แผนการใชจายงบประมาณ
(งบประมาณ บ.กศ.)
ประจําปงบประมาณ 2553 เพิ่มเติม
(1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)

เอกสารลําดับที่ 006/2552
กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผานมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552

ก
คํานํา
แผนการใชจา ยงบประมาณ (งบประมาณ บ.กศ.) ประจํา ป งบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่ม เติม มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําขึ้นภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดหักสํารองจายไว 20% ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
โดยเปนแผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลักของแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2552– 2554 ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับ เปาหมายการใหบริการหนวยงาน กล
ยุทธหนวยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบดวย 5 ผลผลิตและ 1 โครงการ งบประมาณรายจาย
ประจําปรวมทั้งสิ้น 11,480,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายงบประมาณ (งบประมาณ บ.กศ.)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติม ฉบับนี้ จะเปนประโยชน ตอผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ และ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตอไป

(นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
16 ธันวาคม 2552
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ั ความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจาย(งบ บ.กศ.) เพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 .....ง
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบ บ.กศ.) เพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ........................................ จ
แผนการใชจายงบประมาณตามยุทธศาสตร แผนงาน และผลผลิต ................................................................... ฉ
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ...................................................................................... 1
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา .......................................................................................... 1
ผลผลิตที่ 2: ผูส
 ําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร .................................................................................. 1
4. งานบริหารจัดการการศึกษา ...................................................................................................... 1
4.1 สํานักงานอธิการบดี ........................................................................................................... 1
4.1.1 กองกลาง ..................................................................................................................... 1
4.1.2 กองนโยบายและแผน ...................................................................................................... 7
4.1.3 กองบริการการศึกษา ......................................................................................................10
4.1.7 สถาบันวิจัยและพัฒนา ....................................................................................................17
ภาคผนวก .........................................................................................................................................20

ค
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบ บ.กศ.) เพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการ
ใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
งบประมาณแผนดิน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,480,000 บาท
นโยบาย
ตาม
แผนการ
บริหาร
ราชการ
แผนดิน

นโยบายที่ 1
เรงดวนที่จะ
เริ่มดําเนินการ
ในปแรก

ประเด็น
นโยบาย
ยอย

นโยบายยอย
ที่ 1.3 การลด
ภาระคาครอง
ชีพของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร
การจัดสรร
งบประมาณ

แผนงาน

ประชาชน
ไดรับโอกาส
ทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ตามสิทธิที่
กําหนด

เปาหมาย
การ
ใหบริการ
หนวยงาน

นักเรียนใน
สังกัด
มหาวิทยาลัย
ไดรับโอกาส
ทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ตามสิทธิที่
กําหนดไว

กลยุทธ
หนวยงาน

สงเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการเรียน
การสอนขั้น
พื้นฐาน
ที่มุงเนน
คุณภาพ มี
มาตรฐาน

งบประมาณ

การสนับสนุน
การจัด
การศึกษาโดย
ไมเสีย
คาใชจาย
- บาท

ประเด็นนโยบายที่
3.4 นโยบายศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา

ยุทธศาสตรที่
1: การสราง
ความเชื่อมั่น
และการ
กระตุน
เศรษฐกิจของ
ประเทศ
แผนงาน:
เสริมสราง
รายไดพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และ
ความมั่นคง
ดานสังคม

เปาหมาย
การ
ใหบริการ
กระทรวง

ผลผลิต

นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน: สงเสริม
และพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

ประชาชนไดรับ
การศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิตที่มี
มาตรฐานคุณภาพ

คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการ
ดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและ
เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

เพื่อบริการวิชาการ
เพื่อขยายการผลิต
แกหนวยงาน/
กําลังคนดาน
ประชาชนในชุมชน
วิทยาศาสตรและ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มี
และสังคมใหมีความรู
เทคโนโลยี
ความสามารถในการ
คุณภาพตามความตอง
และสาขาที่ขาดแคลน
พัฒนาตนเองเพื่อ
ของประเทศ
เพื่อตอบสนองตอ
เพิ่มศักยภาพ
ความตองการในการ
ในการแขงขันของ
พัฒนาประเทศ
ประเทศ
พัฒนาและจัด
พัฒนาการบริการดาน
การศึกษาโดยมุงเนน
สุขภาพและการ
พัฒนาและจัดการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
บริการวิชาการดาน
โดยมุงเนนสาขาที่เปน
และเทคโนโลยี
อื่นๆ ในเชิงรุกและ
ความตองการของ
ที่เปนความตองการ
ครบวงจร
ประเทศและใหเกิด
ของประเทศและ
ใหครอบคลุมทุกกลุม
ความเสมอภาคใน
ใหเกิดความเสมอภาค
ประชากรและ
โอกาสทางการศึกษา
ในโอกาส
ภาคสวนตางๆ
ทางการศึกษา

ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ไดรับ
การเผยแพรนําไปใช
ประโยชนเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความรูความเขาใจ
และเห็น
ความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย

เพื่อวิจัยและพัฒนา
ปลูกฝงคานิยมให
รวมทั้ง
นิสิตนักศึกษาและ
ถายทอดองคความรู
ชุมชนในการพัฒนา
และสราง
ภูมิปญญาทองถิ่น
นวัตกรรมที่นําไปสู
และอนุรักษ ทํานุ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสังคมของ
ไทย
ทองถิ่นและประเทศ
สงเสริมการวิจัยที่เปน
ความตองการของ
ประเทศในลักษณะ
มุงเนนการผลิต
มุงเปาหมายและ
บัณฑิตภูมิปญญา
งานวิจัยที่
ไทยสูสากล
มหาวิทยาลัย
มีศักยภาพและ
นําไปใชประโยชน

ผลงานการใหบริการ
วิชาการ

ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ผูสําเร็จการศึกษาดาน
สังคมศาสตร

ผลงานวิจัยเพื่อสราง
องคความรู

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

- บาท

- บาท

11,480,000 บาท

- บาท

- บาท

ง
ตัวชี้วัดความสําเร็จจําแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจาย(งบ บ.กศ.) เพิม
่ เติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. จํานวนนักเรียนที่
1,236
1. คาใชจายที่ผูปกครอง
ไดรับการสนับสนุน
คน
สามารถลดคาใชจาย
ตามโครงการ
ตามรายการทีไ
่ ดรับการ
สนับสนุน
1. จํานวนนักศึกษาคง
1,069
1. ผูสําเร็จการศึกษาได
อยู
คน
งานทําหรือศึกษาตอ
ภายในระยะเวลา 12
เดือนหลังจากจบ
2. จํานวนนักศึกษาที่
535 คน 2. ความพึงพอใจของ
เขาใหม
นายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษา
3. จํานวนผูสําเร็จ
282 คน 3. ผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษา
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร
ผูสําเร็จการศึกษา
1. จํานวนนักศึกษาที่
1,376
1. ผูสําเร็จการศึกษาได
ดานสังคมศาสตร
เขาใหม
คน
งานทําหรือศึกษาตอ
งบประมาณ
ภายในระยะเวลา 12
111,584,300 บาท
เดือนหลังจบ
2. จํานวนนักศึกษาที่
2,803
2. ความพึงพอใจของ
คงอยู
คน
นายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษา
3. จํานวนผูสําเร็จ
1,055
3. ผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษา
คน
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร
ผลงานการใหบริการ 1. จํานวนครูผูไมมีวุฒิ
60 คน 1. ความพึงพอใจของผูเขา
วิชาการงบประมาณ
ทางการศึกษาที่
รับการพัฒนาและ
6,500,000 บาท
เขารับการพัฒนา
หนวยงานผูที่ใชครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต/
งบประมาณ
โครงการการจัด
การศึกษา 15 ป
งบประมาณ
4,909,600 บาท
ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
งบประมาณ
25,506,500บาท

ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณ
500,000 บาท

ผลงานวิจัยเพื่อ
ถายทอดองคความรู
งบประมาณ
4,023,300 บาท

2. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคม
3. จํานวนผูเขารับ
บริการ
1. จํานวนโครงการ/
กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
2.จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
1. จํานวนโครงการวิจัย

2. จํานวน
โครงการวิจัยที่แลว
เสร็จ

78
โครงการ
3,060
คน
37
โครงการ

เปาหมาย
รอยละ
100
รอยละ
80

เชิงเวลา
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

1. ผูสําเร็จการศึกษาที่
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ
82

1. ผูสําเร็จการศึกษาที่
จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ
72

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

รอยละ
88

1. งานโครงการ/
กิจกรรมที่แลวเสร็จ
ตามเวลา

รอยละ
85

รอยละ
75
รอยละ
82
รอยละ
80
รอยละ
75
รอยละ
72
รอยละ
87

2. ความพึงพอใจของผูเขา
รับบริการในกระบวนการ
ใหบริการ

รอยละ
82

1. โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของ
โครงการ

รอยละ
85

รอยละ
78

4,400
คน
8
โครงการ

8
โครงการ

1. จํานวน/จํานวนของ
งานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ
2. จํานวนผลงานวิจัย
เปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนด

รอยละ 8 1. จํานวนโครงการวิจัย
ที่แลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา
8
ผลงาน

รอยละ
100

จ

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบ บ.กศ.) เพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบ บ.กศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553)
งบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรรรวมทั้งสิ้น

11,480,000

บาท

สรุปงบประมาณรายจาย(งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน
ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจาย

รวมทั้งสิ้น(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ
แผนงาน : เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น

11,480,000
11,480,000
11,480,000
11,480,000

รอยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

สรุปงบประมาณรายจาย(งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย
งบบุคลากร
ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจาย

เงินเดือน

คาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

พนักงาน
ราชการ

ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเชื่อมั่นและการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ
แผนงาน: เสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ และความมั่นคงดานสังคม
โครงการ: สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิตที่ 1: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลผลิตที่ 2: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ผลผลิตที่ 3: ผลงานการใหบริการวิชาการ
ผลผลิตที่ 4: ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดองคความรู
แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 1: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
ใชสอยและ
สาธารณูปโภค
วัสดุ

งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ

คาที่ดน
ิ และ
สิ่งกอสราง

งบเงิน
อุดหนุน

รวมทัง้ สิ้น

รอยละ

3,970,000
3,970,000
3,970,000

2,710,000
2,710,000
2,710,000

4,800,000
4,800,000
4,800,000

11,480,000
11,480,000
11,480,000

100.00
100.00
100.00

3,970,000

2,710,000

4,800,000

11,480,000

100.00

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย(งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย
งบรายจาย/หมวดรายจาย
งบบุคลากร
เงินเดือนและคาจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานราชการ
คาจางชั่วคราว
งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวม

งบรายจาย
อื่น

งบประมาณ (บาท)
3,970,000
3,970,000
7,510,000
2,710,000
4,800,000
11,480,000

รอยละ
34.59
34.59
65.41
23.60
41.81
100.00

ฉ

แผนการใชจายงบประมาณตามยุทธศาสตร แผนงาน และผลผลิต
งบบุคลากร
ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจาย
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิตที่ 2: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
1. งานบริหารจัดการการศึกษา
1.1 สํานักงานอธิการบดี
4.1.1 กองกลาง
4.1.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากร
4.1.1.2 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
4.1.2 กองนโยบายและแผน
4.1.2.1 โครงการพัฒนาสถาบันสูสากล
4.1.3 กองบริการการศึกษา
4.1.3.1 โครงการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรใหม
4.1.7 สถาบันวิจัยและพัฒนา
4.1.7.1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
รวมทั้งสิ้น

เงินเดือน

คาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

พนักงาน
ราชการ

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
ใชสอยและ
สาธารณูปโภค
วัสดุ
3,970,000
3,970,000
3,970,000
3,970,000
3,970,000
1,620,000
1,620,000

งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ

คาที่ดน
ิ และ
สิ่งกอสราง

2,710,000
2,710,000
2,710,000
2,710,000
2,710,000
2,710,000

4,800,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000

2,710,000

4,800,000

2,710,000

4,800,000

1,000,000
1,000,000
200,000
200,000
1,150,000
1,150,000
3,970,000

งบเงิน
อุดหนุน

งบรายจาย
อื่น

รวมทัง้ สิ้น

รอยละ

11,480,000
11,480,000
11,480,000
11,480,000
11,480,000
9,130,000
1,620,000
7,510,000
1,000,000
1,000,000
200,000
200,000
1,150,000
1,150,000

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
79.54
14.12
65.42
8.71
8.71
1.74
1.74
10.01
10.01

11,480,000

100.00

1
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิตที่ 2: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4. งานบริหารจัดการการศึกษา
4.1 สํานักงานอธิการบดี
4.1.1 กองกลาง
4.1.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:

ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ
แขงขันของประเทศ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ
ผลผลิต:
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
1. จํานวนนักศึกษาคงอยู
2. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ
5. ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
7. ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
1,620,000
บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
:นางสุนทรี โพธิกุล

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่มีศักยภาพ สามารถแขงขันไดทั้งในระดับพื้นที่และในระดับสากลเปนสิ่งที่มี
ความจํ า เป น อย า งยิ่ ง ในป จ จุ บั น ซึ่ ง เป น ยุ ค แห ง การแข ง ขั น ไร พ รมแดน (Globalization)
เศรษฐกิ จ บนฐานความรู
(Knowledge based economy) ที่ตองอาศัยทั้งเทคโนโลยี ความสามารถของบุคลากร องคความรู และการบริหารจัดการ
องคการที่ดี แมวาการพัฒนาองคกรขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการแตปจจัยที่สําคัญที่สุดคือ บุคลากร องคกรที่มีโครงสราง
ของบุคลากรที่มีค วามรูความสามารถยอมเปนองคกรที่มีประสิท ธิภาพ
จากบริบทของความเปลี่ย นแปลงทั้งในดา น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแรงกดดันจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกไปสูสังคมแหงความรู (Knowledge
Based Society) ซึ่งเปนสังคมที่แขงขันดวยความรู ทักษะ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการองคกรสมัยใหม
ดังกลาวแลว อันเปนผลใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําเปนตองเรงปรับตัวอยางเรงดวนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การพัฒนาบุคลากร เพื่อใหองคกรยืนหยัดแขงขันอยูในเวทีโลกอยางมีศักยภาพ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ไดเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่และอํานาจรัฐอยางมาก โดยใหภาคประชาชนและสังคมมีสวนรวมในการ
บริหารประเทศเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึง จําเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนาบุคลากรอยางทั่วถึงในทุก ๆ ดานเพื่อใหมีความรู มีทักษะ
ตามทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหม ๆ การบริหารจัดการองคกรสมัยใหม มีความรอบรูทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง และสามารถนํามาใชในการปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแบบมื อ อาชี พ ส ง ผลให อ งค ก รมี ศั ก ยภาพการ
แข ง ขั น ได ใ นระดับ สากล รวมถึงการสรางจิตสํานึกใหบุคลากรตระหนักในบทบาทภารกิจหนาที่ และสามารถใชสิทธิหนาที่
อยางถูกตองตามกฏหมาย โดยมีกรอบนโยบายหลักในการพัฒนาเพื่อใหบรรลุเปาประสงค ดังนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศไว 7 ยุทธศาสตร
คือ
- ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี
- ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม
- ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตรการบริหารเศรษฐกิจสวนรวม
- ยุทธศาสตรการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรภาครัฐในภาพรวมของประเทศเพื่อใหบรรลุยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) รัฐบาลไดกําหนดใหดําเนินการตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 โดยยึดหลักแนวคิด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” ในทุกมิติอยางเปนองครวมและเปนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรสูเศรษฐกิจ ยุคใหมที่มีเทคโนโลยี และการใชความรูเปนฐานการพัฒนา พรอม
ทั้งสรางระบบ กลไก และพัฒนาคนใหสามารถปรับตัวรูเทาทันโลกไดอยางรวดเร็ว

2
พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข าราชการพลเรื อน พ.ศ.2535 หมวดที่ 3 ว าด วยการเพิ่ มพู นประสิ ทธิ ภาพและเสริ ม สร า ง
แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ไดวางกรอบแนวทางการบริหารราชการ
แผนดินใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามมาตรา 3/1 วา “การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนเกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต อภารกิ จของรั ฐ ความมี ประสิ ทธิ ภาพ ความคุ มค าในเชิ ง ภารกิ จ แห ง รั ฐ การลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปนการกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจาย
อํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน”
และเพื่อใหสวนราชการมีแนว
ทางการปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี จึงไดกําหนดกรอบและแนวทางที่สวนราชการ
และขาราชการตองปฏิบัติไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550)
รัฐบาลได กํา หนดยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการไว 2 ยุทธศาสตร คือ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร 4 ก า ร ส ร า ง
ระบบบริหารงานบุคลากรและคาตอบแทนใหม โดยไดกําหนดมาตรการเพิ่มผลิตภาพของขาราชการ โดยใหมีการจัดทํา
เปาหมายการทํางาน ขีดความสามารถ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแตละบุคลากรอยางเปนระบบมากขึ้น รวมถึงการ
เชื่ อ มโยงให เ ข า กั บ การสร า งแรงจู ง ใจและให แ ต ล ะส ว นราชการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรเชิ ง ยุ ท ธศาสตร โดยยึ ด
วิสัยทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงคขององคการ และขีดความสามารถที่จําเปน (Competency-based Approach)
ยุทธศาสตร 5
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมของขาราชการ เอื้อตอการพัฒนาระบบ
ราชการ จําเปนตองบริหารใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากการศึกษา ฝกอบรม ฯลฯ แลว ใหเปนในลักษณะของการ
สรางการเรียนรูจากประสบการณจริง โดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางสามารถเรียนรู และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนดวยตนเอง
ดวยความเต็มใจ ตระหนักวาการเรียนรูเปนเรื่องของผูเรียนโดยแท
ทั้งนี้ ไดกําหนดมาตรการที่เกี่ยวของ คือ มาตรการสรางแบบการเรียนรูดวยตนเองของกลุม
เปาหมายที่เปน
ผูบริหารระดับสูง ในลักษณะการเรียนรูจากประสบการณการปฏิบัติจริง (Action Learning) ดวยวิธีสรางวิสัยทัศนรวมกัน การ
สรางความรูสึกผูกพันตอพันธกิจที่จะนําไปสูระบบอนาคตที่พึงปรารถนารวมกัน การเรียนรูการทํางานเปนทีม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการเรียนรูวิธีคิดอยางเปนระบบ
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน
ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมของขาราชการรองรับราชการยุคใหม โดยยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางนักบริหารใหเปนผูนํายุคใหมในการบริหารราชการ
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางเสริมสมรรถนะและทักษะใหแกทรัพยากรบุคลากรภาครัฐ
จากความจํ า เป น ด า นต า งๆได แ ก แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ นโยบายรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร
กฎหมาย และระเบียบตางๆ ฯลฯ ที่กลาวมาแลว ทําใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําเปนตอง
ไดรับการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ วัฒนธรรม คานิยม พัฒนาความรู และทักษะในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของรัฐบาล เนื่องจากการทํางานรูปแบบใหมมุงเนนที่ผลงานมีการกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดผลงานที่ชัด เจน การ
ปรับปรุงระบบการทํา งานใหมีป ระสิท ธิภ าพ โดยลดขั้น ตอนที่ไ มจํา เปน นํา เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชภายใตนโยบาย
รัฐบาลอิเลคทรอนิคส (e-government) และตองการผูปฏิบัติงานที่ใชความรูทักษะในวิชาชีพ (Knowledge Worker) ที่มี
ความเชี่ ย วชาญสู ง ในแต ล ะสาขา สามารถพั ฒ นางานและความรู ไ ด ด ว ยตนเองควบคู กั บ การเป น ผู มี คุ ณ ธรรม ภายใต
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจํา เป น ที่ ต อ งจั ด ทํา ยุ ท ธศาสตร ก าร
พั ฒ นาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อกําหนดแนวทางดําเนินการและมีทิศทางในการพัฒนาบุคลากร
ที่ชัดเจนใหสามารถทํางานในบริบทใหมไดอยางเต็มศักยภาพ อันจะสงผลใหการพัฒนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดยุทธศาสตรในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษา ตามจุดเนน เอกลักษณ เพื่อมุงสูความเปนสากล โดยมีนโยบายในการสงเสริม สนับสนุน และแสวงหาความ
รว มมื อในการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย สู ค วามเปน สากลบนพื้ น ฐานการบริห ารจั ด การและธรรมาภิบ าล มี เ ปา ประสงคเ พื่ อ
ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเนน เอกลักษณ เพื่อมุงสูความเปนสากล กองกลาง สํานักงาน
อธิก ารบดี ในฐานะเปนผู บังคั บบัญ ชา กลุม งานบริห ารงานบุค คล จึ งได จัด ทํ าแผนกลยุท ธ ดา นการพัฒ นากํา ลังคนให
สอดคลองกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการใหบรรลุตามเปาประสงค นโยบาย
และยุท ธศาสตร ของมหาวิท ยาลัย โดยการกําหนดวัต ถุประสงคยอย ตัวชี้วัดและกลยุทธปฏิบัติการสําหรับการพัฒนา
กําลังคนใหสอดคลองกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการดําเนินการตามยุทธศาสตรใหสามารถขัดเคลื่อน
ไดอยางมีทิศทาง และมีประสิทธิภาพสูงสุดแกองคกร
วัตถุประสงค
1. เพื่อนําแผนกลยุทธดานการพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติ
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยโยมุงผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู และการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อพัฒนาระบบการสรางความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร

3
เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย
1.2 พัฒนาการเรียนรูของบุคลากรโดยใชเทคนิคการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (สายสนับสนุน)
1.3 พัฒนาการเรียนรูของบุคลากรโดยใชเทคนิคการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (ทั้งมหาวิทยาลัย)
1.4 สรางบรรยากาศในการทํางาน ความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร

หมวด 5

ปริมาณ หนวยนับ
1
ระบบ
188
คน
593
1

คน
ระบบ

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
3. เปาหมายเชิงเวลา
3.1. รายงานผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบต
ั ิราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มตน:

1 ตุลาคม 2552

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2553

พ.ศ.2552
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5

ขั้นตอน / กิจกรรม

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.

พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์
ของมหาวิทยาลัย
จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พัฒนาระบบการเรียนรูของบุคลากรโดยใชเทคนิคการ
จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล(สายสนับสนุน)
พัฒนาระบบการเรียนรูของบุคลากรโดยใชเทคนิคการ
จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (ทั้งมหาวิทยาลัย)
สรางบรรยากาศในการทํางาน ความผาสุก และความพึงพอใจของ
บุคลากร

แผนการดําเนินงาน
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2552
ปริมาณ
หนวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

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.

พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดย
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย
จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พัฒนาระบบการเรียนรูของบุคลากร
โดยใชเทคนิคการจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล(สายสนับสนุน)
พัฒนาระบบการเรียนรูของบุคลากร
โดยใชเทคนิคการจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล (ทั้งมหาวิทยาลัย)
สรางบรรยากาศในการทํางาน ความผาสุก
และความพึงพอใจของบุคลากร
รวม

-

บาท

-

940,000

บาท

940,000

680,000

บาท

680,000

บาท
1,620,000

1,620,000

4
แผนการใชจา
 ยเงิน
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5

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
พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดย
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย
จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พัฒนาระบบการเรียนรูของบุคลากรโดยใช
เทคนิคการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
(สายสนับสนุน)
พัฒนาระบบการเรียนรูของบุคลากรโดยใช
เทคนิคการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
(ทั้งมหาวิทยาลัย)
สร างบรรยากาศในการทํ างาน ความผาสุ ก และ
ความพึงพอใจของบุคลากร
รวม

-

940,000

940,000

680,000

680,000

‐

1,620,000

1,620,000

รายละเอียดการใชจา
 ยงบประมาณ
ลํา
ดับ
1

2
3

4

5

รายการ

ปริมาณรายการ
ปริมาณ หนวยๆละ

พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย
จัดระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
พัฒนาระบบการเรียนรูของ
บุคลากรโดยใชเทคนิคการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล(สาย
สนับสนุน)
พัฒนาระบบการเรียนรูของ
บุคลากรโดยใชเทคนิคการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล
(ทั้งมหาวิทยาลัย)
สร างบรรยากาศในการทํ างาน ความ
ผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ

อัตรา

หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)

อัตราตอหนวย

1

ระบบ

1

ระบบ

1

ระบบ

1

ระบบ

188

คนๆละ

1

ครั้ง

5,000

บาท

940,000

593

คน

1

ครั้ง

680,000

บาท

680,000

1

ครั้ง

1

ครั้ง

หมาย
เหตุ

1,620,000

หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ
ผลที่คาดวาจะไดรบ
ั
1.
2.
3.
4.

นําแผนกลยุทธดานการพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติ
ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยมุงผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีระบบการเรียนรู และการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยมีระบบการสรางความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร

การประเมินผลการดําเนินงาน
1. ตัวชี้วด
ั ความสําเร็จของโครงการ
1.1 จํานวนระบบการบริหารงานบุคคลที่พฒ
ั นาตามจุดมุงเนนของมหาวิทยาลัย
1.2 บุคลากรไดพัฒนาการเรียนรูของบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(สายสนับสนุน)
1.3 บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยไดพฒ
ั นาการเรียนรูต
 ามเทคนิคในแผนพัฒนาบุคลากร
1.4 บุคลากรไดสัมผัสสภาพแวดลอมในดานบรรยากาศในการทํางาน ความผาสุก และความพึงพอใจ
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครือ
่ งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจ โดยใชแบบสรุปจํานวนบุคลากร และผลการดําเนินงาน
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การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553)
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2552-2554)
นโยบายที่ 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 (ของมหาวิทยาลัยฯ)
ยุทธศาสตร : มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น
สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา
2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552)
ยุทธศาสตร : มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น
สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา
2.4. ความสอดคลองกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552)
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2.5. ความสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. (ประจําปการศึกษา 2552)
3. ความพรอมของโครงการ
ดําเนินการไดทันที

4.1.1.2 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:

ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ
แขงขันของประเทศ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน,งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
7,510,000 บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
สํานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
: นางสุนทรี โพธิกุล

หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒ นาท องถิ่น มี วัต ถุป ระสงคใ นการใหก ารศึกษา ส ง เสริ มวิช าการและวิช าชี พชั้ นสู ง ทํา การสอน วิจัย ให บริ การ
วิชาการแกสังคม เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลางมีหนาที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีหนาที่ใหการสนับสนุนและบริการแกหนวยงานตาง ๆ ใหมหาวิทยาลัย โดยมี
งานบริหารทั่วไป (สารบรรณ) งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานการประชุม งานหารายได งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ
และงานประชาสัมพั นธ รวม 8 งาน ทํ า หนา ที่ส นั บ สนุน ในการจัด การเรียนการสอน โดยจัด หาวัส ดุ อุป กรณ ตลอดจน
บุคลากรใหเพียงพอเพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและใหบริการกับชุมชน
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารงานในมหาวิ ท ยาลั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถสนั บ สนุ น งานของหน ว ยงานต า ง ๆ
ในมหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว
2. เพื่อใหประชาสัมพันธงานและภารกิจของมหาวิทยาลัย แกหนวยงานของรัฐและชุมชน
3. เพื่อใหมีการดําเนินการระเบียบของราชการที่ถูกตอง
เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ หนวยนับ
1.1
มีรถตูโดยสารปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 11 ที่นั่ง
2 คน
1.2
มีหองน้ํา
4 อาคาร
1.3
มีโรงอาหาร
1 หลัง
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. มหาวิทยาลัยมีรถตูโดยสารปรับอากาศ ใหบริการแกบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2. มหาวิทยาลัยมีหองน้ําทีส
่ ะอาดไวบริการ
2.3. มหาวิทยาลัยมีโรงอาหารใหบริการแกบค
ุ ลากรและผูร ับบริการอยางเพียงพอ
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3. เปาหมายเชิงเวลา
3.1. มีรถตูโดยสารปรับอากาศ หองน้ํา และโรงอาหาร ใหบริการตลอดปงบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

1 ตุลาคม 2552

วันเริ่มตน:

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2553

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2
3

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.

จัดซื้อรถตูโดยสารปรับอากาศ
ปรับปรุงหองน้ํา
ปรับปรุงโรงอาหาร

แผนการดําเนินงาน
ลํา
ดับ
1
2
3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2552
ปริมาณ
หนวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

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.

จัดซื้อรถตูโดยสารปรับอากาศ
ปรับปรุงหองน้ํา
ปรับปรุงโรงอาหาร

2
4
1

คัน
แหง
หลัง

2
4
1

แผนการใชจา
 ยเงิน
ลํา
ดับ
1
2
3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
จัดซื้อรถตูโดยสารปรับอากาศ
ปรับปรุงหองน้ํา
ปรับปรุงโรงอาหาร
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.
2,710,000
2,800,000
2,000,000

2,710,000

7,510,000

2,710,000

2,800,000
2,000,000
4,800,000

รายละเอียดการใชจา
 ยงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
2
3

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
จัดซื้อรถตูโดยสารปรับอากาศ ขนาด
2
คันๆละ
ไมนอยกวา 11 ที่นั่ง
ปรับปรุงหองน้ํา
4
แหงๆละ
ปรับปรุงโรงอาหาร
1
หลังๆละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
รายการ

ปริมาณรายการ

หนวย
บาท

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
2,710,000

บาท
บาท

2,800,000
2,000,000

อัตราตอหนวย
อัตรา
1,355,000

700,000
2,000,000

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
ผลที่คาดวาจะไดรบ
ั
1. มีรถตูโดยสารปรับอากาศใหบริการแกบุคลากร
2. มีหอ
 งน้ําใหบริการแกผรู ับบริการ
3. มีโรงอาหารที่เหมาะแกการใหบริการ
การประเมินผลการดําเนินงาน
1. ตัวชี้วด
ั ความสําเร็จของโครงการ
1.1. จํานวนผูเขารับบริการ
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครือ
่ งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจ โดยใชแบบสรุปจํานวนผูเขารับบริการ และผลการดําเนินงาน

7,510,000

หมาย
เหตุ
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การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553)
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
2.1 ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและ
คุณภาพชีวิต
2.2 ความสอดคลองกับแผนปฏิบต
ั ริ าชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร: มุงพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและ
สรางโอกาสทางการศึกษา
2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบต
ั ิการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553):
ยุทธศาสตร: มุง พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา
3. ความพรอมของโครงการ
ดําเนินการไดทันที

4.1.2 กองนโยบายและแผน
4.1.2.1 โครงการพัฒนาสถาบันสูสากล
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:

ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ
แขงขันของประเทศ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
1,000,000
บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
กลุมงานวิเทศสัมพันธ

:นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท

หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดยุทธศาสตรในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึ ก ษา ตามจุ ด เน น เอกลั ก ษณ เพื่ อ มุ ง สู ค วามเป น สากล โดยมี น โยบายในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และแสวงหา
ความรว มมือในการพัฒ นามหาวิทยาลัยสูค วามเปนสากลบนพื้นฐานการบริห ารจัดการและธรรมาภิบาล มีเปาประสงค
เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเนน เอกลักษณ เพื่อมุงสูความเปนสากล กลุมงานวิเทศ
สัมพันธ กองนโยบายและแผน จึงไดจัดทําแผนกลยุท ธดานการพัฒนาสถาบันสูส ากล เพื่อเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการใหบรรลุตามเปาประสงค นโยบาย และยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนดวัตถุประสงคยอย ตัวชี้วัดและ
กลยุทธการพัฒนาสถาบันสูสากล เพื่อรองรับการดําเนินการตามยุทธศาสตรใหสามารถขัดเคลื่อนไดอยางมีทิศทาง และ
มีประสิทธิภาพสูงสุดแกองคกร
วัตถุประสงค
1. สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเปดตลาดการศึกษาสูระดับสากล และ
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานภาษาตางประเทศและการใชชีวิตในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยเพื่อเพิ่มศักยภาพในดานการใชภาษาอังกฤษ สําหรับการเรียนการ
สอน และการเผยแพรผลงานในระดับนานาชาติ
4. สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาการสรางความรวมมือกับตางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสรางความ
เขมแข็งทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
5. พัฒ นาระบบโครงสรางการบริห ารจัด การดานวิเทศสัมพันธใ หมีคุณภาพ และมีป ระสิท ธิ ภาพเปนที่ยอมรั บ
ในระดับประเทศ และสากล
เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
1.1
พัฒนาระบบการพัฒนาสถาบันสูสากล

สากล

ปริมาณ หนวยนับ
1 ระบบ

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของการปฏิบต
ั ิราชการ ตามตัวชี้วด
ั ที่ 5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสู
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3. เปาหมายเชิงเวลา
3.1. รายงานผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบต
ั ิราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา: 12
ปฏิบัตง
ิ าน

เดือน

ลํา
ดับ
1
2
3
4
5

วันเริ่มตน:

1 ตุลาคม 2552

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2553

พ.ศ.2552
ไตรมาส 1

ขั้นตอน / กิจกรรม

ไตรมาส 2

ปฏิทินการ

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.

ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
นานาชาติ เพื่ อ เป ด ตลาดการศึ ก ษาสู ร ะดั บ สากล และ
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดาน
ภาษาต า งประเทศและการใช ชี วิ ต ในสั ง คมที่ มี ค วาม
หลากหลายทางวัฒนธรรม
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในดานการใชภาษาอังกฤษ สําหรับการเรียนการสอน และ
การเผยแพรผลงานในระดับนานาชาติ
สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาการสรางความรวมมือกับ
ต า งประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและเสริ ม สร า งความ
เขมแข็งทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบโครงสรางการบริหารจัดการดานวิเทศสัมพันธ
ใ ห มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ป น ที่ ย อ ม รั บ ใ น
ระดับประเทศ และสากล

แผนการดําเนินงาน
ลํา
ดับ
1

2

3

4

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2552
ปริมาณ
หนวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

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.

ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด
การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รนานาชาติ
เพื่อเปดตลาดการศึกษาสูระดับสากล
แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ น โ ย บ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย
การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ด า น
ภาษาตางประเทศและการใชชีวิตใน
สั ง ค ม ที่ มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง
วัฒนธรรม
ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น กา ร พั ฒ น า
อาจารยเพื่อเพิ่มศักยภาพในดานการ
ใชภาษาอังกฤษ สําหรับการเรียนการ
สอน และการเผยแพรผลงานในระดับ
นานาชาติ
ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และแสวงหาการ
สร า งความร ว มมื อ กั บ ต า งประเทศ
เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสรางความ
เ ข ม แ ข็ ง ท า ง ด า น วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย

250,000

บาท

250,000

250,000

250,000

250,000

บาท

250,000

250,000

บาท

250,000

แผนการใชจา
 ยเงิน
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.
250,000
ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาตาม
250,000
หลักสูตรนานาชาติ เพื่อเปดตลาดการศึกษาสู
ระดั บ สากล และสอดคล อ งกั บ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
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ลํา
ดับ
2

3

4

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.
250,000
การส ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม
250,000
ประสิทธิภาพดานภาษาตางประเทศและการใช
ชี วิ ต ใ น สั ง ค ม ที่ มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง
วัฒนธรรม
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

สง เสริม และสนับ สนุน การพัฒ นาอาจารยเพื่อ
เพิ่ ม ศั ก ยภาพในด า นการใช ภ าษาอั ง กฤษ
สํ า หรั บ การเรี ย นการสอน และการเผยแพร
ผลงานในระดับนานาชาติ
สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาการสรางความ
รวมมือกับตางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
เสริมสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
รวม

250,000

250,000

250,000

250,000

1,000,000

1,000,000

รายละเอียดการใชจา
 ยงบประมาณ
ลํา
ดับ

1

2

3

4

รายการ

ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด
การศึกษาตามหลักสูตรนานาชาติ
เพื่ อ เป ด ตลาดการศึ ก ษาสู ร ะดั บ
สากล และสอดคลองกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
การสงเสริมและพัฒ นานักศึกษา
เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ด า น
ภาษาตางประเทศและการใชชีวิต
ในสั ง คมที่ มี ค วามหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
อาจารยเพื่อเพิ่มศักยภาพในดาน
การใชภ าษาอังกฤษ สําหรับการ
เรี ย นการสอน และการเผยแพร
ผลงานในระดับนานาชาติ
สง เสริ ม สนั บ สนุ น และแสวงหา
ก า ร ส ร า ง ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
ต า งประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
แ ล ะ เส ริ ม ส ร า ง ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง
ท า ง ด า น วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณรายการ
ปริมาณ หนวยๆละ
ครั้ง
1

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ

อัตรา

หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)

1

ครั้ง

250,000

บาท

250,000

อัตราตอหนวย

1

ครั้ง

1

ครั้ง

250,000

บาท

250,000

1

ครั้ง

1

ครั้ง

250,000

บาท

250,000

1

ครั้ง

1

ครั้ง

250,000

บาท

250,000

หมาย
เหตุ

1,000,000

ผลที่คาดวาจะไดรบ
ั
1. เปดตลาดการศึกษาสูระดับสากล และสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษามีศักยภาพดานภาษาตางประเทศและการใชชีวต
ิ ในสังคมที่มค
ี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม
3. อาจารยมีศักยภาพในดานการใชภาษาอังกฤษ สําหรับการเรียนการสอน และการเผยแพรผลงานในระดับ
นานาชาติ
4. ความรวมมือกับตางประเทศ เพือ
่ เพิ่มศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
่ อมรับในระดับประเทศ และสากล
5. การบริหารจัดการดานวิเทศสัมพันธมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเปนทีย
การประเมินผลการดําเนินงาน

1.1

1. ตัวชี้วด
ั ความสําเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
พัฒนาระบบการพัฒนาสถาบันสูสากล

1

ระบบ
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เชิงคุณภาพ
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปฏิบัตริ ารการตามตัวชีว้ ัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูส
 ากล
เปาหมายเชิงเวลา
รายงานผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบต
ั ิราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครือ
่ งมือในการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
3.1. การสํารวจ โดยใชแบบสรุปจํานวนบุคลากร และผลการดําเนินงาน
การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553)
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2552-2554)
นโยบายที่ 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 (ของมหาวิทยาลัยฯ)
ยุทธศาสตร : มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น
สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา
2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552)
ยุทธศาสตร : มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น
สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา
2.4. ความสอดคล องกับตั ว ชี้วั ด ตามคํ า รับ รองการปฏิ บัติร าชการของ ก.พ.ร. (ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.
2552)
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสากล
2.5. ความสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. (ประจําปการศึกษา 2552)
3. ความพรอมของโครงการ
ดําเนินการไดทน
ั ที

4.1.3 กองบริการการศึกษา
4.1.3.1 โครงการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรใหม
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 3: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงบประมาณ:
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:
ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนด
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
หนวยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนและชุมชนที่เกี่ยวของ
ผลผลิต:
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเขาใหม
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน
7. สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบประมาณอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดสรร
วงเงินงบประมาณ:
200,000
บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
คณะครุศาสตร
: ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
: นางศิริรัตน ศิริพรวิศาล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
: ผศ.วิ่ชชุกร นาคธน
คณะวิทยาการจัดการ
: นางรงรอง แรมสิเยอ
กองบริการการศึกษา
: นางเสาวลักษณ ชาติศรีสัมพันธ
: นางลักขณา เตชวงษ

หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรตางๆ
ที่พัฒนาหรือปรับปรุงขึ้นใหมจากความตองการของผูใชบัณฑิต ตลาดแรงงาน ชุมชนและสังคม การประเมินหลักสูตรเพื่อ
การปรับปรุงหรือการสรางหลักสูตรใหม จะมีกระบวนการจัดทําหลักสูตรซึ่งอาศัยความรูทักษะและประสบการณจากผูใช
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หลักสูตร นักศึกษา นักวิชาการรวมกันจัดทํา รวมทั้งในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารอย า งรวดเร็ ว มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาให ค วามตระหนั ก ในการปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ สั ง คมโลก
กระบวนการทํ า งานและภารกิ จ จํ า เป น ต อ งมี ก ารพั ฒ นาอยู เ สมอ ป จ จุ บั น บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุ ธ ยา เปนที่ ตองการของตลาดแรงงานอยู มากในสาขาวิ ช าต างๆ การกํา หนดคุ ณลัก ษณะบัณฑิ ต ที่พึ ง
ประสงคและการศึกษาความตองการของผูประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตรซึ่งสอดคลองกับในป 2553 ที่มหาวิทยาลัย
มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณใหแตละคณะพัฒนาหลักสูตรใหมที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)
และตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนั้นเพื่อใหการจัดการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย พัฒนาอยางตอเนื่อง จึงเห็นควรสงเสริมใหแตละคณะดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหมของ
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค
1. สงเสริมการจัดทําหลักสูตรใหมปการศึกษา 2553
2. จัดทําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
3. จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา
4. จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
5. จัดทําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
6. จัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานอุตสาหกรรมและโลจิสติกส
เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
1.1
มีหลักสูตรใหม

รายการเปาหมาย

ปริมาณ
5

-

หนวยนับ
หลักสูตร/
สาขาวิชา

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1. หลักสูตรใหม ของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน ที่ สกอ.กําหนด
3. เปาหมายเชิงเวลา
พัฒนาหลักสูตร และไดรับการอนุมัติหลักสูตร ภายในป พ.ศ. 2553
ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา:
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เดือน

วันเริ่มตน:

1 ตุลาคม 2552

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน 2553

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1

2

3

4

ขั้นตอน / กิจกรรม

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.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา
- จัดทําหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา
- ประเมินผลหลักสูตรทีส
่ รางขึน
้ (วิพากยหลักสูตร)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา
- เสนอโครงการ
- จัดตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตร
- จัดประชุมรางหลักสูตร
- จัดประชุมวิพากยหลักสูตร
- จัดทําเลมหลักสูตรเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
- เสนอโครงการ
- จัดตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตร
- จัดประชุมรางหลักสูตร
- จัดประชุมวิพากยหลักสูตร
- จัดทําเลมหลักสูตรเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
- ตรวจสอบรายวิชาในหลักสูตร
- ตรวจสอบรหัสวิชา และหนวยกิต
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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.

จัดหมวดวิชา
สงทะเบียนเพื่อตรวจสอบรหัสวิชา และหนวยกิต
- จัดรายวิชาในหลักสูตร (แผนการศึกษาแตละภาค)
- จัดรูปเลมหลักสูตรตาม สกอ.
- จัดพิมพรา
 งหลักสูตร สงผูทรงคุณวุฒต
ิ รวจสอบ
- แกไขรางหลักสูตร
- จัดพิมพรา
 งหลักสูตร ฉบับแกไข
- เสนอสภาฯ
- เสนอ สกอ.
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงาน
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส
- เขียนโครงการเพื่อเสนอและขออนุมัติ
- ประชุมจัดทํารางหลักสูตร
- จัดทํารายงานหลักสูตรฉบับราง
- ติดตอผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ
- ประชุมวิพากษหลักสูตรโดยผูเ ชี่ยวชาญ
- แกไขเอกสารตามที่ไดรับการวิพากษ
- จัดทํารายงานหลักสูตรฉบับจริง
- นําเสนอรายงานหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะ
- นําเสนอรายงานหลักสูตรตอสภาวิชาการ
-
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แผนการดําเนินงาน
ลํา
ดับ
1

2

3

4

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2552
ปริมาณ
หนวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

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.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา
จัดทําหลักสูตรสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา
ประเมินผลหลักสูตรทีส
่ รางขึน
้
(วิพากยหลักสูตร)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาจุลชีววิทยา
เสนอโครงการ
จัดตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตร
จัดประชุมรางหลักสูตร
จัดประชุมวิพากยหลักสูตร
จัดทําเลมหลักสูตรเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะ สภา
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เสนอโครงการ
จัดตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตร
จัดประชุมรางหลักสูตร
จัดประชุมวิพากยหลักสูตร
จัดทําเลมหลักสูตรเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะ สภา
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
ตรวจสอบรายวิชาในหลักสูตร
ตรวจสอบรหัสวิชา และหนวยกิต
จัดหมวดวิชา
สงทะเบียนเพื่อตรวจสอบรหัส

1

หลัก
สูตร

1

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1
1
10
1
80

1

1
1
10
1
80

1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1
10
1
80

เลม

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
เลม

1
10
1
80

1
1
1
1
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ลํา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

พ.ศ.2552
ปริมาณ
หนวยนับ ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 4

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 และหนวยกิต
จัดรายวิชาในหลักสูตร (แผนการ
ศึกษาแตละภาค)
จัดระเบียบหลักสูตรตาม มคอ. 2
จัดระเบียบหลักสูตรตาม มคอ. 3
จัดระเบียบหลักสูตรตาม มคอ. 4
จัดรูปเลมหลักสูตรตาม สกอ.
จัดพิมพรา งหลักสูตร สง
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
แกไขรางหลักสูตร
จัดพิมพรา งหลักสูตร ฉบับแกไข
เสนอสภาฯ
เสนอ สกอ.
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารงานอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส
เขียนโครงการเพื่อเสนอและขอ
อนุมัติ
ประชุมจัดทํารางหลักสูตร
จัดทํารายงานหลักสูตรฉบับราง
ติดตอผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ
ประชุมวิพากษหลักสูตรโดย
ผูเชี่ยวชาญ
แกไขเอกสารตามที่ไดรับการ
วิพากษ
จัดทํารายงานหลักสูตรฉบับจริง
นําเสนอรายงานหลักสูตรตอ
คณะกรรมการประจําคณะ
นําเสนอรายงานหลักสูตรตอสภา
วิชาการ
-
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ไตรมาส 2

พ.ศ.2553
ไตรมาส 3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

ครั้ง

1

3
1
1
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1

1

ครั้ง

1

1
1

ครั้ง
ครั้ง

1

1

ครั้ง

2
1
1
1

1
1

แผนการใชจา
 ยเงิน
ลํา
ดับ
1

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา
จัดทําหลักสูตรสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา
ประเมินผลหลักสูตรทีส
่ รางขึน
้ (วิพากย
หลักสูตร)
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุล
ชีววิทยา
จัดประชุมรางหลักสูตร
จัดประชุมวิพากยหลักสูตร
จัดทําเลมหลักสูตร
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
จัดประชุมรางหลักสูตร
จัดประชุมวิพากยหลักสูตร
จัดทําเลมหลักสูตร
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย
4.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

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.
50,000
20,000

20,000

30,000

30,000

25,000
3,000
14,000
8,000
25,000
3,000
14,000
8,000
50,000
50,000
50,000

3,000
14,000
8,000

3,000
14,000
8,000

25,000

25,000

14
ลํา
ดับ

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
สาขาวิชาบริหารงานอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส
เขียนโครงการเพื่อเสนอและขออนุมัติ
ประชุมจัดทํารางหลักสูตร
จัดทํารายงานหลักสูตรฉบับราง
ติดตอผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ
ประชุมวิพากษหลักสูตรโดย
ผูเชี่ยวชาญ
แกไขเอกสารตามที่ไดรับการวิพากษ
จัดทํารายงานหลักสูตรฉบับจริง
นําเสนอรายงานหลักสูตรตอ
คณะกรรมการประจําคณะ
นําเสนอรายงานหลักสูตรตอสภา
วิชาการ
รวม

0
10,800
7,500
200
9,000

3,600

7,200
7,500
200
9,000

2,500
20,000
0

2,500
20,000
0

0

0

200,000

3,600

20,900

134,500

41,000

รายละเอียดการใชจา
 ยงบประมาณ
ลํา
ดับ
1
1.1

1.2

2
2.1

2.2

รายการ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดทํา
หลักสูตรสาขาวิชา
การประถมศึกษา
คาวัสดุ/ คาวัสดุ/กระดาษ A4/
ปากกา ฯลฯ
คาถายเอกสาร
คาใชสอย
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
30 คน*25บาท*2มื้อ
-คาอาหารกลางวัน
30 คน*100บาท*1มื้อ
คาพิมพเอกสาร
กิจกรรมหลักที่ 2 ประเมินผล
หลักสูตรที่สรางขึ้น (วิพากย
หลักสูตร)
คาตอบแทนวิทยากร
คาถายเอกสาร
คาใชสอย
คาอาหารวางและเครื่องดืม
่
-65 คน*25บาท*2มื้อ
คาอาหารกลางวัน
-65 คน*100บาท*1 มื้อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาจุลชีววิทยา
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมราง
หลักสูตร
คาจางพิมพ
คาถายเอกสาร
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมวิ
พากยหลักสูตร
คาจางพิมพ
คาวัสดุ (ถายเอกสาร)
คาใชสอย

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ
หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา

หนวย

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)

50,000
24,000
5,000
25,000

แผนๆละ

0.40

บาท

10,000

30

คนๆละ

2

มื้อ

25

บาท

1,500

30

คนๆละ

1
300

มื้อ
หนา

100
15

บาท
บาท

3,000
4,500
26,000

12,000

แผนๆละ

600
0.40

บาท
บาท

10,800
5,450

65

คนๆละ

2

มื้อ

25

บาท

3,250

65

คนๆละ

1

มื้อ

100

บาท

6,500
25,000
3,000

100
หนา
4,000
หนา

1,000

10

หนา

1,000

0.5

4,000

หนา

2,000

14,000
100
หนา
4,250
หนา

1,000

10

หนา

1,000

0.5

0.50

หนา

2,125

หมาย
เหตุ

15
ลํา
ดับ

รายการ

- อาหารวางและเครื่องดื่ม
- อาหารกลางวัน
คาตอบแทนกรรมการวิพากย
หลักสูตร
2.3 กิจกรรมที่ 3 จัดทําเลม
หลักสูตร
คาจัดทําเลมหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3.1 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมราง
หลักสูตร
คาจางพิมพ

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ
หนวยๆละ
15 คน
2 มื้อ
15 คน
1 มื้อ
5
3 คน
3,000
ชั่วโมง
ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา
25
75
600

หนวย
คน
คน
ชั่วโมง

8,000
80
เลม

100

80
เลม

100

100

เลม

คาวัสดุ (ถายเอกสาร)
คาใชสอย
- อาหารวางและเครื่องดืม
่
- อาหารกลางวัน
3.3 กิจกรรมที่ 3 จัดทําเลม
หลักสูตร
คาวัสดุ (ถายเอกสารและจัดทํา
รูปเลม)
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
หมึก print
กระดาษ A4
คาถายเอกสาร
คาตอบแทนผูท
 รงคุณวุฒิ
(เหมาจายตลอดโครงการ)
คาอาหาร
5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารงาน
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส
5.1 เขียนโครงการเพื่อเสนอและ
ขออนุมัติ
5.2 ประชุมจัดทํารางหลักสูตร
คาตอบแทน
- คาตอบแทนกรรมการ
คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารวาง
5.3 จัดทํารายงานหลักสูตรฉบับ
ราง
คาวัสดุ

8,000
50,000

3

คาถายเอกสาร
3.2 กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมวิ
พากยหลักสูตร
คาตอบแทนกรรมการวิพากย
หลักสูตร
คาจางพิมพ

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
750
1,125
9,000

3,000
100
หนา

1,000

10

หนา

1,000

4,000
หนา

0.5

4,000

หนา

2,000

0
5
ชั่วโมง

14,000

600

ชั่วโมง

9,000

1,000

10

หนา

1,000

0.5

0.50

หนา

2,125

25

คน

750

75

คน

1,125

3 คน

3,000

100
หนา
4,250
หนา

2 มื้อ

15
คน
15
คน

1 มื้อ

8,000
80 เลม

80 เลม

100

100

100

เลม

8,000
50,000

1
5
33,
300
4,0
00
5

2,500
600
4.5

2,500
3,000
14,850

5

20,000

1,930

9,650
50,000

0
10,800

8

คนๆละ

3

ครั้งๆละ

2,400

8
8

คนๆละ
คนๆละ

3
3

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

800
400

บาท

7,200

บาท
บาท

2,400
1,200
7,500

หมาย
เหตุ
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ลํา
ดับ

รายการ

- คาเครื่องเขียน
- คาถายเอกสารจัดทํารูปเลม
5.4 ติดตอผูบ
 ริหารและผูท
 ี่
เกี่ยวของ
คาสาธารณูปโภค
- คาโทรศัพท คาแสตมป
5.5 ประชุมวิพากษหลักสูตรโดย
ผูเชี่ยวชาญ
คาตอบแทน

- คาตอบแทนวิทยากร

5.6

5.7

5.8
5.9

คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารวาง
แกไขเอกสารตามที่ไดรบ
ั การ
วิพากษ
คาวัสดุ
- คาเครื่องเขียน
จัดทํารายงานหลักสูตรฉบับ
จริง
คาวัสดุ
- คาถายเอกสารจัดทํารูปเลม
นําเสนอรายงานหลักสูตรตอ
คณะกรรมการประจําคณะ
นําเสนอรายงานหลักสูตรตอ
สภาวิชาการ
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ
หนวยๆละ
ครั้งๆละ
1
เลมๆละ
20
ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
2,500
5,000
200

250

หนวย
บาท
บาท

200

บาท

200
9,000

บาท

7,500

บาท
บาท

1,000
500
2,500

บาท

2,500
20,000

บาท

20,000
0

2,500

1

ครั้งๆละ

5

คนๆละ

5

ชม.ๆละ

300

10
10

คนๆละ
คนๆละ

1
1

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

1,000

1

ครั้งๆละ

-

-

2,500

80

เลมๆละ

500

250

0
200,000

หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ
ผลที่คาดวาจะไดรบ
ั
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรใหม จํานวน 5 หลักสูตร ในสาขาวิชา คือ
สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
สาขาวิชาบริหารงานอุตสาหกรรมและโลจิสติกส

การประเมินผลการดําเนินงาน
1. ตัวชี้วด
ั ความสําเร็จของโครงการ
1.1. มีหลักสูตรใหมที่พัฒนาตาม TQF ประจําป 2553 อยางนอยคณะละ 1 หลักสูตร
2. เกณฑการประเมินผล ที่ถือวาดี
2.1. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเปาหมายเชิงเวลาทุกรายการ
การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553)
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน(พ.ศ.2552–2554)
2.1.1 นโยบายที่ 3: สังคมและคุณภาพชีวต
ิ
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบต
ั ริ าชการ พ.ศ.2552–2554 (ของมหาวิทยาลัย)
2.2.1 ยุทธศาสตร : สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานที่มุงเนนคุณภาพมี
มาตรฐาน

หมาย
เหตุ
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2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบต
ั ิราชการประจําป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553) :
ยุทธศาสตร : มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยให
เกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา
3. ความพรอมของโครงการ
ดําเนินการไดทันที

4.1.7 สถาบันวิจัยและพัฒนา
4.1.7.1 โครงการวิจย
ั เพือ
่ พัฒนาการเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:

ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ
แขงขันของประเทศ
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต:
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบดําเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
1,150,000
บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
สถาบันวิจัยและพัฒนา

: ผศ.จินตนา เวชมี

หลักการและเหตุผล
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัด ตั้งขึ้นตามพระราชบัญ ญัติมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ.2547 ใหเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น (มาตรา 7)
มีภาระหนาที่ตามมาตรา 8(2) ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูคู
คุณธรรม โดยกระบวนการในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้นในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับสํานักงาน
ก.พ.ร. ป ง บประมาณ พ.ศ. 2553 ตั ว ชี้ วั ด ที่ 12 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
(PMQA) และการประกั น คุ ณ ภาพภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จึ ง ได ทํ า การวิ เ คราะห พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อกําหนดกิจกรรมในหมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล โดยเลือกการสงเสริมใหคณะอาจารยมีความรู
ความเขาใจในกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เพื่อสนับสนุนใหบรรลุตัวชี้วัดดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงเห็นควรใหมีการพัฒนาการเรียนรู
ของนักศึกษาโดยใชกระบวนการวิจัยของคณาจารยทุกคนขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหคณาจารยมค
ี วามรูเกี่ยวกับการวิจัยเพือ
่ พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
2. เพื่อใหคณาจารยบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
3. เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
ลําดับ
รายการเปาหมาย
ปริมาณ
หนวยนับ
1
มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย
230
เรื่อง
พระนครศรีอยุธยาจํานวน
2
มีนักวิจัย
230
คน
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีผลเปนรูปธรรม
2.2 มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
3. เปาหมายเชิงเวลา
3.1 งานวิจัยทุกเรือ
่ งดําเนินการเสร็จใน 2 ภาคการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา:

12

เดือน

วันเริ่มตน:

1

ตุลาคม 2552

วันสิ้นสุด:

30 กันยายน

2553

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลํา
ดับ
1
2
3

ขั้นตอน / กิจกรรม

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.

ประชุมชี้แจงโครงการ
ดําเนินการวิจย
ั เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณาจารยนําเสนอผลวิจย
ั และมอบรางวัลสําหรับงานวิจย
ั
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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.

ดีเดน
แผนการดําเนินงาน
ลํา
ดับ
1
2
3

พ.ศ.2552
ปริมาณ
หนวยนับ 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.

ประชุมชี้แจงโครงการ
ดําเนินการวิจย
ั เพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
คณาจารยนําเสนอผลวิจย
ั และมอบ
รางวัลสําหรับงานวิจัยดีเดน

4

ครั้ง

230

เรื่อง

1

ครั้ง

4
230
1

แผนการใชจา
 ยเงิน
ลํา
ดับ
1
2
3

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ประชุมชี้แจงโครงการ
ดําเนินการวิจย
ั เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
คณาจารยนําเสนอผลวิจย
ั และมอบรางวัล
สําหรับงานวิจย
ั ดีเดน
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.
23,000
23,000
1,033,700
344,566
344,567
344,567
93,300

93,300

1,150,000

23,000

344,566

344,567

437,867

รายละเอียดการใชจา
 ยงบประมาณ
ลํา
ดับ

รายการ

1 ประชุมชี้แจงโครงการ
1.1 คาใชสอย
- คาอาหารวาง
1.2 คาวัสดุ
- คาเอกสาร
2

ปริมาณหนวยตอ
รายการ
ปริมาณ หนวยๆละ ปริมาณ หนวยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราตอหนวย
อัตรา

หนวย

23,000
230

คน ๆ ละ

2

มื้อ ๆ ละ

25

บาท

11,500

230

ชุด ๆ ละ

50

บาท

11,500

ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา การ
เรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1) คาตอบแทนนักวิจัย
คณาจารยนําเสนอผลงาน
นําเสนอผลวิจย
ั และมอบ
รางวัลสําหรับงานวิจย
ั ดีเดน
3.1 คาตอบแทน
- ผูทรงคุณวุฒิ
3.2 คาวัสดุ
- คาวัสดุ
3.2 คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดืม
่

1,033,700
1,033,700

3

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ

รวมเปนเงิน
งบประมาณ
(บาท)

93,300

3

คน ๆ ละ

3,600 บาท

10,800
70,000

250

คน ๆ ละ

2

มื้อ ๆ ละ

25

บาท

12,500
1,150,000

หมาย
เหตุ
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ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทุกคน
2. คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทุกคน
การวิเคราะหคุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ประเภทโครงการ:
1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553)
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
2.1. ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2552-2554)
นโยบายที่ 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต
2.2. ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 (ของมหาวิทยาลัยฯ)
ยุทธศาสตร : มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น
สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา
2.3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552)
ยุทธศาสตร : มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น
สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาคและสรางโอกาสทางการศึกษา
2.4. ความสอดคลองกับตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553)
ตัวชี้วัดที่ 12 หมวด 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 4.22 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน
ตออาจารยประจําและบัณฑิตประจํา
3. ความพรอมของโครงการ
ดําเนินการไดทน
ั ที
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ภาคผนวก

21
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เปาหมายการใหบริการกระทรวง:

ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการ
แขงขันของประเทศ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน:
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ
ผลผลิต:
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามผลผลิต: 1. จํานวนนักศึกษาเขาใหม
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
4. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
6. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจาย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
7,510,000
บาท
หนวยงานและผูรับผิดชอบ:
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
: นางสุนทรี โพธิกุล

รายละเอียดรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง
่ กอสราง
ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวยนับ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

2 คัน

1,355,000

2,710,000

1

รถตูโดยสารปรับอากาศ
ขนาดไมนอยกวา 11 ที่
นั่ง

2

ปรับปรุงหองน้ํา

4 แหง

700,000

2,800,000

3

ปรับปรุงโรงอาหาร

1 หลัง

2,000,000

2,000,000

รวม

7,510,000

คุณลักษณะและคําชี้แจง
คุณลักษณะทั่วไป
- เปนรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไมนอยกวา
11 ที่นั่ง
- เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 16 วาลว เทอรโบอินเตอร
คูลเลอร ระบายความรอนดวยน้ํา

