเบี้ยเลี้ยงฝึกซ๎อม
-ผู๎ควบคุมกีฬา
-นักกีฬา
-คําเบี้ยเลี้ยงแขํงขันกีฬา
-อาจารย์
-โค๎ชนอก
-นักกีฬา
-เจ๎าหน๎าที่และพนักงานขับรถ
ค่าใช้สอย
-คําที่พักสําหรับผู๎ควบคุมกีฬา
อาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ และพนักงาน
ขับรถ
กิจกรรมหลักที่ 5 ค่าเบี้ยเลี้ยง
ฝึกซ้อมแข่งขันและค่าที่พัก
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย(รอบมหกรรม)มกราคม
ค่าตอบแทน
-คําเบี้ยเลี้ยงฝึกซ๎อม
-ผู๎ควบคุมกีฬา
-นักกีฬา
-คําเบี้ยเลี้ยงแขํงขันกีฬา
-อาจารย์
-โค๎ชนอก
-นักกีฬา
-เจ๎าหน๎าที่และพนักงานขับรถ
ค่าใช้สอย
-คําที่พักสําหรับผู๎ควบคุมกีฬา
อาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ และพนักงาน
ขับรถ
กิจกรรมหลักที่ 6 ค่าเบี้ยเลี้ยง
ฝึกซ้อม แข่งขัน และค่าที่พัก
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่ม
ภูมิศาสตร์ภาคกลาง
(กันยายน)
ค่าตอบแทน
-คําเบี้ยเลี้ยงฝึกซ๎อม
-ผู๎ควบคุมกีฬา
-นักกีฬา
-คําเบี้ยเลี้ยงแขํงขันกีฬา
-อาจารย์
-โค๎ชนอก
-นักกีฬา
-เจ๎าหน๎าที่และพนักงานขับรถ
กิจกรรมหลักที่ 7
ค่าธรรมเนียม เงินสมทบ ค่า
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอ
หนํวย
อัตรา หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
30,000
180,465

12
85

คน ๆ ละ
คน ๆ ละ

8
4
85
6

คน
คน
คน
คน

ละ
ละ
ละ
ละ

7
7
7
7

วัน
วัน
วัน
วัน

18

คน ๆ ละ

8

ๆ
ๆ
ๆ
ๆ

10
10

วัน ๆ ละ
วัน ๆ ละ

65
65

บาท
บาท

7,800
55,250

ละ
ละ
ละ
ละ

210
65
65
180

บาท
บาท
บาท
บาท

11,760
1,820
38,675
7,560

วัน ๆ ละ

400

บาท

57,600

ๆ
ๆ
ๆ
ๆ

64,910

5
14

คน ๆ ละ
คน ๆ ละ

3
2
14
5

คน
คน
คน
คน

ละ
ละ
ละ
ละ

8
8
8
8

วัน
วัน
วัน
วัน

10

คน ๆ ละ

8

ๆ
ๆ
ๆ
ๆ

10
10

วัน ๆ ละ
วัน ๆ ละ

65
65

บาท
บาท

3,250
9,100

ละ
ละ
ละ
ละ

210
65
65
180

บาท
บาท
บาท
บาท

5,040
1,040
7,280
7,200

วัน ๆ ละ

400

บาท

32,000

ๆ
ๆ
ๆ
ๆ

103,920

14
100

คน ๆ ละ
คน ๆ ละ

10
4
100
6

คน
คน
คน
คน

ๆ
ๆ
ๆ
ๆ

ละ
ละ
ละ
ละ

10
10
3
3
3
3

วัน ๆ ละ
วัน ๆ ละ
วัน
วัน
วัน
วัน

ๆ
ๆ
ๆ
ๆ

ละ
ละ
ละ
ละ

65
65

บาท
บาท

9,100
65,000

210
65
65
180

บาท
บาท
บาท
บาท

6,300
780
19,500
3,240
35,000

หมาย
เหตุ
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ลํา
ดับ

8

รายการ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

รายจ่ายอื่น
-เงินสมทบการจัดการแขํงขัน
-คําธรรมเนียมการเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาของนักศึกษาและ
เจ๎าหน๎าที่
-คําสมัครแขํงขันกีฬา
กิจกรรมหลักที่ 8 ประชุมและ
เตรียมความพร้อมการเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา
ค่าใช้สอย
-คําเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ เจ๎าหน๎าที่
-คําน้ํามันรถ/คําบํารุงรถ/คําทาง
ดํวน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

อัตราตํอ
หนํวย
อัตรา หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

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

10,000
15,000
794,030

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได๎รับบริการวัสดุอุปกรณ์กีฬาสําหรับการฝึกซ๎อมและการแขํงขันกีฬา
2. นักศึกษาได๎รับการฝึกฝนทักษะทางด๎านกีฬา และพัฒนาทางด๎านรํางกาย รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์ และมีน้ําใจการเป็นนักกีฬา รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ใช๎ในการฝึกซ๎อม ตลอดจนได๎เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา 20 รายการ
1.2. นักศึกษาได๎รับการสํงเสริมด๎านพลานามัยและเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาในระดับเขต ระดับประเทศ 199
คน

เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
2. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรม
3.2. ภาพถํายของแตํละกิจกรรม
3.3. จํานวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรม

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554
2.1.1 นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 3.1: นโยบายการศึกษา
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 นโบยายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะทั้ง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อ
ชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม
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2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2.4.1 มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความพึงพอใจตํอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
1123232035 งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ
2. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ
3.ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ที่ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบเงินอุดหนุน,งบรายจํายอื่น
วงเงินงบประมาณ:
681,200
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หนํวยงาน:กองพัฒนานักศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ: เกี่ยรติศักดิ์ เจริญใจ

หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานด๎านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสํงเสริมเพื่อให๎นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร๎อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
แบํงออกได๎เป็นสองสํวนคือ การจัดบริการแกํนักศึกษาและศิษย์เกํา และการจัดกิจกรร มนักศึกษาที่ดําเนินการโดย
องค์ กรนัก ศึก ษาซึ่ง ได๎ รับการสนั บสนุน สํง เสริมจากสถาบั น ทั้ง นี้เ พื่อให๎นั กศึ กษาได๎พั ฒนารํา งกาย อารมณ์ สั งคม
สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได๎แกํ คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานกิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาเป็ น สํ ว นหนึ่ ง ของงานที่ ท างกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาได๎ จั ด ขึ้ น เพื่ อ สํ ง เสริ ม ให๎
นักศึกษานําความรู๎ด๎านการประกันคุณภาพไปใช๎ในการจัด กิจกรรมที่ดําเนินการโดยองค์การนักศึ กษา จากกิจกรรม
ตํ อ ไปนี้ เชํ น กิ จ กรรมวิ ช าการที่ สํ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ กิ จ กรรมกี ฬ าหรื อ การสํ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ ห รื อ รั ก ษาสิ่ ง แวดล๎ อ ม กิ จ กรรมเสริ ม สร๎ า งคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม และกิ จ กรรมสํ ง เสริ ม
ศิลปะวัฒนธรรม เพื่อให๎นักศึกษาที่เข๎ารํวมได๎ รับการพัฒนาทางด๎านตําง ๆ ให๎สอดคล๎องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมที่สํงเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. เพื่ อ สํ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมให๎ ส อดคล๎ อ งทั้ ง 5 ประเภทให๎ แ กํ นั ก ศึ ก ษา คื อ กิ จ กรรม
วิชาการที่สํงเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการสํงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
หรือรักษาสิ่งแวดล๎อม กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสํงเสริมศิลปะวัฒนธรรม ด๎านวิชาการ
ด๎ า นกี ฬ าและการสํ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ด๎ า นบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ แ ละรั ก ษาสิ่ ง แวดล๎ อ ม ด๎ า นนั น ทนาการ
และด๎ า น
ศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ
หนํวยนับ
1.1
มี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ สํ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
15
กิจกรรม
ประสงค์
1.2
มีนักศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปี เข๎ารํวมทุกกิจกรรม
1,500
คน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. นักศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.2. นักศึกษาได๎นําความรู๎ด๎านการประกันคุณภาพไปใช๎ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการจัดกิจกรรมนักศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2554
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน

2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายใน(ศรีอยุธยาเกมส์)
-วางแผนการดําเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดําเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดําเนินงาน
2 กิจกรรม 83 พรรษามหาราชา เทิดไท้องค์ราชันย์
-วางแผนการดําเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดําเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดําเนินงาน
3 กิจกรรมเปิดโลกชมรม
-วางแผนการดําเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดําเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดําเนินงาน
4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นานักศึกษา
-วางแผนการดําเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดําเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดําเนินงาน
5 กิจกรรมรับน้องมหาวิทยาลัย
-วางแผนการดําเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดําเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดําเนินงาน
6 กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหว้ครู’54)
-วางแผนการดําเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดําเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดําเนินงาน
7 กิจกรรมการประกวด ARU. Star Challenge 2011
-วางแผนการดําเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดําเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดําเนินงาน
8 กิจกรรมสัมมนาผู้นานักศึกษา
-วางแผนการดําเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดําเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดําเนินงาน
9 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
-วางแผนการดําเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดําเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดําเนินงาน
10 กิจกรรมเทิดพระคุณแม่
-วางแผนการดําเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดําเนินการจัดกิจกรรม

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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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ลํา
ดับ
11

12

13

14

15

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

-ประเมินผลการดําเนินงาน
กิจกรรมชมรมนักศึกษา
-วางแผนการดําเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดําเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดําเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
-วางแผนการดําเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดําเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดําเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
-วางแผนการดําเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดําเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดําเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-วางแผนการดําเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดําเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดําเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาคณะ ครุศาสตร์
-วางแผนการดําเนินงาน
-ประชาสัมพันธ์
-ดําเนินการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการดําเนินงาน

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
ภายใน (ศรีอยุธยาเกมส์)
กิจกรรม 83 พรรษามหาราชา เทิ ดไท๎
องค์ราชันย์
กิจกรรมเปิดโลกชมรม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู๎นํานักศึกษา
กิจกรรมรับน๎องมหาวิทยาลัย
กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหว๎ครู’54)
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ก ว ด ARU.Star
Challenge 2011
กิจกรรมสัมมนาผู๎นํานักศึกษา
กิจกรรมวันเข๎าพรรษา
กิจกรรมเทิดพระคุณแมํ
กิจกรรมชมรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กิจกรรมนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์

ปริมาณ หนํวย
รวมทั้งสิ้น นับ

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1
1
1
1
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1
1
1
1
4
4

ครั้ง
ครั้ง

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1
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แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
กิ จ กรรมกี ฬ าสั ม พั น ธ์ ภ ายใน(ศรี อ ยุ ธ ยา
เกมส์)
กิจกรรม 83 พรรษามหา ราชา เทิดไท๎องค์
ราชันย์
กิจกรรมเปิดโลกชมรม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู๎นํานักศึกษา
กิจกรรมรับน๎องมหาวิทยาลัย
กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหว๎ครู’54)
กิจกรรมการประกวด ARU.Star Challenge
2011
กิจกรรมสัมมนาผู๎นํานักศึกษา
กิจกรรมวันเข๎าพรรษา
กิจกรรมเทิดพระคุณแมํ
กิจกรรมชมรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
กิจกรรมนักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กิจกรรมนักศึกษาคณะ ครุศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

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.
115,600
115,600
20,500

20,500

11,500
22,500
15,500
13,500
61,500

11,500
22,500
15,500
13,500
61,500

58,500
22,620
14,500
52,500
68,830

58,500

17,207

52,500
17,207

17,208

17,208

70,316

17,579

17,579

17,579

17,579

61,334

15,333

15,333

15,334

15,334

72,000
681,200

18,000
204,219

18,000
154,619

18,000
126,621

18,000
195,741

22,620
14,500

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2

ปริมาณหนํวย
อัตราตํอ
ตํอรายการ
หนํวย
ปริมา
ปริมาณ หนํวยๆละ
หนํวยๆละ อัตรา หนํวย
ณ
ปริมาณรายการ

รายการ
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมกีฬา
สัมพันธ์ภายใน”ศรีอยุธยา
เกมส์”
ค่าตอบแทน
-คํากรรมการตัดสินกีฬา
ค่าใช้สอย
- คําบํารุงวงดุริยางค์
- คําถําย VDO
- คําติดตามประเมินผล
- คําจัดทําพิธีเปิด-ปิดการแขํงขัน
กีฬา
- คําการแสดงพิธีเปิด
- คําถ๎วยรางวัล
ค่าวัสดุ
- คําสูจิบัตรการแขํงขันกีฬา
- คําวัสดุในการจัดกิจกรรม
- คําดอกไม๎ตกแตํงสถานที่
- คําชุดนักกีฬา
- คําปูายประชาสัมพันธ์
- คําตกแตํงกระถางคบเพลิง
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรม 83
พรรษามหาราชาเทิดไท้องค์
ราชันย์
ค่าใช้สอย
- คําบํารุงดนตรีไทย/สากล

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
115,600

38,000
6,000
1,000
500
9,000
5,000
15,000
3,000
7,200
8,000
7,000
7,000
8,900
20,500

2,000

หมาย
เหตุ
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ลํา
ดับ

3

4

5

6

7

ปริมาณหนํวย
อัตราตํอ
ตํอรายการ
หนํวย
ปริมา
ปริมาณ หนํวยๆละ
หนํวยๆละ อัตรา หนํวย
ณ
ปริมาณรายการ

รายการ
- คําถําย VDO
- คําการแสดงเทิดพระเกียรติ
- คําติดตามและประเมินผล
ค่าวัสดุ
- คําตกแตํงเวทีและสถานที่จัดงาน
- คําวัสดุในการจัดกิจกรรม
- คําปูายประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหลักที่ 3 เปิดโลก
ชมรม
ค่าใช้สอย
- คําติดตามและประเมินผล
ค่าวัสดุ
- คําตกแตํงสถานที่
- คําปูายประชาสัมพันธ์
- คําโลํรางวัล
- คําวัสดุในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมเชิด
ชูเกียรติผู้นานักศึกษา
ค่าใช้สอย
- คําติดตามและประเมินผล
ค่าวัสดุ
- คําโลํรางวัล
- คํากรอบรูป
กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมรับ
น้องมหาวิทยาลัย
ค่าใช้สอย
- คําถําย VDO
- คําติดตามและประเมินผล
ค่าวัสดุ
- คําตกแตํงสถานที่
- คําปูายประชาสัมพันธ์
- คําวัสดุ
- คํากรอบรูปใสํเกียรติบัตร
กิจกรรมหลักที่ 6 กิจกรรมพระคุณ
ที่สาม(ไหว้ครู”54”)
ค่าใช้สอย
- คําบํารุงดนตรีไทย
- คําถําย VDO
- คําติดตามและประเมินผล
ค่าวัสดุ
- คําดอกไม๎ตกแตํงสถานที่
- คําปูายประชาสัมพันธ์
- คําพวงมาลัย
กิจกรรมหลักที่ 7 กิจกรรมประกวด
ARU.Star Challenge 2011
ค่าใช้สอย
- คําจ๎างไฟฟอลโลํ/ไฟประดับเวที
- คําจ๎างดนตรีสากล
- คําถําย VDO อัดวีทีอาร์ผู๎เข๎า
ประกวด
- เงินรางวัลผู๎ชนะเลิดการประกวด
จํานวน 6 รางวัล
- คําการแสดงพิธีเปิด

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
1,000
1,500
500
6,500
3,000
6,000
11,500
500
2,000
1,500
3,500
4,000
22,500
500
19,000
3,000
15,500
1,000
500
4,000
5,000
4,000
1,000
13,500
1,000
1,000
500
5,000
3,500
2,500
61,500
6,000
2,000
3,000
8,000
5,000

หมาย
เหตุ
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ลํา
ดับ

8

9

10

11

12
13

ปริมาณหนํวย
อัตราตํอ
ตํอรายการ
หนํวย
ปริมา
ปริมาณ หนํวยๆละ
หนํวยๆละ อัตรา หนํวย
ณ
ปริมาณรายการ

รายการ
- คําจ๎างทําฉากเวทีการประกวด
- คําติดตามและประเมินผล
ค่าวัสดุ
- คําตกแตํงสถานที่
- คําปูายประชาสัมพันธ์
- คําโลํรางวัล
- คําสายสะพาย
- คําวัสดุในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 8 กิจกรรมสัมมนา
ผู้นานักศึกษา
ค่าตอบแทน
- คําลงทะเบียนอบรมสัมมนาผู๎นํา
นักศึกษา
ค่าใช้สอย
- คํายานพาหนะ
- คําติดตามประเมินผล
ค่าวัสดุ
- คําปูายประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหลักที่ 9 กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา
ค่าใช้สอย
- คําตกแตํงสถานที่
- คําตกแตํงขบวนแหํเทียนพรรษา
- คําติดตามประเมินผล
- คําเครื่องไทยทาน
- คําถําย VDO
ค่าวัสดุ
- คําเทียน
- คําวัสดุ
กิจกรรมหลักที่ 10 กิจกรรมเทิด
พระคุณแม่
ค่าใช้สอย
-คําจัดการแสดงเทิดพระเกียรติ
-คําบํารุงดนตรีสากล
-คําถําย VDO
- คําติดตามประเมินผล
ค่าวัสดุ
- คําปูายประชาสัมพันธ์
- คําตกแตํงสถานที่
- คําวัสดุในการจัดกิจกรรม
-คํากรอบรูปใสํเกียรติบัตร
กิจกรรมหลักที่ 11 กิจกรรมชมรม
นักศึกษา
ค่าใช้สอย
-คําติดตามประเมินผล
ค่าวัสดุ
- คําวัสดุในการจัดกิจกรรมของ
ชมรม จํานวน 26 ชมรม
กิจกรรมหลักที่ 12 กิจกรรม
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมหลักที่ 13 กิจกรรม
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
8,000
500
6,000
9,000
6,000
5,000
3,000
58,500

1

ครั้ง ๆละ

45

คน ๆ ละ 1,000

บาท

45,000

12,000
500
1,000
22,620
3,000
10,500
500
3,000
1,000
2,000
2,620
14,500
2,000
1,000
1,000
500
3,000
4,000
2,000
1,000
52,500
500
26 ชมรมๆละ

2,000

บาท

52,000
68,830
70,320

หมาย
เหตุ
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ลํา
ดับ

ปริมาณหนํวย
อัตราตํอ
ตํอรายการ
หนํวย
ปริมา
ปริมาณ หนํวยๆละ
หนํวยๆละ อัตรา หนํวย
ณ
ปริมาณรายการ

รายการ

14 กิจกรรมหลักที่ 14 กิจกรรม
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
15 กิจกรรมหลักที่ 15 กิจกรรม
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

61,330
72,000
681,200

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได๎เข๎ารํวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
2. นักศึกษาได๎เข๎ารํวมกิจกรรมครบ ทั้ง 5 ด๎าน
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. จํานวนนักศึกษาที่เข๎ารํวม ทุกคณะ ทุกชั้นปี รวมทุกกิจกรรม 1,500 คน
1.2. จํานวนกิจกรรมที่สํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 15 กิจกรรม
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตํอกิจกรรมที่เข๎ารํวม
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎ภาพถํายแตํละกิจรรมที่ทางกองพัฒนานักศึกษาจัดขึ้น
3.3. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎จํานวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมแตํละกิจกรรม
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554
2.1.1 นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 3.1: นโยบายการศึกษา
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 นโบยายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะทั้ง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อ
ชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2.4.1 มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความพึงพอใจตํอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที

179
1123232036 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ
2. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ
3.ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ที่ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบเงินอุดหนุน,งบรายจํายอื่น
วงเงินงบประมาณ:
100,000
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หนํวยงาน:กองพัฒนานักศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ: ดร.วีรภัทร ภัทรกุล

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได๎กําหนดให๎ มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษา
ระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อทําหน๎าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และ
ภาระหน๎าที่ในการสํงเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุํงสูํความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพื่อสร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ สร๎างบัณฑิตที่มีความรู๎คูํความดี สร๎างสํานึกใน
คุณคํ าของวั ฒนธรรมท๎ องถิ่นและของชาติ เสริม สร๎า งความเข๎ มแข็ งของวิชาชีพ ครู ประสานความรํ วมมือระหวํา ง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ๎าน และ
เทคโนโลยีสมัยใหมํให๎เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท๎องถิ่น รวมทั้งศึกษา สํงเสริม สืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดํา ริ ทั้ งนี้โ ดยคํ านึง ถึงการมีสํวนรํ วมของประชาชนในท๎อ งถิ่น และสังคม
สอดคล๎องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
สุ ข ภาพที่ ดี เ ป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะชํ ว ยสํ ง เสริ ม ให๎ นั ก ศึ ก ษาสามารถศึ ก ษาและรํ ว มทํ า กิ จ กรรมตํ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ขณะที่นักศึกษาอยูํภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บปุวย หรือได๎รับอุบัติเหตุ
มหาลัยจึงควรจัดให๎มีแพทย์และพยาบาลมาให๎บริการตรวจรักษาเบื้องต๎น มียาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพียงพอตํอ
การรักษานักศึกษาอยํางเหมาะสมและทันทํวงที ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการให๎บริการด๎านสุขภาพแกํคณาจารย์และ
บุ ค ลากรทุ ก ฝุ า ยของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให๎ ส ามารถดํ า เนิ น งานบรรลุ ต ามภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ได๎ อ ยํ า งมี
ประสิทธิภาพด๎วยเชํนกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎บริการด๎านการรักษาพยาบาล สุขภาพ อนามัยแกํนักศึกษา
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1
นักศึกษาเข๎ารับการรักษาพยาบาลด๎านสุขภาพและอนามัย
1,000 คน
1.2
มียาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
35 รายการ
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. มีแพทย์และพยาบาลเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการให๎บริการทางด๎านการรักษาพยาบาลแกํ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.2. มีเวชภัณฑ์ยาเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการให๎บริการทางด๎านการรักษาพยาบาลแกํนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. มีการสํงเสริมสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลให๎กับนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2554
3.2. มีเวชภัณฑ์ยาเพียงพอในการให๎บริการด๎านการรักษาพยาบาลแกํนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ
2554
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

จ้างแพทย์และพยาบาล
-ดําเนินการจ๎างแพทย์และพยาบาล
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
-ดําเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1
2

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

หนํวยนับ

1/8
35

คน/เดือน
รายการ

จ๎างแพทย์และพยาบาล
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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
17

1/2

1/1
18

1/3

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1
2

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
12,500
12,500
6,250
18,750
50,000
25,000
25,000
100,000
37,500
12,500
31,250
18,750

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จ๎างแพทย์และพยาบาล
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

กิจกรรมหลักที่ 1 จ้างแพทย์
และพยาบาล
ค่าตอบแทน
-คําตอบแทนแพทย์และ
พยาบาล
2 กิจกรรมหลักที่ 2 จัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์
ค่าวัสดุ
-อะม๏อกซี่
-พลาสเตอร์ยา
-แอร์เอ็กซ์
-ไทลินอล 500
-ฟีคอล
-เด๏กซ์โต
-แอลกอฮอล์
-สําลี
-ผ๎าก๏อต
-ยาดม
-แอมโมเนีย
-ยาล๎างตา
-คาลามาย
-ไดเซ็นโต๎
-ยาหยอดตา
-ผงเกลือแรํ
-พอนสแตน
-คามิเนทีฟ
-แดนเซน
-นอจีซิด

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอ
หนํวย
อัตรา หนํวย

1

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
50,000

8

เดือน ๆ ละ

6,250

บาท

50,000
50,000

หมาย
เหตุ
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ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอ
หนํวย
อัตรา หนํวย

-ยาหมํอง
-เคาท์เตอร์เพน
-คอเฟนิลามีน
-ยาแก๎เมารถ
-ยาธาตุน้ําขาว
-ไซแอมมีดีน
-ไบโซวอน
-ยาหอม
-เบตาดีน
-ไดด๏อกซํา
-วิตามินซี
-ฯลฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

100,000

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได๎รับบริการด๎านสุขภาพอยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. นักศึกษาเข๎ารับบริการด๎านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 1,000 คน
1.2. มียาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพสําหรับให๎บริการแกํนักศึกษา 35 รายการ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554
2.1.1 นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 3.1: นโยบายการศึกษา
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 นโบยายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะทั้ง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อ
ชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2.4.1 มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความพึงพอใจตํอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1123232037 งานจัดซื้อครุภัณฑ์งานพยาบาล
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ
2. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ
3. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ที่ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบเงินอุดหนุน,งบรายจํายอื่น
วงเงินงบประมาณ:
15,000
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หนํวยงาน:กองพัฒนานักศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ: ดร.วีรภัทร ภัทรกุล

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได๎กําหนดให๎ มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษา
ระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อ ทําหน๎าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และ
ภาระหน๎าที่ในการสํงเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุํงสูํความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพื่อสร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ สร๎างบัณฑิตที่มีค วามรู๎คูํความดี สร๎างสํานึกใน
คุณคํ าของวั ฒนธรรมท๎ องถิ่นและของชาติ เสริม สร๎า งความเข๎ มแข็ งของวิชาชีพ ครู ประสานความรํ วมมือระหวํา ง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ๎าน และ
เทคโนโลยีสมัยใหมํให๎เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท๎องถิ่น รวมทั้งศึกษา สํงเสริม สืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดํา ริ ทั้ งนี้โ ดยคํ านึง ถึงการมีสํวนรํ วมของประชาชนในท๎อ งถิ่น และสังคม
สอดคล๎องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
หนํวยงานพยาบาลเป็นสํวนหนึ่งของงานด๎านบริการของกองพัฒนานักศึกษาที่ทําหน๎าที่อํานวยความสะดวก
และจัดบริการด๎านกายภาพให๎แกํนักศึกษา คณาจารย์และเจ๎าหน๎าที่ ดังนั้นงานพยาบาลจึงจําเป็นต๎องจัดหาครุภัณฑ์ที่
มี ค วามจํ า เป็ น ตํ อ การใช๎ ง านและอํ า นวยความสะดวกมาสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานให๎ เ พี ย งพอตํ อ การให๎ บ ริ ก ารของ
นักศึกษาที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น เพื่อให๎มีปริมาณครุภัณฑ์ไว๎คอยบริการและเตรียมความพร๎อมเพื่อให๎มีครุภัณฑ์ไว๎ใช๎ใน
ยามฉุกเฉินอยํางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์งานพยาบาลที่จําเป็นไว๎สําหรับให๎บริการแกํนักศึกษา
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1
นักศึกษาเข๎าใช๎บริการด๎านสุขภาพและอนามัย
1,500
คน
1.2
มีครุภัณฑ์งานพยาบาลที่เพียงพอตํอการให๎บริการ
2
รายการ
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสําหรับให๎บริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแกํนักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัย
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. มีการสํงเสริมสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลให๎กับนักศึกษาตลอดปีงบประมาณ 2554
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

3

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

31 ธันวาคม

2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

จัดซื้อครุภัณฑ์งานพยาบาล
-ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์งานพยาบาล
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แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

จัดซื้อครุภัณฑ์งานพยาบาล

ครั้ง

1

1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1

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.
15,000
15,000
15,000
15,000

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จัดซื้อครุภัณฑ์งานพยาบาล
รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

รายการ
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดซื้อ
ครุภัณฑ์งานพยาบาล
ค่าครุภัณฑ์
- เปลลําเลียง
- เครื่องชั่งน้ําหนักพร๎อมที่วัด
สํวนสูง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

1
1

ชิ้นๆละ
เครื่องๆละ

อัตราตํอ
หนํวย
อัตรา หนํวย

9,000
6,000

บาท
บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
15,000

หมาย
เหตุ

9,000
6,000
15,000

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถจัดหาครุภัณฑ์ที่จําเป็นไว๎ให๎บริการแกํนักศึกษา
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. นักศึกษาเข๎ามาใช๎บริการด๎านการรักษาพยาบาล 1,500 คน
1.2. มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการให๎บริการแกํนักศึกษา 2 รายการ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554
2.1.1 นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 3.1: นโยบายการศึกษา
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 นโบยายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะทั้ง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุ ดมศึกษา (สมศ.)
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2.3.1 มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อ
ชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2.4.1 มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความพึงพอใจตํอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
1123232038 งานบริการหอพักนักศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ
2. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบเงินอุดหนุน,งบรายจํายอื่น
วงเงินงบประมาณ:
519,860
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หนํวยงาน:กองพัฒนานักศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ: น.ส.กาญจนา จินตนา

หลักการและเหตุผล
กองพั ฒนานัก ศึก ษา เป็น หนํว ยงานที่ สนั บสนุ นการจั ดการศึ กษาให๎แ กํ นัก ศึก ษาและจัด บริก ารสิ่ งอํ านวย
ความสะดวกตํางๆ ให๎แกํนักศึก ษาของมหาวิทยาลัยราชภั ฎพระนครศรีอยุธยา ทั้งการจัดบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตํอการพัฒนาการเรียนรู๎ของนักศึกษาและจัดบริการด๎านกายภาพที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
หอพักนักศึกษาจึงมีความสําคัญอยํางยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยได๎จัดให๎มีการบริการทางด๎านกายภาพที่สํงเสริ ม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา สนับสนุนให๎นักศึกษาได๎ศึกษาเลําเรียนได๎อยํางเต็มที่ และสามารถใช๎ชีวิตอยูํรํวมกับผู๎อื่น
ได๎ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให๎นักศึกษาเป็นคนมีระเบียบ วินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ การอยูํรํวมกันกับผู๎อื่น ดังนั้นหอพักจึง
สมควรได๎รั บ การดูแ ล ปรับ ปรุ ง และพั ฒ นาให๎ มี สภาพแวดล๎ อมที่ ดี มีค วามพร๎อ มที่ จ ะให๎ บ ริ ก ารและอํ า นวยความ
สะดวกให๎กับนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูํตํางจังหวัดได๎มีที่พักที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย งานหอพักนักศึกษา จึง
จํ า เป็ น ต๎ อ งมี บุ ค ลากรไว๎ ดู แ ลอํ า นวยความสะดวก และรั ก ษาความปลอดภั ย ยามฉุ ก เฉิ น ที่ นั ก ศึ ก ษาต๎ อ งการความ
ชํวยเหลือ และมีบุคลากรไว๎คอยรักษาความสะอาดของหอพักให๎ถูกสุขอนามัย มีการจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ ที่พร๎อม
ใช๎ ซํอมแซมอุปกรณ์ให๎ใช๎งานได๎มีประสิทธิภาพดังเดิม และมีระบบการสื่อสารที่สามารถให๎ผู๎ปกครองหรือนักศึกษา
ติดตํอประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่ที่ดูแลหอพักได๎หรือติดตํอยามฉุกเฉินกับผู๎ปกครองของนัก ศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษา และ
ผู๎ปกครองของนักศึกษาที่เข๎ามาพักอาศัยจะได๎รับความปลอดภัยและการบริการที่ดีจากทางมหาวิทยาลั
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดบริการและอํานวยความสะดวกให๎แกํนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูํตํางจังหวัดได๎มีที่พักปลอดภัย
2. เพือ
่ จัดบริการและอํานวยความสะดวกให๎แกํอาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ บุคคลทั่วไปเข๎าพักภายในหอพัก
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1 มีนักศึกษาเข๎าพักอาศัยในหอพัก
194
คน
1.2 มีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออํานวยความสะดวกและให๎บริการแกํนักศึกษา
40
รายการ
1.3 สามารถมีการติดตํอสื่อสารเพื่อบริการแกํนักศึกษา
12
เดือน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. นักศึกษา ได๎รับความปลอดภัยและบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความพร๎อมในการเข๎าพักใน
หอพัก
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. มีการให๎บริการหอพักและสิ่งอํานวยความสะดวกให๎แกํนักศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2554
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม

2553

วัน
สิ้นสุด:

30 กันยายน

2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1

2

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

การให๎บริการหอพัก
-รับสมัครนักศึกษาภาคปกติเข๎าพักอาศัยในหอพัก
-ประกาศรับนักศึกษาหอพักภาคปกติ
-ให๎บริการสําหรับบุคคลภายนอก
การบริหารจัดการ
-คําจ๎างชั่วคราว
-คําจ๎างเหมาและคําซํอมแซมครุภัณฑ์
-คําวัสดุ
-คําโทรศัพท์

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1

2

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
การจัดให้บริการ
-ประกาศรับสมัครนักศึกษา
-บริการนักศึกษาพักหอพักและ
บุคคลภายนอก
การจัดการบริหารหอพัก
-คําจ๎างชั่วคราว
-คําลํวงเวลา
-คําจ๎างเหมาและคําซํอมแซม
ครุภัณฑ์
-คําวัสดุ
-จํายคําโทรศัพท์

ปริมาณ
หนํวยนับ
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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

ครั้ง

1

1

12

เดือน

3

3

4

2

12
20

เดือน
ครั้ง

3
5

3
5

3
4

3
6

12

เดือน

3

3

3

3

12
12

เดือน
เดือน

3
3

3
3

3
3

3
3

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1
2

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
การบริการหอพัก
การบริหารจัดการหอพัก
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

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.
369,600
150,260
519,860

92,400
37,560
129,960

92,400
37,560
129,960

92,400
37,560
129,960

92,400
37,580
129,980
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1
2

การให้บริการหอพัก
การบริหารจัดการหอพัก
งบบุคลากร
2.1 ค่าจ้างชั่วคราว
- เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
- พนักงานทําความสะอาดหอพัก
- พนักงานทําความสะอาดหอพัก
- พนักงานทําความสะอาดหอพัก
- พนักงานภาคพื้นดิน
- คําครองชีพ

ปริมาณหนํวย
ตํอรายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา
-

หนํวย
-

1
1
1
1
1
5

คน
คน
คน
คน
คน
คน

12
12
12
12
12
12

เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน

8,610
5,350
5,200
5,100
4,900
1,640

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5
1
5

คน
คน
คน

12
8
12

เดือน
เดือน
เดือน

1,460
120
170

บาท
บาท
บาท

งบดาเนินงาน
2.2 ค่าตอบแทน
- คําประกันสังคมลูกจ๎างชั่วคราว 5%
- คําตอบแทนลํวงเวลาวันจันทร์ พุธ ศุกร์
- คําตอบแทนลํวงเวลาเสาร์-อาทิตย์
2.3 ค่าใช้สอย
- คําซํอมแซมครุภัณฑ์
- คําจ๎างเหมาบริการ
2.4 ค่าวัสดุ
คําวัสดุสํานักงาน
คําวัสดุงานบ๎าน-งานสวน
คําวัสดุไฟฟูา-ประปา
2.5 ค่าสาธารณูปโภค
-คําบริการโทรศัพท์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
369,600
369,600

หมาย
เหตุ

103,320
64,200
62,400
61,200
58,800
19,680
150,260
87,520
17,520
7,680
62,320
23,000
10,000
13,000
36,740
8,000
19,800
8,940
3,000

12

เดือนๆละ

250

บาท

3,000
519,860

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได๎รับบริการและการอํานวยความสะดวกในหอพักที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ราคาถูกและใกล๎
สถานศึกษา
2. อาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ บุคคลทั่วไป ได๎รับบริการและการอํานวยความสะดวกอยํางมีประสิทธิภาพ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. จํานวนนักศึกษาได๎รับบริการจํานวน 194 คน
1.2. จํานวนวัสดุ อุปกรณ์ ในการให๎บริการแกํนักศึกษา 40 รายการ
1.3. มีบริการการติดตํอสื่อสาร 12 เดือน
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจความพึงพอใจของผู๎ที่มาใช๎บริการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554
2.1.1 นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 3.1: นโยบายการศึกษา

-

187
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 นโบยายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะทั้ง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อ
ชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2.4.1 มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความพึงพอใจตํอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
1123232039 งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนผู๎เข๎ารับบริการ
2. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบเงินอุดหนุน,งบรายจํายอื่น
วงเงินงบประมาณ:
124,000
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หนํวยงาน:กองพัฒนานักศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ: น.ส.กาญจนา จินตนา

หลักการและเหตุผล
กองพั ฒนานัก ศึก ษา เป็น หนํว ยงานที่ สนั บสนุ นการจั ดการศึ กษาให๎แ กํ นัก ศึก ษาและจัด บริก ารสิ่ งอํ านวย
ความสะดวกตํางๆ ให๎แกํนักศึก ษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งการจัดบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตํอการพัฒนาการเรียนรู๎ของนักศึกษาและจัดบริการด๎านกายภาพที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
หอพักนักศึกษาจึงมีความสําคัญอยํางยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยได๎จัดให๎มีการบริการทางด๎านกายภาพที่สํงเสริ ม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา สนับสนุนให๎นักศึกษาได๎ศึกษาเลําเรียนได๎อยํางเต็มที่ และสามารถใช๎ชีวิตอยูํรํวมกับผู๎อื่น
ได๎ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให๎นักศึกษาเป็นคนมีระเบียบ วินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ การอยูํรํวมกันกับผู๎อื่น ดังนั้นหอพักจึง
สมควรได๎รั บ การดูแ ล ปรับ ปรุ ง และพั ฒ นาให๎ มี ส ภาพแวดล๎ อมที่ ดี มีค วามพร๎อ มที่ จ ะให๎ บ ริ ก ารและอํ า นวยความ
สะดวกให๎กับนักศึกษาที่มีความจําเป็นต๎องพักอาศัยอยูํหอพักอยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ งานหอพักนักศึกษา จึง
จําเป็นต๎องมี ครุภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให๎บริการและอํานวยความสะดวกแกํนักศึกษาให๎เพียงพอและพร๎อมใช๎
งานอยูํเสมอ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จําเป็นไว๎ใช๎ในการบริการและอํานวยความสะดวกให๎แกํนักศึกษาในหอพัก
2. เพื่อให๎มีครุภัณฑ์ที่เพียงพอในการให๎บริการกับนักศึกษาภายในหอพัก
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1
มีครุภัณฑ์ที่จําเป็นสําหรับให๎บริการแกํนักศึกษา
3
รายการ
1.2
มีนักศึกษาเข๎าใช๎บริการครุภัณฑ์ในหอพัก
194
คน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. นักศึกษา อาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ และบุคคลทั่วไปได๎รับบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความ
พร๎อมในการเข๎าพักในหอพัก
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. มีครุภัณฑ์ที่จําเป็นไว๎ใช๎ในการให๎บริการภายในหอพักแกํนักศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2554
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

9

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม

2553

วัน
สิ้นสุด:

30 มิถุนายน

2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

จัดซื้อครุภัณฑ์
-เครื่องกรองน้ํา 6 เครื่อง
-ถังน้ําแสตนเลส 2 ถัง
-ปั๊มน้ําหอยโขํง 1 ตัว

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

ปริมาณ
หนํวยนับ
รวมทั้งสิ้น

จัดซื้อครุภัณฑ์หอพัก

3

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

รายการ

1

1

1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1

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.

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จัดซื้อครุภัณฑ์
-เครื่องกรองน้ํา 6 เครื่อง
-ถังน้ําแสตนเลส 2 ถัง
-ปั๊มน้ําหอยโขํง 1 ตัว
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

52,500
46,200
25,300
124,200

52,500
46,200
52,500

25,300
25,300

46,200

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

1

รายการ

กิจกรรมหลักที่ 1 จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์
-เครื่องกรองน้ํา
-ถังน้ําแสตนเลส
-ปัม
๊ น้ําหอยโขํง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

1
1
1

ครั้ง ๆ ละ
ครั้ง ๆ ละ
ครั้ง ๆ ละ

6
2
1

เครื่อง ๆ ละ
ใบ ๆ ละ
เครื่อง ๆ ละ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

8,750 บาท
23,100 บาท
25,300 บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

52,500
46,200
25,300
124,200

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได๎รับบริการและการอํานวยความสะดวกในหอพักที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ราคาถูกและใกล๎
สถานศึกษา
2. อาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ บุคคลทั่วไป ได๎รับบริการและการอํานวยความสะดวกอยํางมีประสิทธิภาพ
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. จํานวนนักศึกษาได๎รับบริการจํานวน 194 คน
1.2. จํานวนครุภัณฑ์ที่พร๎อมในการปฏิบัติงาน 3 รายการ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสํารวจความพึงพอใจของผู๎ที่มาใช๎บริการ
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554
2.1.1 นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 3.1: นโยบายการศึกษา
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 นโบยายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 9 : เสริมสร๎างสุขภาวะทั้ง 4 ด๎าน กาย จิต สังคมและปัญญา
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อ
ชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2.4.1 มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความพึงพอใจตํอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที

1000100 หน่วยตรวจสอบภายใน
1123232040 งานบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
60,000
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หนํวยตรวจสอบภายใน
: นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์

หลักการและเหตุผล
ตามโครงสร๎ า งการจั ด องค์ ก รของหนํ ว ยตรวจสอบภายใน หนํ ว ยตรวจสอบภายในจะมี ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่ง แตํงตั้งจากผู๎ ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็ น
กรรมการ ในแตํล ะปีง บประมาณ ทางหนํ วยตรวจสอบภายในจะดํ าเนิ นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํ า
มหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในโดยกรรมการจะหารือเพื่อพิจารณาในเรื่องของการประเมินความ
เสี่ยง แผนการตรวจสอบ การควบคุมภายในและผลการตรวจสอบประจําปี รวมทั้งจําให๎คําแนะนําในเรื่องการบริหาร
จัด การในหนํ วยตรวจสอบภายใน การบริ หารในสํ วนของวั ส ดุ ครุ ภั ณฑ์ เพื่ อให๎ เกิ ด ความเพี ยงพอที่ จ ะใช๎ ในการ
ดําเนินการที่เป็นสํวนสําคัญที่จะทําให๎งานของหนํวยตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. มีการประเมินความเสี่ยงโครงการตําง ๆ
2. หนํวยตรวจสอบภายในมีแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2554
3. หนํวยตรวจสอบภายในมีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบพร๎อมผลการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2554
4. หนํวยตรวจสอบภายในสามารถประเมินระบบการควบคุมภายในของหนํวยตําง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
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เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1
มีการจัดลําดับความเสี่ยงโครงการตําง ๆ ในมหาวิทยาลัย
1 ครั้ง
2
หนํวยตรวจสอบภายในมีแผนการตรวจสอบโครงการตําง ๆ ที่ถูกประเมิน
1 ครั้ง
ความเสี่ยงตามลําดับความเสี่ยงสูง-ต่าํ
3
หนํวยตรวจสอบภายในมีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบโครงการตําง ๆ และผล
3 โครงการ
การตรวจสอบโครงการประจําปี
4
หนํวยตรวจสอบภายในได๎ทบทวนระบบการควบคุมภายในของหนํวยงาน
3 – 5 หนํวยงาน
ตําง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยอยํางน๎อย
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. แผนการตรวจสอบได๎ถูกจัดทําขึ้นตามการประเมินความเสี่ยง
2.2. แผนปฏิบัติงานการตรวจสอบ
2.3. มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในเดิม เพื่อที่จะมีการพัฒนาและสร๎างระบบการควบคุมภายใน
ขึ้นใหมํ

3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. มีการจัดทําแผนการตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบพร๎อมกับการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 4
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2

3

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2554
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.

จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ
ประชุมคณะกรรมการ
3.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
3.2 ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1
2

3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.2554
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.

จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ
ประชุมคณะกรรมการ
2.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัย
2.2 ประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

3

ครั้ง

1

1

1

2

ครั้ง

1

1

2

ครั้ง

1

1

3

ครั้ง

1

1

1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1
2

3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ
ประชุมคณะกรรมการ
2.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัย
2.2 ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ภายใน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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.
30,000
10,000
5,000
10,000
5,000
17,200

8,600

-

8,600

-

5,600

2,800

-

2,800

-

7,200
60,000

3,200
24,600

5,000

2,000
23,400

2,000
7,000
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

1.
1.1

จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ
คําวัสดุ
- คําวัสดุสํานักงาน
- คําวัสดุคอมพิวเตอร์
1.2 คําใช๎สอย
2
ประชุมคณะกรรมการ
2.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัย
2.1.1 คําตอบแทน
2.1.2 คําใช๎สอย
- คําพาหนะคณะกรรมการ
2.2

3

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
30,000

2
1

ครั้ง
ครั้ง

2

ครั้ง ๆละ

1

งาน ๆ ละ

4,600

บาท

9,200

2

ครั้ง ๆละ

1

งาน ๆ ละ

4,000

บาท

8,000

ประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
2
- คําตอบแทน
3
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

หมาย
เหตุ

20,000
5,000
5,000
22,800
17,200

5,600

ครั้ง ๆละ

1

งาน ๆ ละ

2,800

บาท

5,600
7,200

ครั้ง

110,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.
4.

มีแผนบริหารความเสี่ยง
ได๎แผนการตรวจสอบประจําปี
มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ
มีวัสดุ อุปกรณ์ ใช๎ในการบริหารจัดการในหนํวยตรวจสอบภายใน

การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. หนํวยตรวจสอบภายในสามารถนําแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบไป
ปฏิบัติการตรวจสอบ และมีวัสดุครุภัณฑ์ใช๎ในการบริหารจัดการสํานักงานให๎เกิดประสิทธิภาพ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการการตรวจสอบภายใน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตาม(รําง)ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1.1 องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ
ตัวบํงชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง
2.2. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชราร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
2.2.1 มิติที่ 4 : มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 12 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
หมวดที่ 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1123232041 โครงการบุคลากรอบรม สัมมนาและการไปราชการ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
50,000
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หนํวยตรวจสอบภายใน
: นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์

หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในจะเป็นเครื่องมือ และกลไกอันสําคัญของผู๎บริหาร เปรียบเสมือนกลไกในการเฝูาระวัง
ให๎ ห นํ ว ยงาน ได๎ รั บ รู๎ สถานการณ์ ข องตนเองอยูํ ต ลอดเวลา โดยการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกํากับ ดูแลอยํางเป็นระบบและเป็นไปตามกฎ ระเบียบตําง ๆ เพื่อให๎
หนํวยงานได๎รับการตรวจสอบอยํางทั่วถึง สร๎างความมั่นใจแกํผู๎บริหาร
หนํวยตรวจสอบภายในได๎เล็งเห็นถึงความสําคัญในการที่ต๎องสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรม เพื่อเตรียมความ
พร๎อมให๎กับบุคลากรของหนํวยตรวจสอบภายในมีมาตรฐานงานด๎านการตรวจสอบ มีความเข๎าใจในกฎ ระเบียบและ
ข๎อ กํา หมายที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลง ซึ่ ง จะสามารถทํ าให๎ บุค ลากรของหนํ ว ยตรวจสอบภายใน สามารถนํา ความรู๎ ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได๎มาจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติงานตรวจสอบได๎อยํางถูกต๎อง
วัตถุประสงค์
1. บุคลากรของหนํวยตรวจสอบภายในมีความรู๎และประสบการณ์เพิ่มขึ้นจากการไปอบรม สัมมนา
2. สามารถจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี ได๎ถูกต๎องตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
3. บุคลากรของหนํวยตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานด๎านตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบได๎
อยํางถูกต๎องเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ
หนํวยนับ
1
บุคลากรของหนํวยตรวจสอบภายในได๎เข๎ารับการอบรมเชิง
4 ครั้ง
ปฏิบัติการ
2
มีแผนการตรวจสอบประจําปี
1 ครั้ง
3
มีแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ
1 ครั้ง
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. บุคลากรของหนํวยตรวจสอบภายในมีความรู๎ ความชํานาญในงานตรวจสอบ สามารถจัดทํา
แผนการตรวจสอบพร๎อมออกรายงานผลการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ บุคลากรของหนํวยตรวจสอบภายในสามารถจัดทําแผนการ
ตรวจสอบและแผนปฏิบัติการตรวจสอบเสร็จสามารถเสนอตํอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

บุคลากรอบรม สัมมนา และการไปราชการ
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แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

บุ ค ลากรอบรม สั ม มนา และการไป
ราชการ

4

ครั้ง

1

1

1

1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1

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
15,000
15,000
15,000
5,000
50,000
15,000
15,000
15,000
5,000

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
บุคลากรอบรม สัมมนา และการไปราชการ
รวม

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

1
1.1

รายการ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อบรม/สัมมนา/ไปราชการ
คําใช๎สอย
- คําเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ/
ลงทะเบียน

4

ครั้ง

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
50,000

หมาย
เหตุ

50,000
50,000

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรของหนํวยตรวจสอบภายในมีความรู๎ความชํานาญในขบวนการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานให๎
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. บุ ค ลากรที่ รั บ การอบรม สั ม มนาและไปราชการ สามารถนํ า ความรู๎ ค วามสามารถที่ ไ ด๎ รั บ
นํา มาสอบทาน/ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจํา ปี ไ ด๎ร๎ อ ยละ 70 ของแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปี
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานผลการการตรวจสอบภายใน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตาม(รําง)ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1.1 องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ
ตัวบํงชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง
2.2. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชราร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
2.2.1 มิติที่ 4 : มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 12 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
หมวดที่ 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1123232042 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารของหน่วยตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเข๎าใหมํ
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูํ
3. จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
10,000
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หนํวยตรวจสอบภายใน
: นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์

หลักการและเหตุผล
ตามระเบีย บคณะกรรมการตรวจเงิน แผํน ดิน วํา ด๎ วยการกํ าหนดมาตรฐานการควบคุ มภายใน พ.ศ.2544
ข๎อ 6 กําหนดให๎ทุกหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการควบคุมภายในของแตํละหนํวยงาน เพื่อที่จะให๎
มหาวิทยาลัยได๎จัดทํารายงานการควบคุมภายในในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และทําการจัดสํงรายงานการควบคุม
ภายในตํ อ คณะกรรมการตรวจเงิ น แผํ นดิ น กรมบั ญชี ก ลางและกลุํ ม ตรวจสอบภายในระดับ กระทรวง เพื่ อที่ จ ะให๎
รายงานการควบคุ ม ภายในที่ จั ด สํ ง ถู ก ต๎ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐานแนวทางการจั ด ทํ า รายงานการควบคุ ม ภายใน
จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น ที่ ห นํ ว ยตรวจสอบภายในจะต๎ อ งทํ า การจั ด อบรม เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะให๎ แ กํ บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ตํอการจั ดทํารายงานการควบคุ มภายในของแตํละหนํ วยงาน และต๎ องทําการติดตามการควบคุมภายในของแตํล ะ
หนํวยงานในทุก ๆ ปี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความเข๎าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
2. เพื่อให๎หนํวยงานตําง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได๎เข๎าใจและทราบถึงจุดอํอนที่ควรแก๎ไขปรั บปรุงในระบบ
การควบคุมภายในของหนํวยงานตนเอง
3. หนํ ว ยงานตํ า ง ๆ ภายในมหาวิ ทยาลั ย สามารถจั ด ทํ า รายงานผลการประเมิ น องค์ ป ระกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1
บุคลกรซึ่งเป็นตัวแทนของหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย เข๎ารับการอบรม
30 คน
เชิงปฏิบัติการการควบคุมภายใน
1.2
หนํวยงานตําง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได๎จัดสํงรายงานการควบคุมภายใน
1 ครั้ง
ปย.1 และปย.2 ที่จะต๎องจัดสํงให๎สํานักงานตรวจเงินแผํนดินดินภูมิภาค
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. หนํวยงานตําง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นผลจาก
การที่ได๎ประเมินระบบการควบคุมภายในของหนํวยงานตนเอง ทําให๎ทราบถึงจุดอํอนที่ต๎องปรับปรุงและสามารถ
นําไปเขียนเป็นรายงานแบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 เพื่อนําเสนอตํอสํานักงานตรวจเงินแผํนดิน
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. หนํวยตรวจสอบภายในสามารถจัดอบรมระบบการควบคุมภายในได๎ตามกําหนดเวลา
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน
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แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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

ครั้ง

1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1

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.
10,000
10,000
10,000

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน
รวม

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

1

รายการ

จั ด อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
ควบคุมภายใน
- คําตอบแทนวิทยากร
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
- คําเอกสารประกอบการอบรม

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

2
30

คน ๆ ละ
คน ๆ ละ

6
1

ชม. ๆ ละ
วัน ๆ ละ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

600
50

หนํวย

บาท
บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
10,000

หมาย
เหตุ

7,200

1,500
1,300
10,000

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะและหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นหนํวยงานที่โปรํงใส มีการควบคุมภายในที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
2. คณะและหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยเข๎าใจถึงการควบคุมภายในและจัดสํงรายงานการควบคุมภายใน
ได๎ตามกําหนดเวลา
การประเมินผลการดาเนินงาน

แผํนดิน

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. คณะและหนํวยงานตําง ๆ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
1.2. คณะและหนํวยงานตําง ๆ สามารถรายงานในแบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 สํงสํานักงานตรวจเงิน
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบทานในการจัดฝึกอบรม
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบรายงานการควบคุมภายใน

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตาม(รําง)ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1.2 องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ
ตัวบํงชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง
2.2. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชราร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
2.2.2 มิติที่ 4 : มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 12 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
หมวดที่ 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
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3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที

1080000

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1123232043 งานการบริหารและพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตทีมีมาตรฐานคุณภาพ
เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให๎มีความรู๎ ความสามารถใน
การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะวเลา 12 เดือนหลังจบ
2. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
3. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบํารุงการศึกษา หมวดรายจําย : งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
710,000
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
: นายชัยพฤกษ์ ชูดํา

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได๎ กําหนดให๎ ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ เป็ น สถานศึก ษา
ระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อทําหน๎าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์แล ะ
ภาระหน๎าที่ในการสํงเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุํงสูํความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพื่อสร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ สร๎างบัณฑิตที่มีความรู๎คูํความดี สร๎างสํานึกใน
คุณคํ าของวั ฒนธรรมท๎ องถิ่นและของชาติ เสริ ม สร๎า งความเข๎ มแข็ งของวิชาชีพ ครู ประสานความรํ วมมือระหวํา ง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ๎าน และ
เทคโนโลยีสมัยใหมํให๎เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท๎องถิ่น รวมทั้งศึกษา สํงเสริม สืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดํา ริ ทั้ งนี้โ ดยคํ านึง ถึงการมีสํวนรํ วมของประชาชนในท๎อ งถิ่น และสังคม
สอดคล๎องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ต๎องดําเนินงานตามภาระหน๎าที่ที่กําหนด
ไว๎ตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกลําวข๎างต๎น รวมทั้งการดําเนินงานให๎เป็นไปตามบริบท
ตําง ๆ ที่ เกี่ยวข๎อง เชํน ด๎า นการพัฒนาสถาบันและบุคลากร จากผลการประเมิน ภายนอกโดย สมศ. ปีการศึกษา
2548-2549 มหาวิทยาลัยต๎องปรับปรุงระบบฐานข๎อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อสามารถใช๎
ฐานข๎อมูลตําง ๆ มาประกอบการตัดสินใจ ฐานข๎อมูลที่ดีจะนําผลสูํการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูํองค์การแหํงการเรียนรู๎
ได๎อยํา งเป็นรู ปธรรม เป็นต๎ น จึ งมีความจําเป็ นอยํางยิ่งที่ม หาวิทยาลัยจะต๎องมีก ารพัฒ นางานในด๎านตําง ๆ อยํา ง
ตํอเนื่องและให๎เกิดพัฒนาการให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไป
ในสํวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนํวยงานสนับสนุนด๎านแหลํงเรียนรู๎ และด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาใน
ยุคปัจจุบันจําเป็นต๎องมีแหลํงการเรียนรู๎หรือคลังปัญญาที่หลากหลายเพื่อเป็นการปฎิรูปการศึกษาและสร๎างสังคมแหํง
การเรียนรู๎ตลอดชีวิต และเป็นการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น ซึ่งจําเป็นต๎องจัดทํา จัดหา จัดการและบริหารงาน ทั้งสิ่ง
ตีพิมพ์และไมํตีพิมพ์ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัสดุตํางๆ ที่ดีทันสมัย บํารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาบุคลากรให๎
มี ค วามเชี่ ย วชาญทั น ตํ อ การเปลี่ ย นแปลงในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และใช๎ ห ลั ก ประกั น คุ ณ ภาพในการปฏิ บั ติ ง านให๎ ไ ด๎
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท๎ อ งถิ่ น และให๎ ไ ด๎ ต ามความ
ต๎องการและเป็นมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท๎องถิ่น
2. เพื่ อ สนั บ สนุ น ให๎ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย และชุ ม ชน ในท๎ อ งถิ่ น สร๎ า งนิ สั ย การเรี ย นรู๎
การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง
3. เพื่อให๎บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได๎มาตรฐานมีคุณภาพ
4. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด๎านการเรียนการสอน
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เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1
เครื่องคอมพิวเตอร์
20 เครื่อง
1.2
คอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับผู๎สอน
7 เครื่อง
1.3
เครื่องฉายภาพดิจิตอล
7 เครื่อง
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
2.2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง

2.3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต
2.4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2.5. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
2.6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลาร๎อยละ 85

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30

กันยายน

2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2
3

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

เครืองคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับผู๎สอน
เครื่องฉายภาพดิจิตอล

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1

กิจกรรมหลักที่ 1
งานบริหารและพัฒนางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
1.2 คอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับ
ผู๎สอน
1.3 เครื่องฉายภาพดิจิตอล

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

20
7

เครื่อง
เครื่อง

20
7

7

เครื่อง

7

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1

กิจกรรมหลักที่ 1
งานบริหารและพัฒนางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
1.2 คอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับผู๎สอน
1.3 เครื่องฉายภาพดิจิตอล
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.

360,000
105,000
245,000

360,000
105,000
245,000

710,000

710,000
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

1

รายการ

กิจกรรมหลักที่ 1
งานบริหารและพัฒนางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
1.2 คอมพิวเตอร์ Notebook
สําหรับผู๎สอน
1.3 เครื่องฉายภาพดิจิตอล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

20
7

เครื่อง
เครื่อง

1
1

เครื่องละ
เครื่องละ

18,000 บาท
15,000 บาท

180,000
105,000

7

เครื่อง

1

เครื่องละ

35,000 บาท

245,000
710,000

หมาย
เหตุ

(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.
4.

ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการเพิ่มมากขึ้น
ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่สํานักมีให๎บริการ
บุคลากรของสํานักได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์ทางด๎านวิชาการเพิ่มมากขึ้น
สํานักมีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช๎งาน

การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับผู๎สอน
- เครื่องฉายภาพดิจิตอล

20
7
7

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1.2. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85
1.3. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง เปูาหมายระดับ 3
1.4. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3
1.5. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3
1.6. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ เปูาหมายระดับ 3
1.7. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เปูาหมายระดับ 3
ตัวชีว้ ัดเชิงเวลา
1.8. งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลาที่กําหนด
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. สถิติการเข๎ามาใช๎บริการในสํานักทุกประเภทของผู๎ใช๎บริการ
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554
นโยบายที่ 3: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 3.1 : นโยบายการศึกษา
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553–2555
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2.2.1 นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน
ท๎องถิ่น และสังคม
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.4.1 มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6.2 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 7.1 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
2.4.2 มิติที่ 3 : มิติด๎านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี่วัดที่ 10 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต
2.4.3 มิติที่ 4 : มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 12 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.)
2.5.1 องค์ประกอบที่ 2: การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ 2.5 : ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
2.5.2 องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ
ตัวบํงชี้ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน/
หน่วย
นับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

20 เครื่อง

18,000

360,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตราฐานฯ

1

เครื่องคอมพิวเตอร์

- CPU Intel Dual Core E5300 processor
(2.60GHz, 2MB L2 Cache,800MHz FSB)
- Chipset เทียบเทํา Intel Q43 Express chipset
- Memory ไมํน๎อยกวํา 2GB PC2-6400 (DDR2800) Memory
- Hard Disk 250 GB SATA NCQ HDD SMART IV
1st HDD (7200rpm)
- Optical Drive SATA 16X SuperMulti
LghtScribe 1st No SW
- Keyboard HP USB Standard Keyboard
- Mouse HP USB 2-Button Optical Scroll Mouse
- Graphic Intel Graphics Media Accelerator
4500
- Removable media HP 22-in-1 3.5" Media
Card Reader
- Power Supply 320 watt
- Warranty 1-1-1 warranty MT (optional
warranty extensions available)
- Integrated Intel 82567LM Gigabit Network
Connection Ethernet

คาชี้แจงฯ
ใช๎สําหรับการเรียนการสอน และสําหรับบริการ
สําหรับนักศึกษา

200
ลาดับ
ที่
2

รายการ
คอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับ
ผู๎สอน

จานวน/
หน่วย
นับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

7 เครื่อง

15,000

105,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตราฐานฯ

-

CPU ความเร็วไมํต่ํากวํา 2.2 GHz. L2
cache ไมํน๎อยกวํา 2 MB
Hard disk ความจุไมํน๎อยกวํา 250 GB
ความเร็วไมํต่ํากวํา 7200 RPM
RAM ไมํน๎อยกวํา 1GB

-

DVD+/-RW

-

802.11 b/g/n wireless LAN

-

คาชี้แจงฯ
ใช๎สําหรับให๎บริการผูส
๎ อนในห๎องเรียน
3

เครื่องฉายภาพดิจิตอล

7 เครื่อง

35,000

245,000

มาตราฐานฯ
ความสวํางไมํนอ
๎ ยกวํา 2600 ANSI Lumens
ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1024x768
คํา contrast ไมํน๎อยกวํา 3,700
สามารถแสดงภาพได๎ขนาด 23-300 นิว้
รับประกันตัวเครือ
่ งไมํน๎อยกวํา 2 ปี และ
รับประกันหลอดภาพไมํน๎อยกวํา 1 ปี หรือไมํน๎อย
กวํา 1000 ชั่วโมง

คาชี้แจงฯ
ใช๎สําหรับให๎บริการผูส
๎ อนในห๎องเรียน

รวม

710,000

201
1123232044 งานบริหารและพัฒนางานวิทยบริการ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตทีมีมาตรฐานคุณภาพ
เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให๎มีความรู๎ ความสามารถใน
การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะวเลา 12 เดือนหลังจบ
2. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
3. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบํารุงการศึกษา หมวดรายจําย : งบดําเนินงาน,งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
1,771,470
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
: นายชัยพฤกษ์ ชูดํา

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได๎ กําหนดให๎ ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ เป็ น สถานศึก ษา
ระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อทําหน๎าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และ
ภาระหน๎าที่ในการสํงเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุํงสูํความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพื่อสร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ สร๎างบัณฑิตที่มีความรู๎คูํความดี สร๎างสํานึกใน
คุณคํ าของวั ฒนธรรมท๎ องถิ่นและของชาติ เสริม สร๎า งความเข๎ มแข็ งของวิชาชีพ ครู ประสานความรํ วมมือระหวํา ง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี พื้นบ๎าน และ
เทคโนโลยีสมัยใหมํให๎เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท๎องถิ่น รวมทั้งศึกษา สํงเสริม สืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดํา ริ ทั้ งนี้โ ดยคํ านึง ถึงการมีสํวนรํ วมของประชาชนในท๎อ งถิ่น และสังคม
สอดคล๎องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ต๎องดําเนินงานตามภาระหน๎าที่ที่กําหนด
ไว๎ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกลําวข๎างต๎น รวมทั้งการดําเนินงานให๎เป็นไปตามบริบท
ตําง ๆ ที่ เกี่ยวข๎อง เชํน ด๎า นการพัฒนาสถาบันและบุคลากร จากผลการประเมิน ภายนอกโดย สมศ. ปีการศึกษา
2548-2549 มหาวิทยาลัยต๎องปรับปรุงระบบฐานข๎อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อสามารถใช๎
ฐานข๎อมูลตําง ๆ มาประกอบการตัดสินใจ ฐานข๎อมูลที่ดีจะนําผลสูํการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูํองค์การแหํงการเรียนรู๎
ได๎อยํา งเป็นรู ปธรรม เป็นต๎ น จึ งมีความจําเป็ นอยํางยิ่งที่ม หาวิทยาลัยจะต๎องมีก ารพัฒ นางานในด๎านตําง ๆ อยํา ง
ตํอเนื่องและให๎เกิดพัฒนาการให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไป
ในสํวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนํวยงานสนับสนุนด๎านแหลํงเรียนรู๎ และด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาใน
ยุคปัจจุบันจําเป็นต๎องมีแหลํงการเรียนรู๎หรือคลังปัญญาที่หลากหลายเพื่อเป็นการปฎิรูปการศึกษาและสร๎างสังคมแหํง
การเรียนรู๎ตลอดชีวิต และเป็นการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น ซึ่งจําเป็ นต๎องจัดทํา จัดหา จัดการและบริหารงาน ทั้งสิ่ง
ตีพิมพ์และไมํตีพิมพ์ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัสดุตํางๆ ที่ดีทันสมัย บํารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาบุคลากรให๎
มี ค วามเชี่ ย วชาญทั น ตํ อ การเปลี่ ย นแปลงในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และใช๎ ห ลั ก ประกั น คุ ณ ภาพในการปฏิ บั ติ ง านให๎ ไ ด๎
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท๎ อ งถิ่ น และให๎ ไ ด๎ ต ามความ
ต๎องการและเป็นมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาหนังสือตําราวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดีและทันสมัย
2. เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท๎องถิ่น
3. เพื่อสนับสนุนนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนในท๎องถิ่น สร๎างนิสัยการเรียนรู๎ การศึกษา
ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง
4. เพื่อให๎บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได๎มาตรฐานคุณภาพ
5. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด๎านการเรียนการสอน
6. เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให๎มีความเหมาะสมกับการ
เป็นแหลํงเรียนรู๎ในสภาพปัจจุบันมากขึ้น
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1
ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์
1.2
คําหนังสือและสิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง
1.3
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.4
วัสดุเกี่ยวเนื่องกับการทําหนังสือ, สิ่งพิมพ์ตํอเนื่องและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปริมาณ
1
400
200
50

หนํวยนับ
งาน
รายการ
รายการ
รายการ

202
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.5
คําตอบแทนกรรมการบริหารสํานัก
4 ครั้ง
1.6
คําอาหารวําง ประชุมกรรมการบริหารสํานัก
4 ครั้ง
1.7
คําอาหารวําง ประชุมกรรมการประกันคุณภาพ
12 ครั้ง
1.8
บํารุงรักษาลิฟต์
1 งาน
1.9
ซํอมบํารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่
20 รายการ
1.10
วัสดุสํานักงาน
100 รายการ
1.11
วัสดุการเกษตร
20 รายการ
1.12
วัสดุงานบ๎านงานครัว
100 รายการ
1.13
วัสดุไฟฟูา-ประปา
20 รายการ
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
2.2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง
2.3. ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการักษามาตรฐานระยะเวลาการให๎บริการ
2.4. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต
2.5. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2.6. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลาร๎อยละ 85
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30

กันยายน

2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ

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

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.

ขั้นตอน / กิจกรรม

ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์
คําหนังสือและสิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
วัสดุเ กี่ยวเนื่องกั บการทําหนังสือ , สิ่ง พิมพ์ตํ อเนื่อ งและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คําตอบแทนกรรมการบริหารสํานัก
คําอาหารวําง ประชุมกรรมการบริหารสํานัก
คําอาหารวําง ประชุมกรรมการประกันคุณภาพ
บํารุงรักษาลิฟต์
ซํอมบํารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่
วัสดุสํานักงาน
วัสดุการเกษตร
วัสดุงานบ๎านงานครัว
วัสดุไฟฟูา-ประปา
กํากับ ติดตามและประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

กิจกรรมหลักที่ 1
งานบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ ท ย
บริการ
งบดาเนินงาน
1 ค่าใช้สอย
1.1 ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2 ค่าวัสดุ
2.1 คําหนังสือและสิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง
2.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

1

หนํวย
นับ

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.

งาน

400 รายการ
200 รายการ

1
100
50

100
50

100
50

100
50

203
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

2.3 วัสดุเกี่ยวเนื่องกับการทําหนังสือ
, สิ่งพิมพ์ตํอเนื่องและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมหลักที่ 2
งานบริหารจัดการสานักงาน
งบดาเนินงาน
3 ค่าตอบแทน
3.1 คํ า ตอบแทนกรรมการบริ ห าร
สํานัก
4 ค่าใช้สอย
4.1 คําอาหารวําง ประชุม
กรรมการบริหารสํานัก
4.2 คํ า อาหารวํ า ง ประชุ ม กรรมการ
ประกันคุณภาพ
4.3 บํารุงรักษาลิฟต์
4.4 ซํอมบํารุงครุภัณฑ์และอาคาร
สถานที่
5 ค่าวัสดุ
5.1 วัสดุสํานักงาน
5.2 วัสดุการเกษตร
5.3 วัสดุงานบ๎านงานครัว
5.4 วัสดุไฟฟูา-ประปา

หนํวย
นับ

50 รายการ

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.

10

10

10

20

4

ครั้ง

1

1

1

1

4

ครั้ง

1

1

1

1

12

ครั้ง

3

3

3

3

1
5

5

5

5

15
5
10
5

20
5
10
5

25
5
10
5

10
5
10
5

1 งาน
20 รายการ

100
20
100
20

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

1
2

3
4

5

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

กิจกรรมหลักที่ 1
งานบริหารและพัฒนางานวิทยบริการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
1.1 ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ค่าวัสดุ
2.1 คําหนังสือและสิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง
2.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.3 วัสดุเกี่ยวเนื่องกับการทําหนังสือ,
สิ่งพิมพ์ตํอเนื่องและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมหลักที่ 2
งานบริหารจัดการสานักงาน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
3.1 คําตอบแทนกรรมการบริหารสํานัก
ค่าใช้สอย
4.1 คําอาหารวําง ประชุมกรรมการบริหาร
สํานัก
4.2 คําอาหารวําง ประชุมกรรมการประกัน
คุณภาพ
4.3 บํารุงรักษาลิฟต์
4.4 ซํอมบํารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่
ค่าวัสดุ
5.1 วัสดุสํานักงาน
5.2 วัสดุการเกษตร
5.3 วัสดุงานบ๎านงานครัว
5.4 วัสดุไฟฟูา-ประปา

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
งบประมาณ
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.

200,000
200,000
800,000
700,000
50,000
50,000

200,000
175,000
10,000
10,000

175,000
10,000
10,000

175,000
10,000
10,000

175,000
20,000
20,000

15,900

15,900

15,900

15,900

425

425

425

425

6,000

1,500

1,500

1,500

1,500

29,960
200,000
470,210
210,210
20,000
200,000
40,000

7,490.01
20,000

7,490.01
80,000

7490.01
50,000

7,489.97
50,000

50,000
5,000
40,000
10,000

50,000
5,000
60,000
10,000

50,000
5,000
60,000
10,000

60,210
5,000
40,000
10,000

63,600
63,600
237,660
1,700

204
ลํา
ดับ

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
งบประมาณ
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

รวม

1,771,470

345,315

425,315

395,315

605,525

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

กิจกรรมหลักที่ 1
งา น บ ริ หา ร แ ล ะ พั ฒ น า ง า น
วิทยบริการ
งบดาเนินงาน
1 ค่าใช้สอย
1.1 ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2 ค่าวัสดุ
2.1 คําหนังสือและ
สิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง
2.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.3 วัสดุเกี่ยวเนื่องกับการทํา
หนังสือ, สิ่งพิมพ์ตํอเนื่องและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมหลักที่ 2
งานบริหารจัดการสานักงาน
งบดาเนินงาน
3 ค่าตอบแทน
3.1 คําตอบแทนกรรมการบริหาร
สํานัก
4 ค่าใช้สอย
4.1 คําอาหารวําง ประชุม
กรรมการบริหารสํานัก
4.2 คําอาหารวําง ประชุม
กรรมการประกันคุณภาพ
4.3 บํารุงรักษาลิฟต์
4.4 ซํอมบํารุงครุภัณฑ์และ
อาคารสถานที่
5 ค่าวัสดุ
5.1 วัสดุสํานักงาน
5.2 วัสดุการเกษตร
5.3 วัสดุงานบ๎านงานครัว
5.4 วัสดุไฟฟูา-ประปา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

1

งาน

1

งานละ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

200,00 บาท
0

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

200,000

400

รายการ

700,000

200
50

รายการ
รายการ

50,000
50,000

4

ครั้ง

1

ครั้งละ

15,900 บาท

63,600

4

ครั้ง

1

ครั้งละ

425 บาท

1,700

12

ครั้ง

1

ครั้งละ

500 บาท

6,000

1
20

งาน
รายการ

1

งานละ

29,960 บาท

29,960
200,000

100
20
100
20

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

210,210
20,000
200,000
40,000
1,771,470

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.
4.

ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการเพิ่มมากขึ้น
ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่สํานักมีให๎บริการ
บุคลากรของสํานักได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์ทางด๎านวิชาการเพิ่มมากขึ้น
สํานักมีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช๎งาน

การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.1. ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์
1.2. จํานวนหนังสือและสิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง
1.3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.4. การประชุมกรรมการบริหารสํานัก

1
400
200
4

ฐาน
เลํม
รายการ
ครั้ง

205
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1.5. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85
1.6. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง เปูาหมายระดับ 3
1.7. ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการักษามาตรฐานระยะเวลาการให๎บริการ
เปูาหมายระดับ 3
1.8. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 3
1.9. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3
1.10. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ เปูาหมายระดับ 3
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. สถิติการเข๎ามาใช๎บริการในสํานักทุกประเภทของผู๎ใช๎บริการ
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554
นโยบายที่ 3: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 3.1 : นโยบายการศึกษา
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553–2555
2.2.1
นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนอง
ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและ
ประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
2.2.2
นโยบายที่ 3 : สนับสนุน รํวมมือ และขยายการให๎บริการทางวิชาการ เพื่อ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง เป็นที่พึ่งของ
ท๎องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู๎นําชุมชน สังคม ท๎องถิ่น และประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 : สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการบริการวิชาการกับท๎องถิ่น และองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน
ท๎องถิ่น และสังคม
มาตรฐานที่ 5 : มาตรฐานด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบํงชี้ที่ 5.2 : ระดับความสําเร็จของผู๎บริหารในการบริหารและการจัดการให๎บรรลุเปูาหมาย
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2.4.1 มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6.2 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 7.1 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
2.4.2 มิติที่ 3 : มิติด๎านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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ตัวชี้วัดที่ 9

: ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให๎บริการ
ตัวชี่วัดที่ 10 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต
2.4.3 มิติที่ 4 : มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 12 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
2.5. ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.)
2.5.1 องค์ประกอบที่ 2: การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ 2.5 : ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
1123232045 งานพัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตทีมีมาตรฐานคุณภาพ
เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให๎มีความรู๎ ความสามารถใน
การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 4. ผู๎สําเร็จการศึกษาได๎งานทําหรือศึกษาตํอภายในระยะวเลา 12 เดือนหลังจบ
5. ความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สําเร็จการศึกษา
6. ผู๎สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบํารุงการศึกษา หมวดรายจําย : งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
200,000
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
: นายชัยพฤกษ์ ชูดํา

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได๎ กําหนดให๎ ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ เป็ น สถานศึก ษา
ระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อทําหน๎าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และ
ภาระหน๎าที่ในการสํงเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุํงสูํความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพื่อสร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ สร๎างบัณฑิตที่มีความรู๎คูํความดี สร๎างสํานึกใน
คุณคํ าของวั ฒนธรรมท๎ องถิ่นและของชาติ เสริม สร๎า งความเข๎ มแข็ งของวิชาชีพ ครู ประสานความรํ วมมือระหวํา ง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ๎าน และ
เทคโนโลยีสมัยใหมํให๎เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท๎องถิ่น รวมทั้งศึกษา สํงเสริม สืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดํา ริ ทั้ งนี้โ ดยคํ านึง ถึงการมีสํวนรํ วมของประชาชนในท๎อ งถิ่น และสังคม
สอดคล๎องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ต๎องดําเนินงานตามภาระหน๎าที่ที่กําหนด
ไว๎ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกลําวข๎างต๎น รวมทั้งการดําเนินงานให๎เป็นไปตามบริบท
ตําง ๆ ที่ เกี่ยวข๎อง เชํน ด๎า นการพัฒนาสถาบันและบุคลากร จากผลการประเมิน ภายนอกโดย สมศ. ปีการศึกษา
2548-2549 มหาวิทยาลัยต๎องปรับปรุงระบบฐานข๎อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อสามารถใช๎
ฐานข๎อมูลตําง ๆ มาประกอบการตัดสินใจ ฐานข๎อมูลที่ดีจะนําผลสูํการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูํองค์การแหํงการเรียนรู๎
ได๎อยํา งเป็นรู ปธรรม เป็นต๎ น จึ งมีความจําเป็ นอยํางยิ่งที่ม หาวิทยาลัยจะต๎องมีก ารพัฒ นางานในด๎านตําง ๆ อยํา ง
ตํอเนื่องและให๎เกิดพัฒนาการให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไป
ในสํวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนํวยงานสนับสนุนด๎านแหลํงเรียนรู๎ และด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาใน
ยุคปัจจุบันจําเป็นต๎องมีแหลํงการเรียนรู๎หรือคลังปัญญาที่หลากหลายเพื่อเป็นการปฎิรูปการศึกษาและสร๎างสังคมแหํง
การเรียนรู๎ตลอดชีวิต และเป็นการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น ซึ่งจําเป็นต๎องพัฒนาบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงในงานที่รับผิดชอบ สามารถทํางานเป็นทีม และเป็นผู๎ให๎บริการที่ดี เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ให๎
สอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นและให๎ได๎ตามความต๎องการ
และเป็นมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มความรู๎ให๎กับบุคลากรในสายงานที่รับผิดชอบ
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎ทํางานเป็นทีม
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎เป็นผู๎ให๎บริการที่ดี
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เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1
คําใช๎จํายในการฝึกอบรม (ผู๎จัดภายนอก)
10 คน
1.2
คําใช๎จํายในการฝึกอบรม (ผู๎จัดภายใน)
45 คน
1.3
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการและศึกษาดูงาน
20 คน
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
2.2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง

2.3. ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการักษามาตรฐานระยะเวลาการให๎บริการ
2.4. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต
2.5. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2.6. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลาร๎อยละ 85

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30

กันยายน

2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2
3
4

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

คําใช๎จํายในการฝึกอบรม (ผู๎จัดภายนอก)
คําใช๎จํายในการฝึกอบรม (ผู๎จัดภายใน)
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการและศึกษาดูงาน
กํากับ ติดตามและประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

1

2

3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2553
ปริมาณ
หนํวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

งานพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
(ผู้จัดภายนอก)
- คําเบี้ยเลี้ยง/คําที่พัก
คําพาหนะเดินทาง/คําลงทะเบียน/
ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
(ผู้จัดภายใน)
- คําตอบแทนวิทยากร/คําที่พัก
วิทยากร/คําพาหนะเดินทาง/
คําอาหารวําง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและศึกษาดูงาน
- คําเบี้ยเลี้ยง/คําที่พัก/คําพาหนะ
เดินทาง

10

คน

45

คน

30

คน

2

2

3

3

45

5

5

5

5

208
แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

1

2

3

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.

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
งานพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
(ผู้จัดภายนอก)
- คําเบี้ยเลี้ยง/คําที่พัก
คําพาหนะเดินทาง/คําลงทะเบียน/
ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
(ผู้จัดภายใน)
- คําตอบแทนวิทยากร/คําที่พัก
วิทยากร/คําพาหนะเดินทาง/
คําอาหารวําง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
และศึกษาดูงาน
- คําเบี้ยเลี้ยง/คําที่พัก/คําพาหนะ
เดินทาง
รวม

200,000
40,000

8,000

8,000

12,000

60,000

12,000

60,000

100,000

15,000

35,000

35,000

15,000

200,000

23,000

43,000

107,000

27,000

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

1

2

3

รายการ

งานพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมหลักที่ 1
งบดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
(ผู้จัดภายนอก)
- คําเบี้ยเลี้ยง/คําที่พัก
คําพาหนะเดินทาง/
คําลงทะเบียน/
ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
(ผู้จัดภายใน)
- คําตอบแทนวิทยากร/คําที่พัก
วิทยากร/คําพาหนะเดินทาง/
คําอาหารวําง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและศึกษาดูงาน
- คําเบี้ยเลี้ยง/คําที่พัก/คํา
พาหนะเดินทาง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

10

คน

200,000
40,000

45

คน

60,000

30

คน

100,000

200,000

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.
4.

ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการเพิ่มมากขึ้น
ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่สํานักมีให๎บริการ
บุคลากรของสํานักได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์ทางด๎านวิชาการเพิ่ม มากขึ้น
สํานักมีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช๎งาน

หมาย
เหตุ

209
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.1. จํานวนผู๎รับการฝึกอบรมภายนอก
1.2. จํานวนผู๎รับการฝึกอบรมภายใน
1.3. จํานวนผู๎รับไปราชการและศึกษาดูงาน

10
45
30

คน
คน
คน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1.4. ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา เปูาหมายร๎อยละ 85
1.5. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง เปูาหมายระดับ 3
1.6. ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการักษามาตรฐานระยะเวลาการให๎บริการ
เปูาหมายระดับ 3
1.7. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต เปูาหมายระดับ 5
1.8. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปูาหมายระดับ 3
1.9. ห๎องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ เปูาหมายระดับ 3
ตัวชี้วัดเชิงเวลา
1.10. งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลาที่กําหนด
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. สถิติการเข๎ามาใช๎บริการในสํานักทุกประเภทของผู๎ใช๎บริการ
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554
นโยบายที่ 3: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 3.1 : นโยบายการศึกษา
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553–2555
2.2.3
นโยบายที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให๎มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสูํความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนอง
ตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่น และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให๎บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต๎องการของสังคม ท๎องถิ่นและ
ประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู๎ที่มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
2.2.4
นโยบายที่ 3 : สนับสนุน รํวมมือ และขยายการให๎บริการทางวิชาการ เพื่อ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง เป็นที่พึ่งของ
ท๎องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู๎นําชุมชน สังคม ท๎องถิ่น และประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 : สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการบริการวิชาการกับท๎องถิ่น และองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง
2.2.5
นโยบายที่ 5 : สํงเสริม สนับสนุน และสร๎างสรรค์การมีสํวนรํวมในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎และการจัดการความรู๎ท๎องถิ่นมรดกโลก
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยให๎เป็นศูนย์กลางของเมืองสําคัญในการทํองเที่ยว
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2.2.6 นโยบายที่ 7 : สํงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุง พัฒนา และถํายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและตอบสนองความต๎องการของท๎องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์
เพื่อมุํงสูํความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ 6 : ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA
กลยุทธ์ที่ 7 : พัฒนากําลังคนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานการให๎บริการด๎วยรูปแบบหรือวิธีที่
หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 9 : การนํานโยบายไปสูํการปฏิบัติและสอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน
ท๎องถิ่น และสังคม
มาตรฐานที่ 5 : มาตรฐานด๎านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบํงชี้ที่ 5.2 : ระดับความสําเร็จของผู๎บริหารในการบริหารและการจัดการให๎บรรลุเปูาหมาย
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2.4.1 มิติที่ 2 : มิติด๎านคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6.2 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตํอสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 7.1 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กํอให๎เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
2.4.4 มิติที่ 3 : มิติด๎านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 9 : ระดับความสําเร็จของร๎อยละเฉลี่ยถํวงน้ําหนักในการักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให๎บริการ
ตัวชี่วัดที่ 10 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต
2.4.5 มิติที่ 4 : มิติด๎านการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 12 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1123232046 โครงการวิทยวิชาการ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตทีมีมาตรฐานคุณภาพ
เพื่อบริการวิชาการแกํหนํวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให๎มีความรู๎ ความสามารถใน
การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ
ผลผลิต:
ผลงานการให๎บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ที่ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ความพึงพอใจของผ๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

งบบํารุงการศึกษา หมวดรายจําย : งบดําเนินงาน
164,000
บาท
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

: นายชัยพฤกษ์ ชูดํา

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได๎ กําหนดให๎ ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ เป็ น สถานศึก ษา
ระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อทําหน๎าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวั ตถุประสงค์และ
ภาระหน๎าที่ในการสํงเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุํงสูํความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพื่อสร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ สร๎างบัณฑิตที่มีความรู๎คูํความดี สร๎างสํานึกใน
คุณคํ าของวั ฒนธรรมท๎ องถิ่นและของชาติ เสริม สร๎า งความเข๎ มแข็ งของวิชาชีพ ครู ประสานความรํ วมมือระหวํา ง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ๎าน และ
เทคโนโลยีสมัยใหมํให๎เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท๎องถิ่น รวมทั้งศึกษา สํง เสริม สืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดํา ริ ทั้ งนี้โ ดยคํ านึง ถึงการมีสํวนรํ วมของประชาชนในท๎อ งถิ่น และสังคม
สอดคล๎องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ต๎องดําเนินงานตามภาระหน๎าที่ที่กําหนด
ไว๎ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกลําวข๎างต๎น รวมทั้งการดําเนินงานให๎เป็นไปตามบริบท
ตําง ๆ ที่ เกี่ยวข๎อง เชํน ด๎า นการพัฒนาสถาบันและบุคลากร จากผลการประเมิน ภายนอกโดย สมศ. ปีการศึกษา
2548-2549 มหาวิทยาลัยต๎องปรับปรุงระบบฐานข๎อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อสามารถใช๎
ฐานข๎อมูลตําง ๆ มาประกอบการตัดสินใจ ฐานข๎อมูลที่ดีจะนําผลสูํการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูํองค์การแหํงการเรียนรู๎
ได๎อยํา งเป็นรู ปธรรม เป็นต๎ น จึ งมีความจําเป็ นอยํางยิ่งที่ม หาวิทยาลัยจะต๎องมีก ารพัฒ นางานในด๎านตําง ๆ อยํา ง
ตํอเนื่องและให๎เกิดพัฒนาการให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไป
ในสํวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนํวยงานสนับสนุนด๎านแหลํงเรียนรู๎ และด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจที่สอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาใน
ยุคปัจจุบันจําเป็นต๎องมีแหลํงการเรียนรู๎หรือคลังปัญญาที่หลากหลายเพื่อเป็นการปฎิรูปการศึกษาและสร๎างสังคมแหํง
การเรียนรู๎ตลอดชีวิต และเป็นการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น ซึ่งจําเป็นต๎องจัดทํา จัดหา จัดการและบริหารงาน ทั้งสิ่ง
ตีพิมพ์และไมํตีพิมพ์ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัสดุตํ างๆ ที่ดีทันสมัย บํารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาบุคลากรให๎
มี ค วามเชี่ ย วชาญทั น ตํ อ การเปลี่ ย นแปลงในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และใช๎ ห ลั ก ประกั น คุ ณ ภาพในการปฏิ บั ติ ง านให๎ ไ ด๎
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท๎ อ งถิ่ น และให๎ ไ ด๎ ต ามความ
ต๎องการและเป็นมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทํานุบํารุง สืบสาน และเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อแนะนําการใช๎บริการทางด๎านห๎องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศแกํนักศึกษา บุคลากร
3. เพื่อให๎บริการวิชาการด๎านห๎องสมุดแกํชุมชน
4. เพื่ อ รวบรวมและเผยแพรํอ งค์ค วามรู๎ เ กี่ย วกับ วั น สํา คั ญของมหาวิท ยาลั ย และของชาติ แ กํ ผู๎ใ ช๎ บริ ก าร
ห๎องสมุด
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1
กิจกรรมห๎องสมุดสัญจร
1.2
กิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม
1.3
กิจกรรมสํงเสริมงานวิทยบริการ
1.4
กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน

ปริมาณ
4
5
2
8

หนํวยนับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
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2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม
2.2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3. ระดับความสําเร็จของแผนการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม
2.4. ระดับความสําเร็จของแผนการอนุรักษ์พัฒนาและสร๎างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
2.5. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม
2.6. กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลาร๎อยละ 85
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30

กันยายน

2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ

1
2
3
4
5

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.

ขั้นตอน / กิจกรรม

กิจกรรมห๎องสมุดสัญจร
กิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมสํงเสริมงานวิทยบริการ
กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน
กํากับ ติดตามและประเมินผล

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

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.

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

หนํวย
นับ

4

ครั้ง

1

1

1

1

5

ครั้ง

1

1

2

1

2

ครั้ง

1

1

8

ครั้ง

2

2

โครงการวิทยวิชาการ
1 งบดาเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 : กิจกรรมห๎องสมุด
สัญจร
กิจกรรมหลักที่ 2 : กิจกรรมสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมหลักที่ 3 : กิจกรรมสํงเสริม
งานวิทยบริการ
กิจกรรมหลักที่ 4 : กิจกรรมจัด
นิทรรศการหมุนเวียน

2

2

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

โครงการวิทยวิชาการ
1 งบดาเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 : กิจกรรมห๎องสมุด
สัญจร
กิจกรรมหลักที่ 2 : กิจกรรมสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมหลักที่ 3 : กิจกรรมสํงเสริมงาน
วิทยบริการ
กิจกรรมหลักที่ 4 : กิจกรรมจัดนิทรรศการ
หมุนเวียน
รวม

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
งบประมาณ
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.
164,000
24,000

6,000

6,000

6,000

6,000

25,000

5,000

5,000

10,000

5,000

20,000

20,000

40,000
75,000

20,000

10,000

15,000

30,000

164,000

31,000

21,000

51,000

61,000
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

โครงการวิทยวิชาการ
1 งบดาเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 : กิจกรรม
ห๎องสมุดสัญจร
- งานปรับปรุงห๎องสมุดและ
สํงมอบห๎องสมุด 4 โรงเรียน
กิจกรรมหลักที่ 2 : กิจกรรม
สํงเสริมศิลปวัฒนธรรม
- วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรม
กิจกรรมหลักที่ 3 : กิจกรรม
สํงเสริมงานวิทยบริการ
- งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ
- งานสัปดาห์ห๎องสมุด
กิจกรรมหลักที่ 4 : กิจกรรมจัด
นิทรรศการหมุนเวียน
- จัดนิทรรศการเผยแพรํความรู๎
ตามเทศกาลตําง ๆ ในรอบปี

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

4

ครั้ง

24,000

5

ครั้ง

25,000

2

ครั้ง

40,000

8

ครั้ง

75,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมาย
เหตุ

164,000

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการเพิ่มมากขึ้น
2. ผูใ๎ ช๎บริการมีความพึงพอใจกับทรัพยากรสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่สํานักมีให๎บริการ
3. บุคลากรของสํานักได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์ทางด๎านวิชาการเพิ่มมากขึ้น
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.1. กิจกรรมห๎องสมุดสัญจร 4
1.2. กิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม
1.3. กิจกรรมสํงเสริมงานวิทยบริการ
1.4. กิจกรรมจัดนิทรรศการหมุนเวียน

ครั้ง
5
2
8

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1.5. ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม
เปูาหมายระดับ 3
1.6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เปูาหมายระดับ 3
1.7. ระดับความสําเร็จของแผนการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม เปูาหมายระดับ 3
1.8. ระดับความสําเร็จของแผนการอนุรักษ์พัฒนาและสร๎างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
เปูาหมายระดับ 3
1.9. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม เปูาหมายระดับ 3
1.10. กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม เปูาหมายระดับ 3
ตัวชี้วัดเชิงเวลา
1.11. งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลาที่กําหนด
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. สถิติการเข๎ามาใช๎บริการในสํานักทุกประเภทของผู๎ใช๎บริการ
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554
นโยบายที่ 3: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 3.1 : นโยบายการศึกษา
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553–2555
2.2.1 นโยบายที่ 3 : สนับสนุน รํวมมือ และขยายการให๎บริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งเป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง เป็นที่พึ่งของ
ท๎องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู๎นําชุมชน สังคม ท๎องถิ่น และประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 : สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการบริการวิชาการกับท๎องถิ่น และองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3 : ให๎บริการทางวิชาการแกํโรงเรียนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎อยํางตํอเนื่อง
2.2.2 นโยบายที่ 5 : สํงเสริม สนับสนุน และสร๎างสรรค์การมีสํวนรํวมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎และการจัดการความรู๎ท๎องถิ่นมรดกโลก
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยให๎เป็นศูนย์กลางของเมืองสําคัญในการทํองเที่ยว
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 : ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน
ท๎องถิ่น และสังคม
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2.4.1 มิติที่ 1: มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.2 : ระดับความสําเร็จของแผนการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม
ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับความสําเร็จของแผนการอนุรักษ์พัฒนาและสร๎างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรม
2.4.2 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.)
องค์ประกอบที่ 5: การบริการทางวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกํสังคม
ตัวบํงชี้ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที

215
1123232047 โครงการจัดทาห้องนิทรรศการถาวร
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร๎างการ
แขํงขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต๎องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู๎สําเร็จการศึกษาด๎านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน/งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
600,000
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
: นายชัยพฤกษ์ ชูดํา

หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการอุด มศึก ษาข๎อ ที่ 3 กํ าหนดให๎ม หาวิท ยาลั ยมี การสร๎ างและพั ฒนาสัง คมฐานความรู๎แ ละ
สังคมแหํงการเรียน ซึ่งต๎องมีการจัดการความรู๎เพื่อมุํงสูํสาถบันแหํงการเรียนรู๎ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู๎ที่มีอยูํใน
ตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรู๎ที่จัดเก็บอยูํในรูปของเอกสารหลักฐานตําง ๆ (Explicit Knowledge) มา
พัฒนาให๎เป็นระบบ เพื่อให๎ทุกคนสามารถเข๎าถึงความรู๎ และการพัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎รู๎ ซึ่งเกณฑ์การดําเนินงานเอง
ระบุให๎มหาวิทยาลัยดําเนินการรวบรวมองค์ความรุ๎จากแหลํงตํางมาเผยแพรํเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบการเกณธ์
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ในตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพั ฒนา
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั บ ในหมวดที่ 5 การมุํ ง เน๎ น ทรั พ ยากรบุ ค คล เกณฑ์ ก ารประเมิ น ข๎ อ หนึ่ ง ระบุ ใ ห๎
มหาวิทยาลัยต๎องดําเนินการจัดกิจกรรมที่แสดงให๎เห็นถึงการสร๎างความผู กพันในองค์กร ซึ่งสอดคล๎องกับแผนกล
ยุ ท ธ์ ด๎ า นการพั ฒ นากํ า ลั ง คนให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ การพั ฒ นางานของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด๎ รั บ การอนุ มั ติ แ ผนจากสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 ในกลยุทธ์ด๎านการสร๎างบรรยากาศในการทํางาน ความผาสุก และความ
พึงพอใจของบุคลากร
จากเหตุผลข๎างต๎นจึงเป็นที่มาของการจัดทําห๎องนิทรรศการถาวร “Hall of farm”เป็นการรวบรวมองค์ความรู๎
ข๎อมูลเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จากในอดีตตั้งแตํโรงเรียนฝึกหัดครู
การรวบรวมชีวประวัติของบุคคลที่มีคุฯปการตํอมหาวิทยาลัย และบุคคลสําคัญที่ดําเรงตําแหนํงผู๎บริหารมหาวิทยาลัย
ในชํวงตําง ๆ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะเป็ นหนํวยงานที่สนับสนุนด๎านแหลํงเรียนรู๎ เทคโนโลยี
สารสนเทศหลักของหมาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอโครงการจัดทําห๎องนิทรรศการถาวรนี้เพื่อเป็นการสร๎างบรรยากาศ
การเรียนรู๎เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร๎างความรักและความผูกพันกับองค์กร
ตํอไป
วัตถุประสงค์
1. เ พื่ อ ร ว บ ร ว ม อง ค์ ค วา ม รู๎ ข๎ อมู ล เ กี่ ย ว กั บ ป ระ วั ติ ค วา ม เ ป็ น ม าเ กี่ ยว กั บม ห า วิ ท ย าลั ย รา ช ภั ฎ
พระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อเป็นการสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อสร๎างความรัก และความผูกพัน และความภาคภูมิใจตํอมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ หนํวยนับ
1.1
จ๎างเหมาจัดทําชุดนิทรรศการถาวร
1 ชุด
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. ดําเนินการจัดทําชุดนิทรรศการถาวรแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 เมษายน 2553

วันสิ้นสุด:

30 มิถุนายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 จ๎างเหมาจัดทําชุดนิทรรศการถาวร

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
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

หนํวย
นับ

1

ชุด

1 จ๎างเหมาจัดทําชุดนิทรรศการถาวร

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

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
งบประมาณ
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 จ๎างเหมาจัดทําชุดนิทรรศการถาวร

600,000

600,000

600,000

600,000

-

รวม
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

จ้างเหมาจัดทาชุดนิทรรศการ
1
ถาวร
ค่าตอบแทน

จ๎างเหมาจัดทําชุดนิทรรศการ
ถาวร

1

ชุด

600,000 บาท

รวมทั้งสิ้น

600,000
600,000

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ห๎องนิทรรศการถาวร “Hall of farm” ที่ถํายทอดความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และสื่อสารประวัติ
บุคคลที่มีคุนูปการกับมหาวิทยาลัย
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.1. ชุดนิทรรศการถาวร
จํานวน 1 ชุด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1.2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎ เปูาหมาย ระดับ 5
ตัวชี้วัดเชิงเวลา
1.3. ดําเนินการจัดทําชุดนิทรรศการถาวรแล๎วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 53
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. รายงานผลการดําเนินการ ตามตัวชี้วัดคุณภาพของ สกอ. ตัวชี้วัดที่ 7.1
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน (พ.ศ.2552-2554)
2.1.1. นโยบายที่ 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 (ของมหาวิทยาลัยฯ)
2.2.1. ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความต๎องการ
ของท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
2.3. ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
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2.3.1. ยุทธศาสตร์ : มุํงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความต๎องการ
ของท๎องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให๎เกิดความเสมอภาคและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
2.4. ความสอดคล๎ อ งกั บ ตั ว บํ ง ชี้ ข องการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ สกอ. (ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา
2553)
2.4.1. ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
1123352001 งานบริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: สํงเสริมพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประชาชนได๎รับความรู๎ความเข๎าใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นและอนุรักษ์
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบํารุงการศึกษา
วงเงินงบประมาณ:
145,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หนํวยงาน : สถาบันอยุธยาศึกษา
ผู๎รับผิดชอบ : ฝุายบริหาร

หลักการและเหตุผล
สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา เป็ น หนํ ว ยงานหนึ่ ง ที่ ทํ า หน๎ า ที่ ใ นด๎ า นการอนุ รั ก ษ์ สํ ง เสริ ม เผยแพรํ และวิ จั ย
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจําเป็นต๎องมีสํานักงานที่สามารถขับเคลื่อนงานด๎านตํา งๆให๎มีประสิทธิภาพ จําเป็นต๎องมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการดําเนินงานของสถาบันฯ และในการทํางาน
ด๎านตํางๆของสถาบันฯ จําเป็นต๎องมีการจัดอบรม สัมมนา และคําใช๎จํายตํางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อาจารย์ และ
เจ๎าหน๎าที่ในด๎านการทํางาน ให๎มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่ งขึ้น ซึ่งในการดําเนินงานดังกลําว สถาบันอยุธยาศึกษา
จําเป็นต๎องมีการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุงานบ๎านงานครัวเพื่อใช๎ในการดําเนินงานในแตํละฝุายของสถาบันอยุธยา
ศึกษา รวมทั้งต๎องมีคําซํอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชํารุด เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งที่ทําให๎การ
ดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนางานให๎ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีคําใช๎จํายที่ใช๎ในการจัดอบรม/สัมมนา/ประสานงานราชการตํางๆ
2. เพื่อให๎มีวัสดุ อุปกรณ์ ใช๎ในการดําเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดความคลํองตัว
3. เพื่อซํอมแซม รักษาสภาพของครุภัณฑ์ที่ชํารุดให๎อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎
4. เพื่อให๎การการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ
หนํวยนับ
1.1
คําเบี้ยเลี้ยง/คําลงทะเบียน อบรม สัมมนา
8/10
ครั้ง/คน
1.2
คําเบี้ยประชุมผู๎ทรงคุณวุฒิประจําสถาบันอยุธยาศึกษา
4
ครั้ง
1.3
คํายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิงในการอบรม/สัมมนา/ประสานงาน
20
ครั้ง
ราชการ
1.4
คําวัสดุ-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในสํานักงาน
12
ครั้ง
1.5
คําวัสดุงานบ๎านงานครัว
8
ครั้ง
1.6
คําซํอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจําสํานักงาน
2
ครั้ง
1.7
คําโทรศัพท์ 12 เดือน 2 หมายเลข
24
ครั้ง
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. อาจารย์ บุคลากร และเจ๎าหน๎าที่ในสํานักงานได๎รับการพัฒนาด๎านศักยภาพ และสามารถนําความรู๎ที่
ได๎รับไปใช๎ในการดําเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2.2. มีวัสดุสํานักงานที่ใช๎ดําเนินงานเพียงพอกับภาระงานที่ต๎องปฏิบัติตลอดทั้งปี
2.3. มีวัสดุสํานักงานที่ได๎คุณภาพ เพื่อให๎การดําเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น
2.4. มีวัสดุงานบ๎านงานครัวใช๎ในการทําความสะอาดสํานักงาน และศูนย์ทํองเที่ยว
2.5. ทําให๎การติดตํอประสานงานระหวํางหนํวยงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

1

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1

ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ

1
2
3
4

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.

ขั้นตอน / กิจกรรม

ขออนุญาตจัดกิจกรรม/โครงการ
ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
สํงเบิกจํายงบประมาณกิจกรรม/โครงการ

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนา
บุคคลากร
คําเบี้ยเลี้ยง/คําลงทะเบียน อบรม
สัมมนา
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน
อยุธยาศึกษา
คํายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิงใน
การอบรม/สัมมนา/ประสานงาน
ราชการ
กิจกรรมที่ 2 การบริหารการ
จัดการสานักงานสถาบันอยุธยา
ศึกษา
คําวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช๎ในสํานักงาน
คําวัสดุงานบ๎านงานครัว
ซํอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจํา
สํานักงาน
คําโทรศัพท์ 12 เดือน 2 หมายเลข

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.

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

หนํวย
นับ

8

ครั้ง

2

2

2

2

4

ครั้ง

1

1

1

1

20

ครั้ง

5

5

5

5

12
8

ครั้ง
ครั้ง

3
2

3
2

3
2

3
2

2

ครั้ง

24

รายการ

1
6

6

1
6

6

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนาบุคลากร
1.1 คําเบี้ยเลี้ยง/คําลงทะเบียน อบรม สัมมนา
1.2 เบีย
้ ประชุมผู๎ทรงคุณวุฒิประจําสถาบัน
อยุธยาศึกษา
1.3 คํายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิงในการ
อบรม/สัมมนา/ประสานงานราชการ
กิจกรรมที่ 2 การบริหารการจัดการ
สานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
2.1 คําวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช๎ในสํานักงาน
2.2 คําวัสดุงานบ๎านงานครัว
2.3 ซํอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจําสํานักงาน
2.4 คําโทรศัพท์ 12 เดือน 2 หมายเลข
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
งบประมาณ
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.

34,500
10,000

2,500

2,500

2,500

2,500

6,000

1,500

1,500

1,500

1,500

18,500

4,625

4,625

4,625

4,625

12,500
8,250

12,500
8,250
4,750
4,500
38,625

12,500
8,250

12,500
8,250
4,750
4,500
38,625

110,500
50,000
33,000
9,500
18,000
145,000

4,500
33,875

4,500
33,875
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

1 กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนาบุคลากร
1.1 ค่าตอบแทน
- คําเบี้ยเลี้ยง/คําลงทะเบียน อบรม
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ
- เบี้ยประชุมผู๎ทรงคุณวุฒิประจํา
สถาบันอยุธยาศึกษา
1.2 ค่าวัสดุ
- คํายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง
ในการอบรม/สัมมนา/ประสานงาน
ราชการ
2 กิจกรรมที่ 2 การบริหารการ
จัดการสานักงานสถาบันอยุธยา
ศึกษา
2.1 ค่าวัสดุ
- คําวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช๎ในสํานักงาน
- คําวัสดุงานบ๎านงานครัว
2.2 ค่าใช้สอย
- ซํอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจํา
สํานักงาน
- คําโทรศัพท์ 12 เดือน 2 รายการ

8

ครั้ง

4

ครั้ง

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
34,500

หมาย
เหตุ

10,000
6,000

20

ครั้ง

18,500
110,500

12

ครั้งๆละ

1-30

8

ครั้งๆละ

1-20

2

ครั้งๆละ

1-3

24

ครั้งๆละ

1
รายการๆละ
1
รายการๆละ

รายการๆละ
1
1-80 รายการๆละ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

4,166

บาท

50,000

4,125

บาท

33,000

4,750

บาท

9,500

750

บาท

18,000

145,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์ และเจ๎าหน๎าที่ มีความรู๎เพิ่มขึ้นจากการจัดอบรม/สัมมนา มาใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มีศักยภาพ
เพิ่มมากขึ้น
2. สถาบันอยุธยาศึกษา มีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสามารถทําให๎การดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา
เกิดความคลํองตัวและมีประสิทธิภาพ
3. สถาบันอยุธยาศึกษา มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดียิ่งขึ้น
4. การติดตํอประสานงานระหวํางหนํวยงานเกิดความคลํองตัวเพิ่มยิ่งขึ้น
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
1.1. จํานวนบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาเข๎ารํวมประชุม/อบรม/สัมมนา ตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎
1.2. มีวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช๎ ตลอดจนการติดตํอสื่อสารระหวํางหนํวยงานตํางๆ อยํางมี
ประสิทธิภาพ ทําให๎การดําเนินงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว๎
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1 แบบประเมินผลกํอนการประชุม/อบรม/สัมมนา
3.2 แบบประเมินผลหลังการประชุม/อบรม/สัมมนา
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2552-2554
2.1.1 นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 3.4 : นโยบายศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
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2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553-2555
2.2.1 นโยบายที่ 5 : สํงเสริม สนับสนุน และสร๎างสรรค์การมีสํวนรํวมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎และจัดความรู๎ท๎องถิ่น มรดกโลก
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 4 : มาตรฐานด๎านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบํงชี้ที่ 4.3 : ระดับความสําเร็จในการสํงเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม
สร๎างสรรค์บนพื้นฐานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
2.4. ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.4.1 องค์ประกอบที่ 6: การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบํงชี้ที่ 6.1: ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
1123352002 โครงการปรับปรุงเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ประชาชนได๎รับความรู๎ความเข๎าใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นและอนุรักษ์
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนบทความที่ได๎รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
2. โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
3. โครงการแล๎วเสร็จตามเวลาที่กําหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบํารุงการศึกษา
วงเงินงบประมาณ:
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน)
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สถาบันอยุธยาศึกษา
:(ฝุายสํงเสริมพัฒนาวิชาการ)

หลักการและเหตุผล
พั น ธกิ จ ประการหนึ่ ง ของสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาในฐานะที่ เ ป็ น หนํ ว ยงานในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาคือการศึกษา ค๎นคว๎า วิจัย รวบรวมและเผยแพรํข๎อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา และเพื่อให๎บรรลุตาม
พันธกิจข๎างต๎น สถาบันฯ จึงได๎ค๎นคว๎าและรวบรวมข๎อมูลด๎านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เพื่ อ เผยแพรํ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องสถาบั น ฯ โดยในระยะแรกข๎ อ มู ล ที่ นํ า ขึ้ น เผยแพรํ ยั ง อยูํ ใ น
ภาคภาษาไทยเทํานั้น และเพื่อให๎การเผยแพรํข๎อมูลเป็นไปอยํางกว๎างขวางครอบคลุมผู๎สนใจที่เป็นชาวตํางประเทศ
ทางสถาบันอยุธยาศึกษาจึงได๎จัดทําโครงการแปลข๎อมูลภาคภาษาอังกฤษคูํขนานกับข๎อมูลภาคภาษาไทย โดยเริ่ ม
ดําเนินการมาตั้งแตํปีงบประมาณ 2552 จากข๎อมูลในเว็บไซต์พบวํามีผู๎เข๎าชมแล๎วกวํา 40 ประเทศทั่วโลก เมื่อได๎รับ
ความสนใจมากเชํ นนี้ ทางสถาบัน อยุ ธยาศึก ษาจึง เห็น สมควรดํา เนิ นโครงการปรั บปรุง เผยแพรํข๎ อมู ล สารสนเทศ
ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ตํอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีข๎อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษาภาคภาษาอังกฤษเพื่อให๎บริการกับชาวตํางประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให๎มีมาตรฐานสูํสากล
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ
1.1
จ๎ า งเ ห มาแปลบทความเ กี่ ย วกั บ อยุ ธ ยาศึ ก ษาในด๎ า นประวั ติ ศ าสตร์
12
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ผู๎เข๎าชมเว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับอยุธยา
2.2. ผู๎เข๎าชมเว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษามีความพึงพอใจในการเข๎าชมเว็บไซต์
2.3. ผู๎เข๎าชมเว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษาสามารถนําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

หนํวยนับ
เรื่อง
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ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

1 ตุลาคม

2553

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน

2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ

1
2
3
4

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.

ขั้นตอน / กิจกรรม

รวบรวมข๎อมูล
ดําเนินการแปลข๎อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
นําข๎อมูลขึ้นเว็บไซต์
ประเมินผลโครงการ

แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

หนํวย
นับ

1 ปรับปรุงเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์
- แปลบทความเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา
ในด๎านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
เรื่อง
และภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็น
ภาษาอังกฤษ

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.

12

12

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
งบประมาณ
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 ปรับปรุงเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์
- แปลบทความเกี่ยวกับอยุธยาศึกษาใน
ด๎ า นประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสิ้น

15,000

15,000

15,000

15,000

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

1 กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุง

เผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์
1.1 คําใช๎สอย
- จ๎างเหมาแปลบทความ
เกี่ยวกับอยุธยาศึกษาในด๎าน
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็น
ภาษาอังกฤษ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

1

รายการๆละ

12

เรื่องๆละ

1,250 บาท

15,000

15,000

หมาย
เหตุ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษามีข๎อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษาภาคภาษาอังกฤษเพื่อให๎ชาวตํางประเทศเข๎า
มาสืบค๎นข๎อมูล
2. เว็บไซต์ของสถาบันอยุธยาศึกษามีมาตรฐานสูํสากล
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. ชาวตํางประเทศที่เข๎าชมเว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับอยุธยาไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 85
1.2. ชาวตํางประเทศที่เข๎าชมเว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษามีความพึงพอใจในการเข๎าชมเว็บไซต์ไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 80
1.3. ชาวตํางประเทศที่เข๎าชมเว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษาสามารถนําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 75
2. เกณฑ์การประเมินผลที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูลดูจากยอดผู๎เข๎าชมในเว็บไซต์ของสถาบันอยุธยาศึกษาตลอดปีงบประมาณโดย
เริ่มตั้งแตํ 1ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554
2.1.1 นโยบายที่ 3: สังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 3.4: นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
2.2 ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 – 2555
2.2.1 นโยบายที่ 5: สํงเสริม สนับสนุน และสร๎างสรรค์การมีสํวนรํวมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 5: เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎และการจัดการความรู๎ท๎องถิ่น มรดกโลก
กลยุทธ์ที่ 1: สร๎างองค์ความรู๎ของวิถีชีวิตในท๎องถิ่นมรดกโลก
2.3 ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 4: มาตรฐานด๎านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบํงชี้ที่ 4.3: ระดับความสําเร็จในการสํงเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม
สร๎างสรรค์บนพื้นฐานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
2.4 ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
2.4.1 มิติที่ 1 : มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับความสําเร็จของแผนการอนุรักษ์ พัฒนาและสร๎างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรม
2.5 ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.5.1 องค์ประกอบที่ 6: การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบํงชี้ที่ 6.1: ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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1123352003 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างและสืบสานแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ประชาชนได๎รับความรู๎ความเข๎าใจและเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
ปลูกฝังคํานิยมให๎นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นและ
อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
2. จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
4. งานโครงการ/กิจกรรมที่แล๎วเสร็จตามเวลา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบํารุงการศึกษา
วงเงินงบประมาณ:
40,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สถาบันอยุธยาศึกษา (ฝุายบริการวิชาการ)

หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษาได๎พิจารณาเห็นวํา "เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
ทรงมีพ ระราชดํ ารั สชี้ แนะแนวทางการดํา เนิ นชีวิ ตแกํพ สกนิก รชาวไทยมาโดยตลอดนานกวํา 25 ปี ตั้ง แตํ กํอ น
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได๎ทรงเน๎นย้ําแนวทางการแก๎ไขเพื่อให๎รอดพ๎น และสามารถดํารงอยูํได๎
อยํางมั่นคงและยั่งยืนภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ดังนั้นทางสถาบันฯจึงเห็นสมควรจัดให๎มี
โครงการอบรมให๎ความรู๎เพื่อเสริมสร๎างและสืบสานแนวพระราชดําริเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อให๎นักเรียน นักศึกษาและ
ผู๎สนใจทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได๎มีความรู๎และตระหนักถึงความเป็นอยูํอยํางพอมีพอกินและนําไปประยุกต์
ในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไปมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไปสามารถนําแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการ
ดําเนินชีวิต
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
ปริมาณ
1.1
กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เพื่อเสริมสร๎างและสืบสานแนวพระราชดําริ
1
เศรษฐกิจพอเพียง
1.2
จํานวนนักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไป
40
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. ผู๎เข๎ารํวมอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2. ผู๎เข๎ารํวมอบรมมีความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3. ผู๎เข๎ารํวมอบรมสามารถนําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวัน
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. โครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

หนํวยนับ
ครั้ง
คน

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

1

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1

พฤษภาคม 2554

วันสิ้นสุด:

30 กรกฎาคม 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2
3

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2553
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ.2554
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.

เสนอโครงการ
ดําเนินโครงการ
ติดตามประเมินผล
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แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ
1

ปริมาณ
หนํวยนับ
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จัดอบรมให๎ความรู๎เพื่อเสริมสร๎างและ
สืบสานแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง

1

พ.ศ.2552
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ.ศ.2553
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.

ครั้ง

1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ
1

งบประมาณ พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
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
จัดอบรมให๎ความรู๎เพื่อเสริมสร๎างและสืบสาน
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งสิ้น

40,000

40,000

40,000

40,000

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

กิจกรรมหลักที่ 1 จัดอบรมให๎
ความรู๎เพื่อเสริมสร๎างและสืบสาน
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 ค่าตอบแทน
-คําตอบแทนวิทยากร
1.2 ค่าใช้สอย
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
-คําปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
-คําจ๎างบันทึกเทป วิดีโอ
-คําบํารุงสถานที่
1.3 ค่าวัสดุ
-คําน้ํามัน/คําบํารุงรถ
-คําจัดทํารูปเลํม
-คําวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

1

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
40,000

4

คนๆละ

3

ชม.ๆละ

600

บาท

7,200

40

คนละ

2
4

มื้อละ
ผืนๆละ

25
800

บาท
บาท

1

รายการ

2,000
3,200
2,500
4,000

40

ชุดละ

200

บาท

หมาย
เหตุ

3,500
8,000
9,600
40,000

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไปมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น
2. นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไปสามารถนําแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.1. ความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85
1.2. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
1.3. การนําความรู๎ไปใช๎ของผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 75
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลจํานวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบประเมินในการเข๎ารํวมกิจกรรม
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การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตาม (รําง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552–2554
2.1.1 นโยบายที่ 3: สังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 3.4: นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
2.2. ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 – 2555
2.2.1 นโยบายที่ 8: รํวมมือในการพัฒนาและขยายการศึกษา วิจัย สํงเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน๎น เอกลักษณ์ เพื่อ
มุํงสูํความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ 3: สํงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
2.3.1 มาตรฐานที่ 4: มาตรฐานด๎านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบํงชี้ที่ 4.2: ระดับความสําเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการอนุรักษ์พัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรม
ตัวบํงชี้ที่ 4.3: ระดับความสําเร็จในการสํงเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม
สร๎างสรรค์บนพื้นฐานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
2.4. ความสอดคล๎องกับตัวชี้วัดตาม (รําง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
2.4.1 มิติที่ 1 : มิติด๎านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับความสําเร็จของแผนการอนุรักษ์ พัฒนาและสร๎างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรม
2.5. ความสอดคล๎องกับองค์ประกอบและตัวบํงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
2.5.1 องค์ประกอบที่ 6: การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบํงชี้ที่ 6.1: ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที
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ยุทธศาสตร์ที่ 6: การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน: วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
1126462001 งานบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและลดความเหลี่ยมล้ําทางสังคม
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ประชาชนได๎รับการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
พัฒนาการบริการด๎านสุขภาพและการบริการวิชาการด๎านอื่นๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให๎
ครอบคลุมทุกกลุํมประชากรและภาคสํวนตํางๆ
ผลผลิต:
ผลงานการให๎บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม
2. จํานวนผู๎เข๎ารับการบริการ
3. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการพัฒนาและหนํวยงานผู๎ที่ใช๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับบริการในกระบวนการให๎บริการ
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด
6. งานบริการวิชาการแล๎วเสร็จตามระยะเวลา
7. จํานวนครูผู๎ไมํมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ได๎รับการพัฒนา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
200,000.- บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หนํวยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู๎รับผิดชอบ :ผศ.จินตนา เวชมี

หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นสํวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบํงสํวน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ในการสนับสนุน สํงเสริม
การวิจัยของคณาจารย์ และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจัย ให๎ได๎องค์ความรู๎ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในทุกด๎าน รวมถึงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ให๎บริการวิชาการ หลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แกํ
ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุมชน และจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เ ป็นสห
วิทยากรทั้งในระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา แกํครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น และผู๎สนใจ
ในการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนานั้น มีความจําเป็นเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องใช๎งบประมาณไปใน
การดํา เนิ นการจั ดซื้ อวั สดุ สํา นักงาน ซํอมแซมครุภั ณฑ์ สํานั กงาน ติ ดตํ อประสานงานทั้ งทางโทรศัพ ท์แ ละทาง
ไปรษณีย์ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริม สนับสนุน พัฒนานักวิจัย รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ในด๎านตําง ๆ เพื่อตอบสนองเปูาประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจที่ได๎รับมอบหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ได๎วัสดุสํานักงานในการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. เพื่อใช๎ในการซํอมครุภัณฑ์สํานักงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. เพื่อใช๎จํายเป็นคําสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. เพื่อใช๎ในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ พัฒนาทักษะและประสบการณ์ด๎านการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา
6. เพื่อสร๎างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให๎กับบุคลากรและนักศึกาในการทําวิจัย
7. เพื่อเสริมสร๎าง สนับสนุนกระบวนการมีสํวนรํวมด๎านการวิจัยของนักศึกษา บุคลากรและประชาชน
8. เพื่อเสริมสร๎างและพัฒนาเครื อขํายการวิจัยและการบริการวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติใน
การนําผลงานทางวิชาการไปใช๎ประโยชน์
9. เพื่อเตรียมความพร๎อมในการดําเนินการทําวิจัย
เป้าหมาย
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปูาหมาย
1.1
จัดให๎ได๎วัสดุสํานักงานตามวัตถุประสงค์จํานวน 40 รายการ
1.2
จํายเป็นคําสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน
1.3
ใช๎ในการสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การไปนําเสนอผลงาน ประชุมตาม
หนังสือเชิญจากหนํวยงานตํางๆ ไมํน๎อยกวํา

ปริมาณ
40
12
10

หนํวยนับ
รายการ
เดือน
คน

228
ลําดับ
1.4
1.5
1.6

รายการเปูาหมาย
ปริมาณ
หนํวยนับ
จํายเป็นคําตอบแทนทําการนอกเวลาราชการบุคลากร
10 คน
จํายเป็นคําเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
12 ครั้ง
ประชุมบุคลากร เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ , แผนปฏิบัติราชการ
20 ครั้ง
ฯลฯ
1.7
พัฒนาระบบการจัดเก็บข๎อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1 ระบบ
1.8
จํานวนบุคลากรเข๎ารํวมประชุม/อบรม/สัมมนา/เผยแพรํงานวิจัย
1 ครั้ง
1.9
จัดประชุมอบรมสัมมนาเผยแพรํผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
7 ครั้ง
1.10
จํานวนบุคลากรเข๎ารํวมประชุม/อบรม/สัมมนา/เผยแพรํงานวิจัย
1 ครั้ง
1.11
จัดประชุมอบรมสัมมนาเผยแพรํผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
7 ครั้ง
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาได๎พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและได๎รับประสบการณ์เพิ่ม
เดิมจากการเข๎ารํวมประชุมวิชาการ เข๎ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2.2. การบริหารจัดการภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นระบบ
2.3. บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
2.4. งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติหรือนานาชาติ หรืองานวิจัย หรืองาน
สร๎างสรรค์ ที่นํามาใช๎อันกํอให๎เกิดประโยชน์อยํางชัดเจน โดยเป็นงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่เป็นผลสืบเนื่องจาก
โครงการวิจัย จํานวน 10 โครงการ
3. เปูาหมายเชิงเวลา
3.1. สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง และเบิกจํายได๎ทันตามกําหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
3.2. โครงการวิจัยที่แล๎วเสร็จตามระยะเวลา จํานวน 10 โครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มต๎น:

1 ตุลาคม
ลาคม 2553
2552

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ

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.

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 จัดหาวัสดุสํานักงานตามความจําเป็นและขออนุญาต
ซํอมครุภัณฑ์ที่ชํารุด
2 จํายเป็นคําสาธารณูปโภคของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3 ใช๎ในการสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การไปนําเสนอ
ผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญจากหนํวยงานตํางๆ
4 จํายเป็นคําตอบแทนทําการนอกเวลาราชการบุคลากร
5 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
6 ประชุมบุคลากร เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ , แผนปฏิบัติ
ราชการ ฯลฯ
7 พัฒนาระบบการจัดเก็บข๎อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา
8 บุคลากรเข๎ารํวมประชุม/อบรม/สัมมนา/เผยแพรํงานวิจัย
9 จัดประชุมอบรมสัมมนาเผยแพรํผลงานวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย
แผนการดาเนินงาน
ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 จัดหาวัสดุสํานักงานตามความจําเป็น
และขออนุญาตซํอมครุภัณฑ์ที่ชํารุด
2 จํายเป็นคําสาธารณูปโภคของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3 ใช๎ในการสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรม
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
การประชุมวิชาการ การไปนําเสนอ
ผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญจาก
หนํวยงานตํางๆ ไมํน๎อยกวํา

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

หนํวย
นับ

40

ราย
การ
12 เดือน
10

คน

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.

10

10

10

10

3

3

3

3

2

3

2

3

229
ลํา
ดับ

ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

4 จํายเป็นคําตอบแทนทําการนอกเวลา
ราชการบุคลากร
5 ประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
6 ประชุมบุคลากร เพื่อจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ , แผนปฏิบัติราชการ
7 พัฒนาระบบการจัดเก็บข๎อมูลของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
8 บุคลากรเข๎ารํวมประชุม/อบรม/
สัมมนา/เผยแพรํงานวิจัย
9 จัดประชุมอบรมสัมมนาเผยแพรํ
ผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย

หนํวย
นับ

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.

9

คน

2

2

2

3

12

ครั้ง

3

3

3

3

20

ครั้ง

5

5

5

5

1 ระบบ
1

ครั้ง

7

ครั้ง

1
1
2

2

2

1

แผนการใช้จ่ายเงิน
ลํา
ดับ

พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
งบประมาณ
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 จัดซื้อวัสดุสํานักงานตามความจําเป็น
และขออนุญาตซํอมครุภัณฑ์ที่ชํารุด
2 จํายเป็นคําสาธารณูปโภคของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3 ใช๎ในการสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรม
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การ
ประชุมวิชาการ การไปนําเสนอผลงาน
ประชุมตามหนังสือเชิญจากหนํวยงาน
ตํางๆ
4 จํายเป็นคําตอบแทนทําการนอกเวลา
ราชการบุคลากร
5 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา
6 ประชุมบุคลากร เพื่อจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ , แผนปฏิบัติราชการ
7 พัฒนาระบบการจัดเก็บข๎อมูลของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
8 บุคลากรเข๎ารํวมประชุม/อบรม/สัมมนา/
เผยแพรํงานวิจัย
9 จัดประชุมอบรมสัมมนาเผยแพรํ
ผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
รวม

38,250

10,000

10,000

10,000

8,250

14,000

3,500

3,500

3,500

3,500

70,000

15,000

20,000

20,000

15,000

13,000

3,250

3,250

3,250

3,250

18,000

22,000

22,000

22,000

22,000

6,000

1,500

1,500

1,500

1,500

5,000

5,000

26,000
9,750
200,000

26,000
2,000
42,875

3,000
42,875

3,000

1,750

47,875

42,875

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 จัดซื้อวัสดุสานักงานตามความ

จาเป็นและขออนุญาตซ่อม
ครุภัณฑ์ที่ชารุด
1) คําใช๎สอย
- คําซํอมคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์
เครื่องถํายเอกสาร และ
เครื่องปรับอากาศ
2) คําวัสดุ เพื่อใช๎ในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
2 ค่าสาธารณูปโภคของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1) คําโทรศัพท์

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
38,250

10,000
28,250
14,000
12,000

หมาย
เหตุ
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ลํา
ดับ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

รายการ
2) คําแสตมป์
3) คําจัดสํงเอกสารทางไปรษณีย์
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและเข้าร่วมประชุม
ตามหนังสือเชิญจากหน่วยงาน
ต่างๆ
1) คําใช๎สอย
- คําลงทะเบียนเข๎ารับการอบรม
- คําเบี้ยเลีย
้ ง ที่พัก พาหนะ
คําเสื่อมรถ คําทางดํวน
2) วัสดุน้ํามัน
จ่ายเป็นค่าตอบแทนทาการนอก
เวลาราชการบุคลากร
1) คําใช๎สอย
-คําตอบแทน
ประชุมคณะกรรมการประจา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1) คําเบี้ยประชุมกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2) คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
ประชุมบุคลากร เพื่อจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ , แผนปฏิบัติราชการ
1) คําใช๎สอยทําเลํมเอกสาร
2) คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1) คําใช๎สอย
-คําจัดทําเอกสาร
-คําพัฒนาระบบ
ประชุมนาเสนอผลงานวิจัยทุน
วิจัย วช. ปี 53
1) คําใช๎สอย
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
2) คําวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
ประชุมนาเสนอความก้าวหน้า
ผลงานวิจัย วช. ปี 54 ครั้งที่ 1
1) คําใช๎สอย
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
2) คําวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
ประชุมนาเสนอความก้าวหน้า
ผลงานวิจัยกองทุนมหาวิทยาลัย
ปี 54 ครั้งที่ 1
1) คําใช๎สอย
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
2) คําวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
ประชุมนาเสนอความก้าวหน้า
ผลงานวิจัย วช. ปี 54 ครั้งที่ 2
1) คําใช๎สอย
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
2) คําวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
ประชุมนาเสนอความก้าวหน้า
ผลงานวิจัยกองทุนมหาวิทยาลัย
ปี 54 ครั้งที่ 2
1) คําใช๎สอย

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา

หนํวย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
2,000
2,000
70,000

15,000
50,000
5,000
13,000

13,000
18,000
15,000
3,000
6,000
3,000
3,000
5,000

3,000
2,000
1,250

30

คน ๆ ละ

1

มื้อ ๆ ละ

25 บาท

750
500
1,250

30

คน ๆ ละ

1

มื้อ ๆ ละ

25 บาท

750
500
1,250

30

คน ๆ ละ

1

มื้อ ๆ ละ

25 บาท

750
500
1,250

30

คน ๆ ละ

1

มื้อ ๆ ละ

25 บาท

750
500
1,250

หมาย
เหตุ
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รายการ

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
2) คําวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
13 ประชุมกาหนดโจทย์วิจัยเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
กองทุนวิจัย
1) คําใช๎สอย
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
2) คําวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
14 ประชุมกาหนดโจทย์วิจัยเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
วช.
1) คําใช๎สอย
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
2) คําวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
15 Thailand Research Expo
2011
1) คําใช๎สอย
- คําเบี้ยเลี้ยง
- คําทางดํวน
- คําซํอมบํารุงรถ
2) คําวัสดุ
- คําถํายเอกสาร
- วัสดุ
- คําน้ํามัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหนํวยตํอ
รายการ
ปริมาณ หนํวยๆละ ปริมาณ หนํวยๆละ
30 คน ๆ ละ
1 มื้อ ๆ ละ
ปริมาณรายการ

อัตราตํอหนํวย
อัตรา หนํวย
25 บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
750

หมาย
เหตุ

500
1,750

30

คน ๆ ละ

1

มื้อ ๆ ละ

25 บาท

750
1,000
1,750

30

คน ๆ ละ

1

มื้อ ๆ ละ

25 บาท

750
1,000
26,000

10,000
1,000
3,000
2,000
5,000
5,000
200,000

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู๎ได๎รับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาได๎รับความสะดวกจากการบริการ
2. มี ผู๎ไ ด๎ รั บ ประโยชน์ จ ากการดํ า เนิ น โครงการ ที่ เ ป็ น คณาจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย 216 คน นั ก ศึ ก ษา
2,000 คน
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
1.1. จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.2. ร๎อยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการได๎ตามกําหนดระยะเวลา
1.3. จํานวนบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ได๎รับการพัฒนา
1.4. จํานวนครั้งของการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยด๎านการวิจัย
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือวําดี
2.1. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปูาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจข๎อมูล โดยใช๎ดูจากบัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ์
3.2. การสํารวจข๎อมูล โดยดูจากรายงานผลการเข๎ารํวมประชุม อบรมสัมมนาของบุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนา
3.3. การสํารวจข๎อมูล โดยดูจากแบบขออนุญาตไปราชการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย
การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สังคมคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
2. ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์
2.1. ความสอดคล๎องกับแผนบริหารราชการแผํนดิน (พ.ศ. 2552-2554) :
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2.1.1 นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายยํอยที่ 3.1 : นโยบายการศึกษา
2.1.2 นโยบายที่ 6 : นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
นโยบายยํอยที่ 6.1 : สํงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ การวิจัย
และการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐานและงานวิจัย
ประยุกต์
2.2.
ความสอดคล๎องกับกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2553-2555
2.2.1 นโยบายที่ 2 : สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย เพื่อสร๎างสรรค์นวัตกรรมและองค์
ความรู๎ที่ตอบสนองความต๎องการของสังคมนําไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยบนพื้นฐานความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น ด๎วยภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
กลยุทธ์ที่ 1 วิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ การวิจัยสถาบัน และการวิจัยในชั้นเรียน
กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมและพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยให๎สามารถสร๎างสรรค์ผลงานวิจัย
และงานสร๎างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรเผยแพรํผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 นโยบายที่ 3 สนับสนุนรํวมมือและขยายการให๎บริการวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งและเป็นที่พึ่งของท๎องถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให๎บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งเป็นที่พึ่งของท๎องถิ่น
และสังคม
2.3. ความสอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวบํงชี้ การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู๎นําชุมชน สังคม ท๎องถิ่น และประชาชน
2.3.1 มาตรฐานที่ 2 ด๎านงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์
ตัวบํงชี้ที่ 2.1 ร๎อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพรํใน refereed journal ในระดับชาติ
หรือนานาชาติตํออาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
ตัวบํงชี้ที่ 2.2 ร๎อยละของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นํามาใช๎อันกํอให๎เกิดประโยชน์ในด๎านการ
แก๎ไขปัญหาหรือพัฒนาทางวิชาการ โดยได๎รับรองการใช๎ประโยชน์จากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตํออาจารย์ประจําและ
นักวิจัยทั้งหมด
ตัวบํงชี้ที่ 2.4 ร๎อยละของการศึกษาวิจัยเพื่อสร๎างความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นตํออาจารย์ประจําทั้งหมด
2.3.2 มาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริการวิชาการ
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรม ชุมชน ท๎องถิ่น
และสังคม
ตัวบํงชี้ที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของแผนการให๎บริการวิชาการและวิชาชีพตํอสังคม
2.4.
ความสอดคล๎องเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ (สกอ.)
ตัวบํงชี้ที่ 5.1: มีระบบกลไกลในการบริการทางวิชาการแกํสังคมตามเปูาหมายของสถาบัน
ตัวบํงชี้ที่ 5.2: ร๎อยละของอาจารย์ประจําที่มีสํวนรํวมในการให๎บริการวิชาการแกํสังคม
เป็นที่
ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติตํออาจารย์ประจํา
ตัวบํงชี้ที่ 5.3: ร๎อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความ
ต๎องการพัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ตํออาจารย์ประจํา
ตัวบํงชี้ที่ 5.4 : ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ
3. ความพร๎อมของโครงการ
ดําเนินการได๎ทันที

