แผนการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา
(งบ บ.กศ.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2560
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

เอกสารลาดับที่ 002 /2560
กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผ่านมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

ก

คานา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา( งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทาขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเป็นแผนที่
ระบุความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการหน่ วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 2
ผลผลิต งบประมาณรายจ่ายประจาปี รวมทั้งสิ้น 95,893,680 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา
(งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบั บนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริห ารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน และการติดตามประเมินผล ต่อไป

(นายเกษม บารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กันยายน 2559
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สารบัญ
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดความสาเร็จจาแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จาแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย
สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จาแนกตามงบรายจ่าย และหมวดรายจ่าย
สรุปเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)
สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต
แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1010100 สานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
แผนงานบุคลกรภาครัฐ
1. งานยกระดับคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1050000 คณะวิทยาศาตร์และเทคโยโลยี
แผนงานพื้นฐาน
2.งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.โครงการพัฒนาบุคลากร
แผนงานยุทธศาสตร์
5.โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.งานพัฒนาวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
8.โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์
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9.โครงการทุนช้างเผือกและทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
10.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเป็นสิ่งสนับสนุนสิ่งเรียนรู้
11.โครงการปรับปรุงปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1020000 คณะครุศาสตร์
แผนงานพื้นฐาน
12. งานพัฒนาการเรียนการสอน
13.งานพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์
14.งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์
15.งานพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์
16. โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา
1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แผนงานพื้นฐาน
17.โครงการส่งเสริมจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19.โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์
20.โครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21.โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
22.โครงการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่มาตรฐานสากล
23.โครงการเรียนรู้แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
24.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานและการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1040000 คณะวิทยาการจัดการ
แผนงานพื้นฐาน
26. งานสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชา
27. งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการคณะ
28.โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
29.โครงการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
30.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา
31. โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด
32. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
33.โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยว
34. โครงการพัฒนาการบุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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35. โครงการการพัฒนาความรู้อาจารย์ประจาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ
36.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
37.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
38. โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
39. โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
40. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
41. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ
42.โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
43. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะ
แผนงานยุทธศาสตร์
44. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด
45.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
46. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการจัดการ
47.โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล
48.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
49.โครงการการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
50.โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
51.โครงการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชนคณะวิทยาการจัดการ
52.โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ
53.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
54.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาการบัญชี
55.โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
56.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
57.โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
58.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
59.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
60.โครงการการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
61.โครงการร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
1010100 สานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
แผนงานพื้นฐาน
62. งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
63. โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทาผลงานทางวิชาการ
64.งานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชการ
65.งานบริหารจัดการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
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1010200 กองนโยบายและแผน
แผนงานพื้นฐาน
66.งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
67.งานบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์
68.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
1010300 กองบริการการศึกษา
แผนงานพื้นฐาน
69. การบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ
70.งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ
1010400 กองพัฒนานักศึกษา
แผนงานพื้นฐาน
71.งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
72.งานบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
73.งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจาปี พ.ศ.2560
74.งานบริการหอพักนักศึกษา
75.งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา
76.งานส่งเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล
แผนงานยุทธศาสตร์
77.งานจัดซื้อครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา
78.งานให้คาปรึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
79.งานกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1080000 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงานพื้นฐาน
80.งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
81.งานพัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงานยุทธศาสตร์
82.งานส่งเสริมวิทยวิชาการ
83.งานจัดหาครุภัณฑ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
84.โครงการงานพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
85.โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย
86.งานปรับปรุงระบบบารุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ (Chamo Social OPAC )
1000100 หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนงานพื้นฐาน
87. งานบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน

360
360
360
365
370
378
378
378
383
387
387
387
391
395
399
403
409
413
413
418
424
440
440
437
442
449
449
459
467
472
477
482
482
482

ฉ
สารบัญ (ต่อ)
หน้า
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม
แผนงานพื้นฐาน
88.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1020108 โรงเรียนประถมสาธิต
แผนงานพื้นฐาน
89.โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
แผนงานพื้นฐาน
90.งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเจริญเติบโต
จากภายใน
แผนงาน 4 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการ
เจริญเติบโตจากภายใน
แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการ
เจริญเติบโตจากภายใน
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
แผนงานพื้นฐาน
91.โครงการงานบริหารสานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน 2.7 : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนงานพื้นฐาน
92 บริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
93.โครงการสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
แผนงานยุทธศาสตร์
1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
94.โครงการสร้างสานึกแห่งความพอเพียง
95.โครงการพัฒนาชุมชนอาสาสานต่องานพ่อหลวง

487
487
487
487
493
493
493
498
498
498
504
504
504
504
504
504
504
510
510
510
510
510
510
517
521
521
521
521
521
526

ช
สารบัญ (ต่อ)
หน้า
1010100 สานักงานอธิการบดี กองกลาง
96.โครงการสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
97.โครงการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
98.โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (งบกลาง)
99.กองทุนพัฒนาบุคลากร
1010200 สานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
100.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและการคลัง
101.โครงการจัดซื้อโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx)
102.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากร
1010400 สานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
103.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก)"
104.โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
105.โครงการพัฒนาระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
106.โครงการพัฒนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
107.โครงการพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา
108.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
109.โครงการสืบสานดุริยางคศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา
110.โครงการงานวิจัยการศึกษารูปแบบสินค้าประเภทอาหารที่วางจาหน่ายในตลาดสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
111.โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4
112.โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ
113.โครงการงานประชุมของโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
114.โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย
115.โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
116.โครงการนาเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
117.โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISMAC 2017
118.โครงการลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับศูนย์เวชปฏิบัติโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
119.โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 95,893,680 บาท
ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
แผนงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน


3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ประชาชนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่
กาหนดไว้ (16)


แผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน
(มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา)

ผลผลิต

งบประมาณ
(95,893,680 บาท)

2. การสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

แผนงานพื้นฐาน

กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากลและที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ (69)


ยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ

นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
(11)


โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
จัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

1,728,990 บาท


เพื่อขยายการผลิตกาลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสาขาที่ขาด
แคลนเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ
(13)

ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

2,499,562 บาท


3.2 แผนงานยุทธศาสตร์การยกระดับ
2.6 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
การวิจัย
ตลอดชีวิต
และพัฒนา
แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์


ประชาชนได้รับการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มี
การศึกษาหรือใช้บริการทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ได้มีการวิจัยและ
มาตรฐาน คุณภาพ (46)
จากสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ
พัฒนา เพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่
(82)
มีศักยภาพเพิ่มขึ้น (94)



ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

4. การแก้ไขปัญหาความยากจน ลด
ความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโต
จากภายใน

4.7 แผนงานรองส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
แผนงานพื้นฐาน

ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มี
ความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมไทย (18)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก


เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/
ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศ (12)


เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
มีความหลากหลายเพื่อเอื้อต่อ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ (24)


เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์
ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น
และประเทศ (15)


ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและ
ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย (16)


ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์


ผลงานการให้บริการทางวิชาการ


โครงการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา
สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
(ผลผลิต/โครงการ ใหม่)


โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
ที่มีศักยภาพ
(ผลผลิต/โครงการ ใหม่)


ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม


54,050,341 บาท


0 บาท


0 บาท


1,722,500 บาท


232,500 บาท

เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพ
ตามความต้องการของประเทศ
(14)

7. รายการค่าดาเนินการภาครัฐ


7.1.24 แผนงานรองบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการภาครัฐยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (72)

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการภาครัฐยกระดับ
คุณภาพการศึกษา (23)


รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
(ผลผลิต/โครงการ ใหม่)

24,702,140 บาท

ฌ
ตัวชี้วัดความสาเร็จจาแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่าย (งบ บ.กศ.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลผลิต

งบประมาณ
(95,893,680 บาท)
ตัวชี้วัด/เป้าหมายของ
ผลผลิต

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์

ผลงานการให้บริการทาง
วิชาการ

โครงการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
สถาบันการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้
(ผลผลิต/โครงการ ใหม่)

โครงการวิจัยเพือ่ สร้าง สะสม
องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
(ผลผลิต/โครงการ ใหม่)

ผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

รายการค่าใช้จา่ ย
บุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
(ผลผลิต/โครงการ ใหม่)


1,728,990 บาท


2,499,562 บาท


54,050,341 บาท


0 บาท


0 บาท


1,722,500 บาท


232,500 บาท


24,702,140 บาท


- สงป. 26 จานวนนักเรียนที่
ได้รับสนับสนุนตามโครงการ
1,251 คน
- สงป. 27 ผู้ปกครองสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ
การสนับสนุน ร้อยละ 100


- สงป.3 จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา จานวน 112 คน
- สงป.4 จานวนนักศึกษา
เข้าใหม่ จานวน 615 คน
- สงป.5 จานวนนักศึกษาที่
คงอยู่ จานวน 1,967 คน
- สงป.6 ผู้สาเร็จการศึกษา
ได้งานทาหรือศึกษาต่อภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนหลังจาก
จบ ร้อยละ 80
- สงป.7 ร้อยละผูส้ าเร็จ
การศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
ร้อยละ 80
- สงป.8 ผู้สาเร็จการศึกษาที่
จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 80


- สงป.9 จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา จานวน 1,419 คน
- สงป.10 จานวนนักศึกษา
เข้าใหม่ จานวน 1,865 คน
- สงป.11 จานวนนักศึกษาที่
คงอยู่ 6,522 คน
- สงป.12 ผู้สาเร็จการศึกษา
ได้งานทาหรือศึกษาต่อภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนหลังจาก
จบ ร้อยละ 85
- สงป.13 ร้อยละผู้สาเร็จ
การศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
ร้อยละ 90
- สงป.14 ผู้สาเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 86


- สงป.15 จานวนผู้เข้ารับ
บริการ 3,210 คน
- สงป. 16 จานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชากรแก่สังคม
86 โครงการ/กิจกรรม
- สงป.17 จานวนครู/ผู้บริหารที่
เข้ารับการพัฒนา จานวน 860
คนต่อปี
- สงป 18 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ ร้อยละ 85
- สงป.19 ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงาน
ผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 85
- สงป.20 งานบริการวิชาการ
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กาหนด ร้อยละ 85
- สงป.21 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 85


- สงป 32 จานวนข้อมูลสารสนเทศ
ด้านที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 200 เรื่อง
- สงป 33 ผู้บริหาร อาจารย์
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนหน่วยงานใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูล
ท้องถิ่น และมีทัศนคติเชิงบวกและ
ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล
ท้องถิ่น
ร้อยละ 80


- สงป.22 จานวนโครงการวิจัย 8 โครงการ
- สงป.23 จานวนโครงการวิจัยที่แล้ว
เสร็จ 8 โครงการ
- สงป.24 จานวนผลงานวิจัยเป็นไป
ตามมาตรฐานที่กาหนด
8 โครงการ
- สงป.25 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 85


- สงป.28 จานวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 26 โครงการ/
กิจกรรม
- สงป.29 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 3,600 คน
- สงป.30 โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 85
- สงป.31 โครงการ/กิจกรรมที่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 85


- สงป 34 จานวนบุคลากรทาง
การศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการภาครัฐ 535 คน

ะของประเภทงบประมาณรายจ่าย
บประมาณทัง้ สิน้
านบุคากรภาครัฐ
านพืน้ ฐาน
านยุทธศาสตร์

ญ

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ร้อยละของประเภทงบประมาณรายจ่าย
รวมงบประมาณทัง้ สิน้
แผนงานบุคากรภาครัฐ
แผนงานพืน้ ฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์

100.00
95,893,680
24,702,140
52,975,061
18,216,479

100.00
95,893,680
24,702,140
52,975,061
18,216,479

100.00
25.76
55.24
19.00

สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน
ประเภทงบรายจ่าย
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ

ร้อยละของประเภทงบประมาณรายจ่าย
รวมงบประมาณทัง้ สิน้
รายการค่าดาเนินงานภาครัฐ
แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลกรภาครัฐ
แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รายการบุคลากรภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงาน 3.1 : แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้ นการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
แผนงาน 4 แผนงานพืน้ ฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพืน้ ฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน 2.7 : แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการวิจยั และพัฒนา
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรู้ทมี่ ีศกั ยภาพ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

รวมทัง้ สิน้
100.00
95,893,680
13,715,280
13,715,280
13,715,280
13,715,280
69,265,753
69,265,753
69,265,753
2,499,562
54,050,341
12,715,850
232,500
232,500
232,500
232,500
1,722,500
1,722,500
1,722,500
10,957,647

ร้อยละ

100.00
14.30
14.30
14.30
14.30
72.23
72.23
72.23
2.61
56.36
13.26
0.24
0.24
0.24
0.24
1.80
1.80
1.80
11.43

ฎ
สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จาแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย
ประเภทงบรายจ่าย
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ
ร้อยละของประเภทงบประมาณรายจ่าย
รวมงบประมาณทัง้ สิน้
รายการค่าดาเนินงานภาครัฐ
แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลกรภาครัฐ
แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รายการบุคลากรภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงาน 3.1 : แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้ นการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
แผนงาน 4 แผนงานพืน้ ฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพืน้ ฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน 2.7 : แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการวิจยั และพัฒนา
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

งบบุคลากร
ค่าตอบแทน
เงินเดือน ค่าจ้างประจา
พนักงานราชการ
-

งบดาเนินงาน
ค่าจ้างชั่วคราว
25.76
24,702,140
13,715,280
13,715,280
13,715,280
13,715,280
10,986,860
10,986,860
10,986,860
10,986,860
-

ค่าตอบแทน
11.77
11,283,580
10,481,100
10,481,100
10,481,100
231,500
10,249,600
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
770,480

งบลงทุน

ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
33.96
32,564,530
28,789,110
28,789,110
28,789,110
1,713,336
25,407,924
1,667,850
166,500
166,500
166,500
166,500
192,200
192,200
3,416,720

11.99
11,499,250
11,430,250
11,430,250
11,430,250
15,000
11,354,110
61,140
50,000
50,000
50,000
50,000
10,000
10,000
9,000

ค่าครุภัณฑ์
7.76
7,440,533
3,741,233
3,741,233
3,741,233
206,926
3,534,307
4,300
4,300
3,695,000

ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
2.70
2,592,800
2,592,800
2,592,800
2,592,800
88,400
2,504,400
-

งบเงินอุดหนุน
3.38
3,244,400
244,400
244,400
244,400
244,400
1,500,000
1,500,000
1,500,000

งบรายจ่ายอืน่
2.68
2,566,447
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,566,447

รวมทัง้ สิน้
100.00
95,893,680
13,715,280
13,715,280
13,715,280
13,715,280
69,265,753
69,265,753
69,265,753
2,499,562
54,050,341
12,715,850
232,500
232,500
232,500
232,500
1,722,500
1,722,500
10,957,647

ร้อยละ

100.00
14.30
14.30
14.30
14.30
72.23
72.23
72.23
2.61
56.36
13.26
0.24
0.24
0.24
0.24
1.80
1.80
11

ฏ
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จาแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย
งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

งบประมาณ (บาท)
24,702,140
0
0
0

ร้อยละ
25.76
0.00
0.00
0.00

24,702,140 25.76
55,347,360 57.72
11,283,580 11.77
32,564,530 33.96
11,499,250 11.99
10,033,333 10.46
7,440,533
7.76
2,592,800
2.70
3,244,400
3.38
2,566,447
2.68
95,893,680 100.00

ฐ
สรุปเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จาแนกตามรายไตรมาสของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ
ร้อยละของประเภทงบประมาณรายจ่าย
รวมงบประมาณทัง้ สิน้
รายการค่าดาเนินงานภาครัฐ
แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลกรภาครัฐ
แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รายการบุคลากรภาครัฐ
1010100 สานักงานอธิการบดี กองกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงาน 3.1 : แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1050000 คณะวิทยาศาตร์และเทคโยโลยี
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1020000 คณะครุศาสตร์
1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1040000 คณะวิทยาการจัดการ
1010100 สานักงานอธิการบดี กองกลาง
1010200 สานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
1010300 สานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา
1010400 สานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
1080000 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1000100 หน่วยตรวจสอบภายใน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1020109 โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา
1020108 โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา
1020107 โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้ นการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
แผนงาน 4 แผนงานพืน้ ฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพืน้ ฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน 2.7 : แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการวิจยั และพัฒนา
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรู้ทมี่ ีศกั ยภาพ
1060000 สถาบันวิจยั และพัฒนา
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1010100 สานักงานอธิการบดี กองกลาง
1010200 สานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
1010400 สานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
1060000 สถาบันวิจยั และพัฒนา
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ไตรมาส 1
งบประมาณ
28.49
27,318,235
3,428,820
3,428,820
3,428,820
3,428,820
3,428,820
18,580,823
18,580,823
18,580,823
630,405
630,405
14,410,383
591,530
1,132,120
585,129
8,607,690
251,200
92,500
1,813,409
1,278,305
58,500
3,540,035
2,012,630
1,032,675
494,730
78,625
78,625
78,625
78,625
78,625
1,531,415
1,531,415
1,531,415
1,531,415
3,698,552
1,171,952
1,784,400
599,700
17,500
125,000
-

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส
ไตรมาส 3

ไตรมาส 2
ร้อยละ
28.49
28.49
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
26.83
26.83
26.83
25.22
25.22
26.66
23.23
40.59
27.34
22.88
13.90
10.60
55.53
44.67
41.79
27.84
30.18
25.00
25.83
33.82
33.82
33.82
33.82
33.82
88.91
88.91
88.91
88.91
33.75
21.05
76.44
61.84
1.93
19.84
-

งบประมาณ
24.55
23,546,396
3,428,820
3,428,820
3,428,820
3,428,820
3,428,820
16,632,170
16,632,170
16,632,170
928,381
928,381
12,504,262
689,300
818,230
424,018
8,685,330
256,750
346,500
409,168
824,966
50,000
3,199,527
1,570,605
1,073,982
554,940
83,625
83,625
83,625
83,625
83,625
93,570
93,570
93,570
93,570
3,308,212
50,000
2,748,612
80,000
136,700
142,500
57,800
92,600

ร้อยละ
24.55
24.55
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
24.01
24.01
24.01
37.14
37.14
23.13
27.07
29.34
19.81
23.08
14.20
39.70
12.53
28.83
35.71
25.16
23.55
26.00
28.97
35.97
35.97
35.97
35.97
35.97
5.43
5.43
5.43
5.43
30.19
33.33
49.38
3.43
14.10
15.71
9.17
23.15

งบประมาณ
24.17
23,178,581
3,428,820
3,428,820
3,428,820
3,428,820
3,428,820
17,688,015
17,688,015
17,688,015
256,735
256,735
14,346,560
305,360
608,160
722,340
11,375,950
186,000
54,000
659,559
415,191
20,000
3,084,720
1,558,105
1,032,675
493,940
35,125
35,125
35,125
35,125
35,125
61,870
61,870
61,870
61,870
1,964,752
100,000
828,052
470,000
188,200
229,500
61,200
87,800

ร้อยละ
24.17
24.17
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.54
25.54
25.54
10.27
10.27
26.54
11.99
21.80
33.75
30.23
10.29
6.19
20.20
14.51
14.29
24.26
23.36
25.00
25.79
15.11
15.11
15.11
15.11
15.11
3.59
3.59
3.59
3.59
17.93
66.67
14.88
20.13
19.41
25.30
9.71
21.95

ไตรมาส 4
งบประมาณ
22.79
21,850,468
3,428,820
3,428,820
3,428,820
3,428,820
3,428,820
16,364,746
16,364,746
16,364,746
684,041
684,041
12,789,137
960,218
230,697
408,785
8,957,120
1,113,720
379,825
383,758
343,514
11,500
2,891,568
1,528,260
991,368
371,940
35,125
35,125
35,125
35,125
35,125
35,645
35,645
35,645
35,645
1,986,132
817,832
45,200
517,500
386,000
219,600

รวม
ร้อยละ
22.79
22.79
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
23.63
23.63
23.63
27.37
27.37
23.66
37.71
8.27
19.10
23.81
61.61
43.52
11.75
12.00
8.21
22.74
22.91
24.00
19.42
15.11
15.11
15.11
15.11
15.11
2.07
2.07
2.07
2.07
18.13
14.69
4.66
57.06
61.27
54.90

งบประมาณ
100.00
95,893,680
13,715,280
13,715,280
13,715,280
13,715,280
13,715,280
69,265,753
69,265,753
69,265,753
2,499,562
2,499,562
54,050,341
2,546,408
2,789,207
2,140,272
37,626,090
1,807,670
872,825
3,265,894
2,861,975
140,000
12,715,850
6,669,600
4,130,700
1,915,550
232,500
232,500
232,500
232,500
232,500
1,722,500
1,722,500
1,722,500
1,722,500
10,957,647
150,000
5,566,447
2,334,400
969,800
907,000
630,000
400,000

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ฑ
งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ
ร้อยละของประเภทงบประมาณรายจ่าย
รวมงบประมาณทัง้ สิน้
รายการค่าดาเนินงานภาครัฐ
แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลกรภาครัฐ
แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รายการบุคลากรภาครัฐ
1010100 สานักงานอธิการบดี กองกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงาน 3.1 : แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1050000 คณะวิทยาศาตร์และเทคโยโลยี
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1020000 คณะครุศาสตร์
1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1040000 คณะวิทยาการจัดการ
1010100 สานักงานอธิการบดี กองกลาง
1010200 สานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
1010300 สานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา
1010400 สานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
1080000 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1000100 หน่วยตรวจสอบภายใน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1020109 โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา
1020108 โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา
1020107 โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้ นการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
แผนงาน 4 แผนงานพืน้ ฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพืน้ ฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน 2.7 : แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการวิจยั และพัฒนา
โครงการ : โครงการวิจยั เพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรู้ทมี่ ีศกั ยภาพ
1060000 สถาบันวิจยั และพัฒนา
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1010100 สานักงานอธิการบดี กองกลาง
1010200 สานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
1010400 สานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
1060000 สถาบันวิจยั และพัฒนา
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
งบประมาณ
8.10
7,771,351
6,801,551
6,801,551
6,801,551
1,615,993
1,615,993
5,185,558
1,665,015
1,282,485
1,227,684
1,010,374
969,800
969,800
-

ร้อยละ
0.00
2,539.79
2,530.94
2,530.94
2,530.94
300.00
300.00
2,230.94
200.00
300.00
1,700.00
30.94
8.85
100.00
-

ยุทธศาสตร์ที่ 2
งบประมาณ
3.37
3,233,560
73,560
73,560
73,560
58,000
58,000
15,560
15,560
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,660,000
150,000
480,000
630,000
400,000

ร้อยละ
0.00
402.23
300.00
300.00
300.00
200.00
200.00
100.00
100.00
87.08
87.08
87.08
87.08
15.15
100.00
20.56
100.00
100.00

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส
ยุทธศาสตร์ที่ 3
งบประมาณ
0.64
613,580
6,580
6,580
6,580
6,580
6,580
607,000
607,000
-

ร้อยละ
0.00
105.54
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.54
66.92
-

ยุทธศาสตร์ที่ 4
งบประมาณ
87.88
84,275,189
13,715,280
13,715,280
13,715,280
13,715,280
13,715,280
62,384,062
62,384,062
62,384,062
825,569
825,569
48,842,643
881,393
1,491,162
906,008
37,626,090
1,807,670
872,825
2,255,520
2,861,975
140,000
12,715,850
6,669,600
4,130,700
1,915,550
232,500
232,500
232,500
232,500
232,500
222,500
222,500
222,500
222,500
7,720,847
5,566,447
1,854,400
300,000
-

ร้อยละ
87.88
87.88
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
3,869.06
3,869.06
3,869.06
500.00
500.00
3,269.06
300.00
500.00
1,900.00
100.00
100.00
100.00
69.06
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
12.92
12.92
12.92
12.92
70.46
100.00
79.44
33.08
-

รวม
งบประมาณ
100.00
95,893,680
13,715,280
13,715,280
13,715,280
13,715,280
13,715,280
69,265,753
69,265,753
69,265,753
2,499,562
2,499,562
54,050,341
2,546,408
2,789,207
2,140,272
37,626,090
1,807,670
872,825
3,265,894
2,861,975
140,000
12,715,850
6,669,600
4,130,700
1,915,550
232,500
232,500
232,500
232,500
232,500
1,722,500
1,722,500
1,722,500
1,722,500
10,957,647
150,000
5,566,447
2,334,400
969,800
907,000
630,000
400,000

ร้อยละ
0.01
7,200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
1,000.00
1,000.00
5,700.00
500.00
900.00
3,700.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ฒ
งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จาแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หน่วยงาน และรายการ
ประเภทงบรายจ่าย
งบบุคลากร
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ

ร้อยละของประเภทงบประมาณรายจ่าย
รวมงบประมาณทัง้ สิน้
แผนงานบุคากรภาครัฐ
แผนงานพืน้ ฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์
รายการค่าดาเนินงานภาครัฐ
แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลกรภาครัฐ
แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รายการบุคลากรภาครัฐ
1010100 สานักงานอธิการบดี กองกลาง
แผนงานบุคากรภาครัฐ
1 1 งานยกระดับคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงาน 3.1 : แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1050000 คณะวิทยาศาตร์และเทคโยโลยี
แผนงานพืน้ ฐาน
2 1 งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 2 งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 3 โครงการพัฒนาบุคลากร
แผนงานยุทธศาสตร์หน่วยงาน
5 4 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 5 งานพัฒนาวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 6 โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
8 7 โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์
9 8 โครงการทุนช้างเผือกและทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
10 9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพือ่ เป็นสิ่งสนับสนุนสิ่งเรียนรู้
11 10 โครงการปรับปรุงปฏิบัตกิ ารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1020000 คณะครุศาสตร์
แผนงานพืน้ ฐาน
12 1 งานพัฒนาการเรียนการสอน

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน
เงินเดือน ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
-

-

-

-

-

25.76
24,702,140
24,702,140
13,715,280
13,715,280
13,715,280
13,715,280
13,715,280
13,715,280
13,715,280
10,986,860
10,986,860
10,986,860
-

ค่าตอบแทน

งบลงทุน

ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์

ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน่

11.77
11,283,580
9,705,500
1,578,080
-

34.89
33,459,530
25,802,487
7,657,043
-

11.99
11,499,250
11,490,250
9,000
-

6.83
6,545,533
1,252,424
5,293,109
-

2.70
2,592,800
2,224,400
368,400
-

3.38
3,244,400
1,500,000
1,744,400
-

2.68
2,566,447
1,000,000
1,566,447
-

10,481,100
10,481,100
10,481,100
231,500
231,500
74,400
74,400
157,100
149,100
8,000
10,249,600
272,200
124,800
68,400

28,789,110
28,789,110
28,789,110
1,713,336
1,713,336
1,150,777
809,934
230,043
110,800
562,559
412,559
100,000
50,000
25,407,924
2,058,478
1,998,278
1,389,015

11,430,250
11,430,250
11,430,250
15,000
15,000
15,000
15,000
11,354,110
-

3,741,233
3,741,233
3,741,233
206,926
206,926
-

2,592,800
2,592,800
2,592,800
88,400
88,400
-

244,400
244,400
244,400
244,400
244,400
-

1,000,000
1,000,000
1,000,000
-

206,926
206,926
3,534,307
215,730
-

88,400
88,400
2,504,400
-

244,400
244,400
-

1,000,000
-

รวมทัง้ สิน้
100.00
95,893,680
24,702,140
52,975,061
18,216,479
13,715,280
13,715,280
13,715,280
13,715,280
13,715,280
13,715,280
13,715,280
69,265,753
69,265,753
69,265,753
2,499,562
2,499,562
1,240,177
809,934
319,443
110,800
1,259,385
561,659
8,000
100,000
50,000
244,400
206,926
88,400
54,050,341
2,546,408
2,123,078
1,457,415

ร้อยละ

100.00
25.76
55.24
19.00
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
72.23
72.23
72.23
2.61
2.61
1.29
0.84
0.33
0.12
1.31
0.59
0.01
0.10
0.05
0.25
0.22
0.09
56.36
2.66
2.21
1.52

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
10,986,860
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1050000 คณะวิทยาศาตร์และเทคโยโลยี
แผนงานพืน้ ฐาน
2 1 งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 2 งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 3 โครงการพัฒนาบุคลากร
แผนงานยุทธศาสตร์หน่วยงาน
5 4 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 5 งานพัฒนาวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 6 โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
8 7 โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์
- งบบุคลากร ยุ
ท
ธศาสตร์
/
แผนงาน/ผลผลิ
ต
-โครงการ/งาน/หน่
ว
ยงาน/รายการ
9 8 โครงการทุนช้างเผือกและทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
ค่าตอบแทน
10 9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพือ่ เป็นสิ่งสนับสนุนสิ่งเรียนรู้
- า
เงินเดื-อน ค่าจ้างประจ
ค่าจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
11 10 โครงการปรับปรุงปฏิบัตกิ ารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ร้อยละของประเภทงบประมาณรายจ่
าย
ผลผลิ
ต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
25.76
รวมงบประมาณทั
น้
1020000
คณะครุง้ ศสิาสตร์
24,702,140
แผนงานบุคน้ ากรภาครั
แผนงานพื
ฐาน ฐ
24,702,140
แผนงานพื
น
้
ฐาน
งานพั
ฒ
นาการเรี
ย
นการสอน
12 1
แผนงานยุ
ท
ธศาสตร์
13 2 งานพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์
รายการค่
นงานภาครั
ฐ
13,715,280
งานบริ
หารจัดการคณะครุ
ศาสตร์
14 3าดาเนิ
---แผนงาน 7.1
: แผนงานบุ
คลกรภาครัฐ
13,715,280
แผนงานยุ
ทธศาสตร์
หน่วยงาน
---แผนงานรอง
7.1.25
:
แผนงานรองบุ
ค
ลากรภาครั
ฐ
ยกระดั
บ
คุ
ณ
ภาพการศึ
ก
ษาและการเรี
ย
นรู
้
ต
ลอดชี
ว
ต
ิ
13,715,280
15 4 งานพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์
รายการบุคลากรภาครั
ฐ
13,715,280
16 5 โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา
---1010100 คณะมนุ
สานักงานอธิ
การบดีและสั
กองกลาง
13,715,280
1030000
ษยศาสตร์
งคมศาสตร์
---แผนงานบุคน้ ากรภาครั
13,715,280
แผนงานพื
ฐาน ฐ
---117 11 โครงการส่
งานยกระดังบเสริคุณมภาพบุ
ค
ลากรภาครั
ฐ
13,715,280
จัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
10,986,860
18 2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ---แผนงาน 3.1 : แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
10,986,860
19 3 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
---แผนงานรอง
3.1.2 ห: น่แผนงานรองยกระดั
บคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
10,986,860
แผนงานยุ
ทธศาสตร์
วยงาน
---ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 4 โครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
----1050000 คณะวิทยาศาตร์และเทคโยโลยี
21 5 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
-แผนงานพืน้ ฐาน
22 6 โครงการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่มาตรฐานสากล
-223 71 โครงการเรี
งานจัดการศึยนรู
กษาคณะวิ
ท
ยาศาสตร์
แ
ละเทคโนโลยี
้แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
-งานบริหารจั
ดการคณะวิ
และเทคโนโลยี
243 82 โครงการสั
มมนาเชิ
งปฏิบทัตยาศาสตร์
กิ ารทบทวนแผนกลยุ
ทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
----425 93 โครงการจั
โครงการพัดฒซืนาบุ
ค
ลากร
้อครุภัณฑ์สานักงานและการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-แผนงานยุ
ท
ธศาสตร์
ห
น่
ว
ยงาน
1040000 คณะวิทยาการจัดการ
-5
4
โครงการพั
ฒ
นานั
ก
ศึ
ก
ษาคณะวิ
ท
ยาศาสตร์
แ
ละเทคโนโลยี
แผนงานพืน้ ฐาน
-626 15 งานสนั
งานพัฒบนาวารสารวิ
ช
าการวิ
ท
ยาศาสตร์
แ
ละเทคโนโลยี
สนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชา
-727 26 งานสนั
โครงการพั
ฒ
นาคณะวิ
ท
ยาศาสตร์
แ
ละเทคโนโลยี
ส
ส
่
ู
ากล
บสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการคณะ
-828 37 โครงการพั
โครงการเปิฒดนาคุ
บ้านวิณทลัยาศาสตร์
กษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
-929 48 โครงการประชาสั
โครงการทุนช้างเผืมอพักและทุ
น
เรี
ย
นดี
ว
ท
ิ
ยาศาสตร์
นธ์ คณะวิทยาการจัดการ
-10 59 โครงการจั
โครงการจัดดซืซื้อ้อครุ
ครุภภััณณฑ์ฑ์เเพืพืออ่่ สนั
เป็นบสิสนุ
่งสนันงานกิ
บสนุนจสิการนั
่งเรียกนรูศึก้ ษา
30
----11
10
โครงการปรั
บ
ปรุ
ง
ปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารอาชี
ว
อนามั
ย
และความปลอดภั
ย
31 6 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด
-ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
32 7 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
-1020000 คณะครุศาสตร์
33 8 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการท่องเทีย่ ว
-แผนงานพืน้ ฐาน
34 9 โครงการพัฒนาการบุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
--

10,481,100
28,789,110
11,430,250
231,500
1,713,336
15,000
231,500
1,713,336
15,000
74,400
1,150,777
15,000
809,934
74,400
230,043
15,000
110,800
157,100
562,559
149,100
412,559
8,000
100,000 ประเภทงบรายจ่ายงบดาเนิน50,000
งาน
ค่าตอบแทน- ค่าใช้สอยและค่าวั-สดุ ค่าสาธารณูปโภค
11.77
34.89
11.99
10,249,600
25,407,924
11,354,110
11,283,580
33,459,530
11,499,250
272,200
2,058,478
124,800
1,998,278
9,705,500
25,802,487
11,490,250
68,400
1,389,015
1,578,080
7,657,043
9,000
14,400
315,600
42,000
293,663
-147,400
60,200
-147,400
60,200
----453,500
1,672,107
15,000
343,100
1,172,987
15,000

ณ

3,741,233
206,926
206,926
-

2,592,800
88,400
88,400
-

230,700
10,481,100
32,400
10,481,100
80,000
10,481,100
110,400
231,500
21,600
231,500
79,200
74,400
3,600
74,400
6,000
-157,100
311,000
149,100
83,800
8,000
10,800
61,600
11,400
---10,249,600
272,200
124,800
-

864,585
28,789,110
135,270
28,789,110
173,132
28,789,110
499,120
1,713,336
276,400
1,713,336
48,000
1,150,777
60,000
809,934
11,960
230,043
102,760
110,800
562,559
1,648,592
412,559
1,051,662
263,400
100,000
152,988
50,000
144,600
120,800
-12,500
25,407,924
12,500
2,058,478
15,000
1,998,278
16,260

11,430,250
11,430,250
15,000
11,430,250
15,000
15,000
15,000
-15,000
-8,000
8,000
-8,000
----11,354,110
---

3,741,233
3,741,233
3,741,233
648,600
206,926
206,926
--648,600
206,926
172,680
108,500
----206,926
11,500
-3,534,307
215,730
--

1,000,000
-

88,400
244,400
งบลงทุน
- งบเงิน244,400
อุดหนุน งบรายจ่ายอื-น่
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้า- ง
88,400
2.70
3.38
2.68
2,504,400
1,000,000
2,592,800
3,244,400
2,566,447
2,224,400
1,500,000
1,000,000
368,400
1,744,400
1,566,447
------------------2,592,800
244,400
1,000,000
2,592,800
244,400
1,000,000
2,592,800
244,400
1,000,000
88,400
244,400
-88,400
244,400
----------88,400
244,400
--------------244,400
----88,400
-2,504,400
1,000,000
-------

งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
206,9262560
จาแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หน่วยงาน และรายการ- (ต่อ)
ค่าครุ206,926
ภัณฑ์
6.83
3,534,307
6,545,533
215,730
1,252,424
5,293,109
-215,730
-215,730
648,600
--

244,400
244,400
244,400
-

69,265,753
2,499,562
2,499,562
1,240,177
809,934
319,443
110,800
1,259,385
561,659
8,000
100,000
50,000
รวมทัง244,400
้ สิน้
206,926
88,400
100.00
54,050,341
95,893,680
2,546,408
24,702,140
2,123,078
52,975,061
1,457,415
18,216,479
330,000
13,715,280
335,663
13,715,280
423,330
13,715,280
207,600
13,715,280
215,730
13,715,280
2,789,207
13,715,280
1,531,087
13,715,280
1,095,285
69,265,753
167,670
69,265,753
268,132
69,265,753
1,258,120
2,499,562
298,000
2,499,562
127,200
1,240,177
60,000
809,934
15,560
319,443
108,760
110,800
648,600
1,259,385
2,140,272
561,659
1,251,962
8,000
274,200
100,000
222,588
50,000
156,000
244,400
120,800
206,926
11,500
88,400
12,500
54,050,341
12,500
2,546,408
15,000
2,123,078
16,260

72.23
2.61
2.61
1.29
0.84
0.33
0.12
1.31
0.59
0.01
0.10
0.05
ร้อยละ
0.25
0.22
0.09
56.36
100.00
2.66
25.76
2.21
55.24
1.52
19.00
0.34
14.30
0.35
14.30
0.44
14.30
0.22
14.30
0.22
14.30
2.91
14.30
1.60
14.30
1.14
72.23
0.17
72.23
0.28
72.23
1.31
2.61
0.31
2.61
0.13
1.29
0.06
0.84
0.02
0.33
0.11
0.12
0.68
1.31
2.23
0.59
1.31
0.01
0.29
0.10
0.23
0.05
0.16
0.25
0.13
0.22
0.01
0.09
0.01
56.36
0.01
2.66
0.02
2.21
0.02

แผนงานยุทธศาสตร์หน่วยงาน
20 4 โครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 5 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
22 6 โครงการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่มาตรฐานสากล
23 7 โครงการเรียนรู้แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
24 8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25 9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานและการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1040000 คณะวิทยาการจัดการ
แผนงานพืน้ ฐาน
26 1 งานสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชา
27 2 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการคณะ
28 3 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/ผลผลิ
-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ
29 4 โครงการประชาสั
มพันธ์ /คณะวิ
ทยาการจัดตการ

- งบบุคลากร ค่าตอบแทน
30 5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพือ่ สนับสนุนงานกิจการนักศึกษา
- า
เงินเดื-อน ค่าจ้างประจ
ค่าจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
31 6 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด
ร้อ32ยละของประเภทงบประมาณรายจ่
าย ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
25.76
7 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
รวมงบประมาณทั
ง้ สิน้ ฒนาบุคลากรสาขาวิชาการท่องเทีย่ ว
24,702,140
33 8 โครงการพั
แผนงานบุ
24,702,140
34 9คากรภาครั
โครงการพัฐ ฒนาการบุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
แผนงานพื
35 10น้ ฐาน
โครงการการพัฒนาความรู้อาจารย์ประจาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ
แผนงานยุ
36 11ทธศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
รายการค่
นงานภาครั
ฐ กยภาพอาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
13,715,280
37 12าดาเนิ
โครงการพั
ฒนาศั
แผนงาน
7.1
:
แผนงานบุ
ค
ลกรภาครั
ฐ
13,715,280
38 13 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
แผนงานรอง
7.1.25 : แผนงานรองบุ
คลากรภาครั
ฐยกระดั
ภาพการศึ
13,715,280
39 14 โครงการพั
ฒนาบุคลากรสาขาวิ
ชาการบริ
หารทรับคุพณยากรมนุ
ษย์ กษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รายการบุ
13,715,280
40 15คลากรภาครั
โครงการพัฐฒนาศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1010100
กงานอธิฒการบดี
กองกลาง ชาการและสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ
13,715,280
41 16สานั
โครงการพั
นาบุคลากรสายวิ
แผนงานบุ
ฐ บสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
13,715,280
42 17คากรภาครั
โครงการสนั
ฐ ดการเรียนการสอนคณะ
13,715,280
431 181 งานยกระดั
โครงการจัดบซืคุ้อณครุภาพบุ
ภัณฑ์คสลากรภาครั
นับสนุนการจั
ยุแผนงานยุ
ทธศาสตร์ททธศาสตร์
ี่ 3 ยุทธศาสตร์
ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
หน่วยงาน
10,986,860
แผนงาน
3.1
:
แผนงานพื
น
้
ฐานด้
า
นการพั
ฒ
นาและเสริ
ม
สร้
า
งศั
ก
ยภาพคน
10,986,860
44 19 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด
แผนงานรอง
3.1.2 : แผนงานรองยกระดั
ณภาพการศึ
กษาและการเรี
10,986,860
45 20 โครงการพั
ฒนาศักยภาพนักศึบกคุษาสาขาวิ
ชาการจั
ดการ ยนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิ
จการศึกดษาด้
ละเทคโนโลยี
46 ต :21ผูส้ าเร็
โครงการจั
ซื้อครุานวิ
ภัณทฑ์ยาศาสตร์
สนับสนุนแการจั
ดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการจัดการ
1050000
ทยาศาตร์
และเทคโยโลยี
47 22คณะวิ
โครงการพั
ฒนาศั
กยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล
แผนงานพื
48 23น้ ฐาน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ดการศึกษาคณะวิ
ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
492 241 งานจั
โครงการการจั
ดการเรียทนการสอนและส่
งเสริมศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หารจัยดมความพร้
การคณะวิอทมสหกิ
ยาศาสตร์
503 252 งานบริ
โครงการเตรี
จศึกแษาละเทคโนโลยี
คลากรรกิจชุมชนคณะวิทยาการจัดการ
514 263 โครงการพั
โครงการศูนฒย์นาบุ
บ่มเพาะธุ
แผนงานยุ
ท
ธศาสตร์
ห
น่
ว
ยงาน
52 27 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ
ศึกษาคณะวิ
ยาศาสตร์
535 284 โครงการพัฒนานั
นาศักยภาพนั
กศึกทษาหลั
กสูตรบัและเทคโนโลยี
ญชีบัณฑิต
ฒนาวารสารวิ
546 295 งานพั
โครงการจั
ดซื้อครุภัณชฑ์าการวิ
สาขาวิทยาศาสตร์
ชาการบัญแชีละเทคโนโลยี
นาคณะวิ
ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ู่สากลางประเทศ
557 306 โครงการพั
โครงการศึกฒษาดู
งานของนั
กศึกษาสาขาวิ
ชาธุรกิจสระหว่
บ้านวิกยภาพนั
ทยาศาสตร์
568 317 โครงการเปิ
โครงการพัฒดนาศั
กศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
างเผืณอภาพและศั
กและทุนเรีกยภาพสาขาวิ
ยนดีวิทยาศาสตร์
579 328 โครงการทุ
โครงการพันฒช้นาคุ
ชาการจัดการโลจิสติกส์
10
้อครุกภยภาพนั
ัณฑ์เพือ่ กเป็ศึกนษาสาขาวิ
สิ่งสนับสนุชนาการจั
สิ่งเรียดนรูการโลจิ
้ สติกส์
58 339 โครงการจั
โครงการพัดฒซืนาศั
11
10
โครงการปรั
บ
ปรุ
ง
ปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารอาชี
ว
อนามั
ย
และความปลอดภั
ย
59 34 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ผลผลิ
ต
:
ผู
ส
้
าเร็
จ
การศึ
ก
ษาด้
า
นสั
ง
คมศาสตร์
60 35 โครงการการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1020000 คณะครุ
ศาสตร์อยุธยากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
พระนครศรี
แผนงานพื
61 36น้ ฐาน
โครงการร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
1010100
กงานอธิ
การบดียนการสอน
กองกลาง
งานพั
ฒนาการเรี
12 1 สานั
-

110,400
499,120
21,600
276,400
79,200
48,000
60,000
3,600
11,960
6,000
102,760
311,000
1,648,592
8,000
83,800
1,051,662
8,000
10,800
263,400
าย
61,600
152,988 ประเภทงบรายจ่8,000
งบดาเนิ144,600
นงาน
11,400
120,800
ค่าตอบแทน- ค่าใช้สอยและค่าวั-สดุ ค่าสาธารณูปโภค
12,500
11.77
34.89
11.99
12,500
11,283,580
33,459,530
11,499,250
15,000
16,260
9,705,500
25,802,487
11,490,250
12,500
1,578,080
7,657,043
9,000
12,500
27,000
12,500
12,500
36,050
52,500
148,064
10,481,100
28,789,110
11,430,250
227,200
596,930
10,481,100
28,789,110
11,430,250
17,530
10,481,100
28,789,110
11,430,250
5,240
231,500
1,713,336
15,000
231,500
1,713,336
15,000
10,800
22,410
74,400
1,150,777
15,000
48,600
11,600
809,934
3,600
19,680
74,400
230,043
15,000
23,400
10,200
110,800
10,000
157,100
562,559
90,400
100,000
149,100
412,559
28,800
6,960
8,000
100,000
18,670
50,000
21,600
18,100
12,000
39,500
10,249,600
25,407,924
11,354,110
298,460
272,200
2,058,478
124,800
1,998,278
6,580
8,225,480
14,894,600
11,281,610
68,400
1,389,015
-

ด

648,600
648,600
172,680
108,500
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุ- น งบรายจ่ายอื-น่
ค่าครุ11,500
ภัณฑ์ ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้า- ง
6.83
2.70
3.38
2.68
6,545,533
2,592,800
3,244,400
2,566,447
1,252,424
2,224,400
1,500,000
1,000,000
5,293,109
368,400
1,744,400
1,566,447
7,000
90,000
3,741,233
2,592,800
244,400
1,000,000
64,180
3,741,233
2,592,800
244,400
1,000,000
3,741,233
2,592,800
244,400
1,000,000
206,926
88,400
244,400
32,800
206,926
88,400
244,400
206,926
88,400
244,400
26,380
244,400
206,926
88,400
5,000
3,534,307
2,504,400
1,000,000
215,730
2,224,400
1,000,000
-

งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จาแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หน่วยงาน และรายการ (ต่อ)

1,258,120
298,000
127,200
60,000
15,560
108,760
648,600
2,140,272
1,251,962
274,200
222,588
156,000
รวมทัง120,800
้ สิน้
11,500
12,500
100.00
12,500
95,893,680
15,000
24,702,140
16,260
52,975,061
12,500
18,216,479
12,500
13,715,280
27,000
13,715,280
12,500
13,715,280
12,500
13,715,280
36,050
13,715,280
52,500
13,715,280
155,064
13,715,280
90,000
69,265,753
888,310
69,265,753
17,530
69,265,753
5,240
2,499,562
32,800
2,499,562
33,210
1,240,177
60,200
809,934
23,280
319,443
33,600
110,800
10,000
1,259,385
190,400
561,659
35,760
8,000
26,380
100,000
18,670
50,000
39,700
244,400
12,000
206,926
39,500
88,400
5,000
54,050,341
298,460
2,546,408
2,123,078
6,580
37,626,090
1,457,415

1.31
0.31
0.13
0.06
0.02
0.11
0.68
2.23
1.31
0.29
0.23
0.16
ร้อยละ
0.13
0.01
0.01
0.01
100.00
0.02
25.76
0.02
55.24
0.01
19.00
0.01
14.30
0.03
14.30
0.01
14.30
0.01
14.30
0.04
14.30
0.05
14.30
0.16
14.30
0.09
72.23
0.93
72.23
0.02
72.23
0.01
2.61
0.03
2.61
0.03
1.29
0.06
0.84
0.02
0.33
0.04
0.12
0.01
1.31
0.20
0.59
0.04
0.01
0.03
0.10
0.02
0.05
0.04
0.25
0.01
0.22
0.04
0.09
0.01
56.36
0.31
2.66
2.21
0.01
39.24
1.52

45 20 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
46 21 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการจัดการ
47 22 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล
48 23 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
49 24 โครงการการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 50 25 โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
51 26 โครงการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชนคณะวิทยาการจัดการ
52 27 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ
53 28 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
54 29 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาการบัญชี
55 30 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
56 31 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- งบบุคลากร 57 32 โครงการพัฒยุนาคุ
ณภาพและศั
กยภาพสาขาวิ
ชาการจัดการโลจิสวติยงาน/รายการ
กส์
ทธศาสตร์
/แผนงาน/ผลผลิ
ต-โครงการ/งาน/หน่
ค่าตอบแทน58 33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
เงินเดือน ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
พนั
ก
งานราชการ
59 34 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
35 โครงการการจัดการศึกษาตามโครงการความร่
วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อ60ยละของประเภทงบประมาณรายจ่
าย
---25.76
พระนครศรี
รวมงบประมาณทั
ง้ สิน้ อยุธยากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
24,702,140
61 36คากรภาครั
โครงการร่ฐ วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
แผนงานบุ
---24,702,140
1010100
ส
านั
ก
งานอธิ
ก
ารบดี
กองกลาง
แผนงานพืน้ ฐาน
-แผนงานพื
น
้
ฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์
-62
1
งานบริ
ห
ารจั
ด
การมหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
รายการค่าดาเนินงานภาครัฐ
13,715,280
63
2
โครงการพั
ฒ
นาและสนั
บ
สนุ
น
การจั
ด
ท
าผลงานทางวิ
ช
าการ
แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลกรภาครัฐ
13,715,280
64 3 งานพั
คลากรสายสนัคลากรภาครั
บสนุนวิชการ
แผนงานรอง
7.1.25ฒนาบุ
: แผนงานรองบุ
ฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
---13,715,280
65 4คลากรภาครั
งานบริหารจั
รายการบุ
ฐ ดการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
---13,715,280
1010200 สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี กองกลาง
กองนโยบายและแผน
1010100
---13,715,280
แผนงานพืคน้ ากรภาครั
ฐาน ฐ
---แผนงานบุ
13,715,280
661 11 งานยกระดั
งานบริหารจับคุดณการกองนโยบายและแผน
ภาพบุคลากรภาครัฐ
13,715,280
67
2
งานบริ
ห
ารจั
ด
การงานวิ
เ
ทศสั
ม
พั
น
ธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
10,986,860
68
3
โครงการพั
ฒ
นาระบบประกั
น
คุ
ณ
ภาพ
แผนงาน 3.1 : แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
10,986,860
1010300 สานั3.1.2
กงานอธิ
การบดี กองบริการการศึ
กษา กษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนงานรอง
: แผนงานรองยกระดั
บคุณภาพการศึ
---10,986,860
แผนงานพื
ผลผลิ
ต : ผูน้ ส้ ฐาน
าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
----69 1 คณะวิ
งานบริ
หารการจั
ดการเรียนการสอน ภาคปกติ
1050000
ทยาศาตร์
และเทคโยโลยี
----70 2น้ ฐานงานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทัว่ ไป ภาคปกติ
---แผนงานพื
-1010400
ส
านั
ก
งานอธิ
ก
ารบดี
กองพั
ฒ
นานั
ก
ศึ
ก
ษา
2 1 งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-แผนงานพื
น
้
ฐาน
3 2 งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-714 31 โครงการพั
งานพัฒนาศัฒกนาบุ
ยภาพบุ
ค
ลากรเพื
อ
่
เพิ
ม
่
ประสิ
ท
ธิ
ผ
ลในการปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าน
คลากร
-72
2
งานบริ
ห
ารจั
ด
การกองพั
ฒ
นานั
ก
ศึ
ก
ษา
แผนงานยุทธศาสตร์หน่วยงาน
-735 43 โครงการพั
งานพิธีพระราชทานปริ
ญญาบัตทรประจ
าปี แพ.ศ.2560
ฒนานักศึกษาคณะวิ
ยาศาสตร์
ละเทคโนโลยี
----746 54 งานพั
งานบริฒกนาวารสารวิ
ารหอพักนักชศึาการวิ
กษา ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
----757 65 โครงการพั
งานจัดซื้อครุ
ภัณฑ์หอพัทกยาศาสตร์
นักศึกษาและเทคโนโลยีสู่สากล
ฒนาคณะวิ
----768 76 โครงการเปิ
งานส่งเสริมดสุบ้ขาอนามั
ย
และการรั
ก
ษาพยาบาล
นวิทยาศาสตร์
-แผนงานยุ
ท
ธศาสตร์
ห
น่
ว
ยงาน
9 8 โครงการทุนช้างเผือกและทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
-77
7
งานจั
ด
ซื
อ
้
ครุ
ภ
ั
ณ
ฑ์
ก
องพั
ฒ
นานั
ก
ศึ
ก
ษา
10 9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพือ่ เป็นสิ่งสนับสนุนสิ่งเรียนรู้
-78
8
งานให้
ค
าปรึ
ก
ษาและแนะแนวการศึ
ก
ษาและอาชี
พ
11 10 โครงการปรับปรุงปฏิบัตกิ ารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-79
9
งานกิ
จ
กรรมส่
ง
เสริ
ม
คุ
ณ
ลั
ก
ษณะบั
ณ
ฑิ
ต
ที
พ
่
ง
ึ
ประสงค์
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
-1080000 คณะครุ
สานักวิทศยบริ
1020000
าสตร์การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
----แผนงานพืน้น้ ฐาน
ฐาน
แผนงานพื
-----

5,240
10,800
22,410
48,600
11,600
3,600
19,680
23,400
10,200
10,000
90,400
100,000
28,800
6,960
18,670 ประเภทงบรายจ่าย21,600
งบดาเนิน18,100
งาน
12,000
39,500
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
298,460
11.77
34.89
11.99

ต

32,800
26,380
- งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
ค่าครุภัณฑ์ ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
5,000
6.83
2.70
3.38
2.68
6,545,533
2,592,800 3,244,400
2,566,447
----2,224,400
1,000,000
1,252,424
2,224,400 1,500,000
1,000,000
2,224,400
1,000,000
5,293,109
368,400 1,744,400
1,566,447
-2,224,400
1,000,000
------------47,290
---47,290
-26,540
3,741,233
2,592,800
244,400
1,000,000
20,750
3,741,233
2,592,800
244,400
1,000,000
85,500
3,741,233
2,592,800
244,400
1,000,000
85,500
206,926
88,400
244,400
-85,500
206,926
88,400
244,400
-----1,081,834
-1,006,834
----206,926
88,400
244,400
---------1,006,834
-------75,000
244,400
-75,000
206,926
--88,400
-3,534,307
2,504,400
1,000,000
1,282,673
280,000
215,730
-------

งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จาแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หน่วยงาน และรายการ (ต่อ)

11,283,580
-8,225,480
9,705,500
8,225,480
1,578,080
1,089,880
2,841,800
-4,293,800
497,800
497,800
10,481,100
497,800
10,481,100
26,000
10,481,100
26,000
231,500
20,000
231,500
6,000
74,400
345,620
222,520
74,400
10,800
157,100
27,000
149,100
129,780
8,000
-54,940
123,100
-49,500
73,600
10,249,600
110,800
272,200
68,400
124,800

33,459,530
6,580
14,894,600
25,802,487
14,894,600
7,657,043
13,876,080
158,200
305,000
555,320
1,256,580
1,256,580
197,460
577,670
28,789,110
481,450
28,789,110
737,325
28,789,110
737,325
1,713,336
95,500
1,713,336
641,825
1,150,777
1,818,940
809,934
931,666
230,043
21,700
110,800
209,000
562,559
223,000
412,559
452,906
100,000
25,060
50,000
887,274
-70,500
816,774
25,407,924
1,188,502
2,058,478
449,262
1,998,278

11,499,250
-11,281,610
11,490,250
11,281,610
9,000
11,281,610
---6,000
6,000
6,000
11,430,250
11,430,250
24,000
11,430,250
24,000
15,000
24,000
15,000
15,000
19,500
19,500
15,000
---19,500
-----11,354,110
---

5,240
32,800
33,210
60,200
23,280
33,600
10,000
190,400
35,760
26,380
18,670
39,700
12,000
รวมทัง้ สิน้
39,500
5,000
298,460
100.00

0.01
0.03
0.03
0.06
0.02
0.04
0.01
0.20
0.04
0.03
0.02
0.04
0.01
ร้อยละ
0.04
0.01
0.31

95,893,680
6,580
24,702,140
37,626,090
52,975,061
37,626,090
18,216,479
29,471,970
13,715,280
3,000,000
13,715,280
305,000
13,715,280
4,849,120
13,715,280
1,807,670
13,715,280
1,807,670
13,715,280
230,000
13,715,280
577,670
69,265,753
1,000,000
69,265,753
872,825
69,265,753
872,825
2,499,562
225,000
2,499,562
647,825
1,240,177
3,265,894
809,934
2,180,520
319,443
32,500
110,800
209,000
1,259,385
250,000
561,659
602,186
8,000
1,006,834
100,000
80,000
50,000
1,085,374
244,400
75,000
206,926
120,000
88,400
890,374
54,050,341
2,861,975
2,546,408
517,662
2,123,078

100.00
0.01
25.76
39.24
55.24
39.24
19.00
30.73
14.30
3.13
14.30
0.32
14.30
5.06
14.30
1.89
14.30
1.89
14.30
0.24
14.30
0.60
72.23
1.04
72.23
0.91
72.23
0.91
2.61
0.23
2.61
0.68
1.29
3.41
0.84
2.27
0.33
0.03
0.12
0.22
1.31
0.26
0.59
0.63
0.01
1.05
0.10
0.08
0.05
1.13
0.25
0.08
0.22
0.13
0.09
0.93
56.36
2.98
2.66
0.54
2.21

1010300 สานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา
แผนงานพืน้ ฐาน
69 1 งานบริหารการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ
70 2 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทัว่ ไป ภาคปกติ
1010400 สานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
แผนงานพืน้ ฐาน
71 1 งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ าน
72 2 งานบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
73 3 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจาปี พ.ศ.2560
74 4 งานบริการหอพักนักศึกษา
75 5 งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา
76 6 งานส่งเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ
แผนงานยุทธศาสตร์หน่วยงาน

- งบบุคลากร ค่าตอบแทน
เงินเดื-อน ค่าจ้างประจ
ค่าจ้างชั่วคราว
77 7 งานจัดซื้อครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา
- า
พนักงานราชการ
78 8 งานให้คาปรึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ร้อ79ยละของประเภทงบประมาณรายจ่
25.76
9 งานกิจกรรมส่งเสริมคุณลัากยษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
รวมงบประมาณทั
น้ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
24,702,140
1080000
สานักวิง้ ทสิยบริ
แผนงานบุคน้ ากรภาครั
24,702,140
แผนงานพื
ฐาน ฐ
แผนงานพื
80 1น้ ฐาน
งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงานยุ
81 2ทธศาสตร์
งานพัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายการค่าทดธศาสตร์
าเนินงานภาครั
ฐ
13,715,280
แผนงานยุ
หน่วยงาน
แผนงาน
: แผนงานบุ
ลกรภาครั
13,715,280
82 37.1งานส่
งเสริมวิทคยวิ
ชาการ ฐ
แผนงานรอง
7.1.25
:
แผนงานรองบุ
ค
ลากรภาครั
ฐ
ยกระดั
บ
คุ
ณ
ภาพการศึ
ก
ษาและการเรี
ย
นรู
้
ต
ลอดชี
ว
ต
ิ
13,715,280
83 4 งานจัดหาครุภัณฑ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายการบุ
ฐ ฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13,715,280
84 5คลากรภาครั
โครงการงานพั
1010100
กงานอธิการบดี
กองกลางอข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย
13,715,280
85 6 สานั
โครงการประชุ
มสัมมนาเครื
แผนงานบุ
13,715,280
86 7คากรภาครั
งานปรับฐปรุงระบบบารุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ (Chamo Social OPAC)
---1 1 หน่งานยกระดั
บคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
13,715,280
1000100
วยตรวจสอบภายใน
-ยุทธศาสตร์น้ ทฐาน
ี่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
10,986,860
แผนงานพื
---แผนงาน
3.1
:
แผนงานพื
น
้
ฐานด้
า
นการพั
ฒ
นาและเสริ
ม
สร้
า
งศั
ก
ยภาพคน
10,986,860
87 1 งานบริหารจัดกาหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนงานรองบสนุ
3.1.2
คุณง้ ภาพการศึ
ยนรูก้ตษาขั
ลอดชี
10,986,860
โครงการสนั
นค่า:ใช้แผนงานรองยกระดั
จา่ ยการจัดการศึกบษาตั
แต่ระดับอนุกษาและการเรี
บาลจนจบการศึ
้นพืวน้ ิตฐาน
---10,986,860
ผลผลิ
ต
:
ผู
ส
้
าเร็
จ
การศึ
ก
ษาด้
า
นวิ
ท
ยาศาสตร์
แ
ละเทคโนโลยี
1020109 โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา
5,576,280
1050000
คณะวิ
ท
ยาศาตร์
แ
ละเทคโยโลยี
แผนงานบุคากรภาครัฐ
5,576,280
แผนงานพืน้ ฐาน
งานจัดการศึบกสนุ
ษาคณะวิ
ละเทคโนโลยี
882 1 โครงการสนั
นค่าใช้ทจยาศาสตร์
่ายการจัดแการศึ
กษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
5,576,280
3 2 โรงเรี
งานบริ
หารจัตระดั
ดการคณะวิ
ทยาศาสตร์
1020108
ยนสาธิ
บประถมศึ
กษา และเทคโนโลยี
---3,666,780
4 3คากรภาครั
โครงการพัฐ ฒนาบุคลากร
---แผนงานบุ
3,666,780
แผนงานยุ
ท
ธศาสตร์
ห
น่
ว
ยงาน
แผนงานพืน้ ฐาน
-589 14 โครงการสนั
โครงการพัฒบนานั
ก
ศึ
ก
ษาคณะวิ
ท
ยาศาสตร์
แ
ละเทคโนโลยี
สนุนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ระดับประถมศึกษา
3,666,780
6
5
งานพั
ฒ
นาวารสารวิ
ช
าการวิ
ท
ยาศาสตร์
แ
ละเทคโนโลยี
1020107 โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย
1,743,800
7 6คากรภาครั
โครงการพัฐ ฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
แผนงานบุ
1,743,800
8 7น้ ฐาน
โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์
แผนงานพื
โครงการทุนบช้สนุ
างเผืนอการจั
กและทุ
นเรียกนดี
909 18 โครงการสนั
ดการศึ
ษาขัวิท้นยาศาสตร์
พืน้ ฐาน ระดับปฐมวัย
1,743,800
ดซื้อดครุา้ นการแก้
ภัณฑ์เพือ่ ไขปั
เป็นญสิหาความยากจน
่งสนับสนุนสิ่งเรียนรู
้
ยุท10ธศาสตร์9 ที่ โครงการจั
4 ยุทธศาสตร์
ลดความเหลื
อ่ มล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
11 104 แผนงานพื
โครงการปรัน้ ฐานด้
บปรุงาปฏิ
บัตกิ ารอาชี
อนามัยและความปลอดภั
ย อ่ มล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน แผนงาน
นการแก้
ไขปัญวหาความยากจน
ลดความเหลื
ผลผลิ
ต
:
ผู
ส
้
าเร็
จ
การศึ
ก
ษาด้
า
นสั
ง
คมศาสตร์
แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพืน้ ฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
1020000
คณะครุ
ศ
าสตร์
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงานพื
น
้
ฐาน
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
-

26,000
737,325
24,000
26,000
737,325
24,000
20,000
95,500
24,000
6,000
641,825
345,620
1,818,940
19,500
222,520
931,666
19,500
10,800
21,700
209,000
27,000
223,000
129,780
452,906
19,500
ประเภทงบรายจ่าย
งบดาเนิน25,060
งาน
54,940
123,100
887,274
ค่าตอบแทน- ค่าใช้สอยและค่าวั-สดุ ค่าสาธารณูปโภค
49,500
70,500
11.77
34.89
11.99
73,600
816,774
11,283,580
33,459,530
11,499,250
110,800
1,188,502
68,400
449,262
9,705,500
25,802,487
11,490,250
46,800
156,962
1,578,080
7,657,043
9,000
21,600
292,300
42,400
739,240
26,800
151,600
422,840
15,600
164,800
----

ถ

85,500
85,500
85,500
1,081,834
1,006,834
1,006,834
- งบลงทุน
75,000
- งบเงินอุดหนุ- น งบรายจ่ายอื-น่
ค่าครุ75,000
ภัณฑ์ ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้า- ง
6.83
2.70
3.38
2.68
6,545,533
2,592,800
2,566,447
1,282,673
280,000 3,244,400
1,252,424
2,224,400
1,500,000
1,000,000
5,293,109
368,400
1,744,400
1,566,447
1,282,673
280,000
1,282,673
-280,000
--3,741,233
2,592,800
244,400
1,000,000
3,741,233
2,592,800
244,400
1,000,000
3,741,233
2,592,800
244,400
1,000,000
206,926
88,400
244,400
206,926
88,400
244,400
-

งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จาแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หน่วยงาน และรายการ (ต่อ)

7,200
10,481,100
7,200
10,481,100
7,200
10,481,100
231,500
231,500
74,400
74,400
-157,100
149,100
8,000
16,000
16,000
10,249,600
16,000
272,200
16,000
124,800
16,000

132,800
28,789,110
132,800
28,789,110
132,800
28,789,110
1,667,850
1,713,336
1,032,180
1,713,336
1,150,777
1,032,180
809,934
1,032,180
230,043
463,920
110,800
562,559
463,920
412,559
463,920
171,750
100,000
50,000
171,750
171,750
166,500
166,500
25,407,924
166,500
2,058,478
166,500
1,998,278
166,500

11,430,250
11,430,250
11,430,250
61,140
15,000
61,140
15,000
15,000
61,140
61,140
15,000
--50,000
50,000
11,354,110
50,000
50,000
50,000

-206,926
-206,926
3,534,307
215,730
-

-88,400
88,400
2,504,400
-

-244,400
-244,400
-

---1,000,000
-

872,825
872,825
225,000
647,825
3,265,894
2,180,520
32,500
209,000
250,000
602,186
1,006,834
80,000
1,085,374
รวมทัง้ สิน้
75,000
120,000
100.00
890,374
95,893,680
2,861,975
24,702,140
517,662
52,975,061
203,762
18,216,479
313,900
13,715,280
2,344,313
13,715,280
178,400
13,715,280
1,282,673
13,715,280
422,840
13,715,280
180,400
13,715,280
280,000
13,715,280
140,000
69,265,753
140,000
69,265,753
140,000
69,265,753
12,715,850
2,499,562
6,669,600
2,499,562
5,576,280
1,240,177
1,093,320
809,934
6,669,600
319,443
4,130,700
110,800
3,666,780
1,259,385
463,920
561,659
4,130,700
8,000
1,915,550
100,000
1,743,800
50,000
171,750
244,400
1,915,550
206,926
232,500
88,400
232,500
54,050,341
232,500
2,546,408
232,500
2,123,078
232,500

0.91
0.91
0.23
0.68
3.41
2.27
0.03
0.22
0.26
0.63
1.05
0.08
ร้อยละ
1.13
0.08
0.13
0.93
100.00
2.98
25.76
0.54
55.24
0.21
19.00
0.33
14.30
2.44
14.30
0.19
14.30
1.34
14.30
0.44
14.30
0.19
14.30
0.29
14.30
0.15
72.23
0.15
72.23
0.15
72.23
13.26
2.61
6.96
2.61
5.82
1.29
1.14
0.84
6.96
0.33
4.31
0.12
3.82
1.31
0.48
0.59
4.31
0.01
2.00
0.10
1.82
0.05
0.18
0.25
2.00
0.22
0.24
0.09
0.24
56.36
0.24
2.66
0.24
2.21
0.24

1000100 หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนงานพืน้ ฐาน
87 1 งานบริหารจัดกาหน่วยตรวจสอบภายใน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
10,986,860
1020109 โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา
5,576,280
แผนงานบุคากรภาครัฐ
5,576,280
แผนงานพืน้ ฐาน
88 1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
5,576,280
1020108 โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา
3,666,780
แผนงานบุคากรภาครัฐ
3,666,780
แผนงานพืน้ ฐาน
89 1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ระดับประถมศึกษา
3,666,780
1020107 โรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย
- งบบุคลากร 1,743,800
ยุ
ท
ธศาสตร์
/
แผนงาน/ผลผลิ
ต
-โครงการ/งาน/หน่
ว
ยงาน/รายการ
แผนงานบุคากรภาครัฐ
1,743,800
ค่าตอบแทน
แผนงานพืน้ ฐาน
เงินเดื-อน ค่าจ้างประจ
ค่าจ้างชั่วคราว
- า
พนักงานราชการ
90 1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ระดับปฐมวัย
1,743,800
25.76
ยุร้อทยละของประเภทงบประมาณรายจ่
ธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้ นการแก้ายไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
รวมงบประมาณทั
ง้ สิน้ น้ ฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน 24,702,140
แผนงาน
4 แผนงานพื
แผนงานบุคากรภาครั
24,702,140
แผนงานรอง
4.1.26 ฐแผนงานพืน้ ฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล้า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
แผนงานพื
น
้
ฐาน
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงานยุ
ท
ธศาสตร์
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
รายการค่
า
ด
าเนิ
น
งานภาครั
ฐ
13,715,280
แผนงานพืน้ ฐาน
แผนงาน
: แผนงานบุคลกรภาครั
ฐ นอยุธยาศึกษาศึกษา
13,715,280
91 17.1โครงการการบริ
หารจัดการสถาบั
: แผนงานรองบุ
คลากรภาครั
ฐยกระดับคุณภาพการศึ
13,715,280
ยุแผนงานรอง
ทธศาสตร์ที่ 7.1.25
2 : ยุทธศาสตร์
ดา้ นการสร้
างความสามารถในการแข่
งขัน กษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รายการบุ2.7
คลากรภาครั
ฐ ทธศาสตร์สง่ เสริมการวิจยั และพัฒนา
13,715,280
แผนงาน
: แผนงานยุ
1010100: สโครงการวิ
านักงานอธิจยั กเพืารบดี
13,715,280
โครงการ
อ่ สร้ากองกลาง
ง สะสมองค์ความรู้ทมี่ ีศกั ยภาพ
แผนงานบุคสถาบั
ากรภาครั
13,715,280
1060000
นวิจยฐั และพัฒนา
แผนงานพื
1 1น้ ฐาน
งานยกระดับคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
13,715,280
ยุท92ธศาสตร์1 ที่โครงการบริ
3 ยุทธศาสตร์
ดา้ นการพัฒนนาและเสริ
หารงานสถาบั
วิจัยและพัมฒสร้นาางศักยภาพคน
10,986,860
แผนงาน
: แผนงานพืบน้สนุฐานด้
านการพั
ฒนาและเสริ
93 23.1โครงการสนั
นการด
าเนินงานกองทุ
นวิจมัยสร้างศักยภาพคน
10,986,860
ยุแผนงานรอง
ทธศาสตร์ของมหาวิ
ยาลัย
3.1.2 : ทแผนงานรองยกระดั
บคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
10,986,860
แผนงานยุ
ผลผลิต : ผูทส้ ธศาสตร์
าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1030000
ษยศาสตร์และเทคโยโลยี
และสังคมศาสตร์
1050000 คณะมนุ
คณะวิทยาศาตร์
94 1น้ ฐาน
แผนงานพื
โครงการสร้างสานึกแห่งความพอเพียง
มชนอาสาสานต่
อหลวง
งานจัดการศึฒกนาชุ
ษาคณะวิ
ทยาศาสตร์อแงานพ่
ละเทคโนโลยี
952 21 โครงการพั
3 2 สานั
งานบริ
หารจัการบดี
ดการคณะวิ
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1010100
กงานอธิ
กองกลาง
โครงการพัอ่ฒสารองค์
นาบุคลากร
964 13 โครงการสื
กรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนงานยุ
หน่วายงาน
โครงการสร้
งภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
97 2ทธศาสตร์
กศึกษาคณะวิ
ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
นามหาวิ
ทยาลัยราชภั
ฏพระนครศรี
อยุธยา (งบกลาง)
985 34 โครงการพัฒนานั
699 45 กองทุ
งานพัฒนพันาวารสารวิ
ชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
---ฒนาบุคลากร
-7
6
โครงการพั
ฒ
นาคณะวิ
ท
ยาศาสตร์
แ
ละเทคโนโลยี
ส
ส
่
ู
ากล
1010200 สานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
-8
7
โครงการเปิ
ด
บ้
า
นวิ
ท
ยาศาสตร์
100 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและการคลัง
-9
8
โครงการทุ
น
ช้
า
งเผื
อ
กและทุ
น
เรี
ย
นดี
ว
ท
ิ
ยาศาสตร์
101 2 โครงการจัดซือ้ โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx)
10 39 โครงการพั
โครงการจัดฒซืนาทั
้อครุกภษะภาษาอั
ัณฑ์เพือ่ เป็งนกฤษบุ
สิ่งสนับคลากร
สนุนสิ่งเรียนรู้
102
----11 10สานั
โครงการปรั
ปรุงปฏิกองพั
บัตกิ ฒารอาชี
1010400
กงานอธิกบารบดี
นานักวศึอนามั
กษา ยและความปลอดภัย
----ผลผลิ
จ
การศึ
ก
ษาด้
า
นสั
ง
คมศาสตร์
103 ต : 1ผูส้ าเร็
-โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกีฬาสูค่ วามเป็นเลิศ(กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก)
1020000
ศ
าสตร์
104 2 คณะครุ
-โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แผนงานพื
น
้
ฐาน
105 3 โครงการพัฒนาระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
--

ท

7,200
7,200
7,200
-

132,800
132,800
132,800
1,667,850
61,140
1,032,180
61,140
1,032,180
61,140
1,032,180
61,140
463,920
463,920
463,920 ประเภทงบรายจ่าย
งบดาเนิ171,750
นงาน
ค่าใช้สอยและค่
าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
171,750
171,750
34.89
11.99
166,500
50,000
33,459,530
11,499,250
166,500
50,000
166,500
50,000
25,802,487
11,490,250
166,500
50,000
7,657,043
9,000
166,500
50,000
166,500
50,000
166,500
50,000
192,200
10,000
192,200
10,000
192,200
10,000
192,200
10,000
192,200
10,000
192,200
10,000
28,789,110
11,430,250
28,789,110
11,430,250
4,311,720
9,000
28,789,110
11,430,250
4,311,720
9,000
1,713,336
15,000
49,200
1,713,336
15,000
28,000
1,150,777
15,000
809,934
21,200
230,043
15,000
570,000
110,800
562,559
570,000
412,559
--100,000
1,464,400
-50,000
14,400
-970,000
480,000
-659,520
-25,407,924
11,354,110
315,620
2,058,478
64,500
-1,998,278
193,800
--

งบลงทุ
น
- งบเงินอุดหนุ- น งบรายจ่ายอื-น่
ค่าครุภัณ-ฑ์ ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้า- ง
6.83
2.70
3.38
2.68
6,545,533
2,592,800
3,244,400
2,566,447
1,252,424
2,224,400
1,500,000
1,000,000
5,293,109
368,400
1,744,400
1,566,447
4,300
1,500,000
4,300
1,500,000
4,300
1,500,000
4,300
1,500,000
4,300
1,500,000
4,300
3,741,233
2,592,800
244,400
1,000,000
1,500,000
3,741,233
2,592,800
244,400
1,000,000
2,800,000
1,500,000
1,566,447
3,741,233
2,592,800
244,400
1,000,000
2,800,000
1,500,000
1,566,447
206,926
88,400
244,400
206,926
88,400
244,400
1,930,000
1,500,000
1,566,447
1,900,000
206,926
88,400
244,400
30,000
1,566,447
--1,500,000
-870,000
-870,000
-244,400
206,926
---88,400
---3,534,307
2,504,400
1,000,000
-215,730
--------

งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จาแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หน่วยงาน และรายการ (ต่อ)
ค่าตอบแทน11.77
16,000
11,283,580
16,000
16,000
9,705,500
16,000
1,578,080
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
10,481,100
10,481,100
770,480
10,481,100
770,480
231,500
100,800
231,500
72,000
74,400
28,800
74,400
157,100
149,100
8,000
---310,280
10,249,600
115,280
272,200
74,400
124,800
106,200

140,000
140,000
140,000
12,715,850
6,669,600
5,576,280
1,093,320
6,669,600
4,130,700
3,666,780
463,920
4,130,700
1,915,550
1,743,800
รวมทั
ง้ สิน้
171,750
1,915,550
100.00
232,500
95,893,680
232,500
24,702,140
232,500
52,975,061
232,500
18,216,479
232,500
13,715,280
232,500
13,715,280
232,500
13,715,280
1,722,500
13,715,280
1,722,500
13,715,280
1,722,500
13,715,280
1,722,500
13,715,280
1,722,500
222,500
69,265,753
1,500,000
69,265,753
10,957,647
69,265,753
10,957,647
2,499,562
150,000
2,499,562
100,000
1,240,177
50,000
809,934
319,443
5,566,447
110,800
1,900,000
1,259,385
600,000
561,659
1,566,447
8,000
1,500,000
100,000
2,334,400
50,000
884,400
244,400
970,000
206,926
480,000
88,400
969,800
54,050,341
430,900
2,546,408
138,900
2,123,078
300,000

0.15
0.15
0.15
13.26
6.96
5.82
1.14
6.96
4.31
3.82
0.48
4.31
2.00
ร้อยละ
1.82
0.18
2.00
0.24
100.00
0.24
25.76
0.24
55.24
0.24
19.00
0.24
14.30
0.24
14.30
0.24
14.30
1.80
14.30
1.80
14.30
1.80
14.30
1.80
14.30
1.80
0.23
72.23
1.56
72.23
11
72.23
11.43
2.61
0.16
2.61
0.10
1.29
0.05
0.84
0.33
5.80
0.12
1.98
1.31
0.63
0.59
1.63
0.01
1.56
0.10
2.43
0.05
0.92
0.25
1.01
0.22
0.50
0.09
1.01
56.36
0.45
2.66
0.14
2.21
0.31

92 1 โครงการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
16,000
192,200
10,000
93 2 โครงการสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนวิจัย
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
770,480
4,311,720
9,000
แผนงานยุทธศาสตร์
770,480
4,311,720
9,000
1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100,800
49,200
94 1 โครงการสร้างสานึกแห่งความพอเพียง
72,000
28,000
95 2 โครงการพัฒนาชุมชนอาสาสานต่องานพ่อหลวง
28,800
21,200
1010100 สานักงานอธิการบดี กองกลาง
570,000
96 1 โครงการสือ่ สารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
97 2 โครงการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
570,000
98 3 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (งบกลาง)
ประเภทงบรายจ่
า
ย
กองทุ
น
พั
ฒ
นาบุ
ค
ลากร
99 4
งบดาเนิ
นงาน
1010200 สานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
- งบบุคลากร 1,464,400
ทธศาสตร์/หแผนงาน/ผลผลิ
ต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ
100 1 โครงการพัฒยุนาระบบบริ
14,400
ารจัดการด้านงบประมาณและการคลั
ง
ค่าตอบแทน
101 2 โครงการจัดซือ้ โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx)
- า
970,000
เงินเดื-อน ค่าจ้างประจ
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน- ค่าใช้สอยและค่
าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
พนักงานราชการ
102 3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากร
480,000
ร้อยละของประเภทงบประมาณรายจ่
25.76
11.77
34.89
11.99
1010400
สานักงานอธิการบดี กองพัาฒยนานักศึกษา
310,280
659,520
รวมงบประมาณทั
ง้ สิน้ ฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกีฬาสูค่ วามเป็นเลิศ(กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลื
103 1 โครงการพั
- อก)
115,280
315,620
24,702,140
11,283,580
33,459,530
11,499,250
104 2คากรภาครั
74,400
64,500
แผนงานบุ
ฐ
โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
24,702,140
โครงการพัฒนาระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
แผนงานพื
9,705,500
25,802,487
11,490,250
105 3น้ ฐาน
106,200
193,800
แผนงานยุ
1,578,080
7,657,043
9,000
106 4ทธศาสตร์
14,400
85,600
โครงการพัฒนาบทบาทอาจารย์ทปี่ รึกษาและการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
รายการค่าดสถาบั
าเนินนงานภาครั
13,715,280
1070000
อยุธยาศึกฐษา
126,200
780,800
แผนงาน
: แผนงานบุ
คลกรภาครั
107 17.1โครงการพั
300,000
13,715,280
ฒนาสถาบั
นอยุฐ ธยาศึกษา
108 2 โครงการอบรมเชิ
43,200
286,800
แผนงานรอง
7.1.25 : แผนงานรองบุ
ยกระดัตศิบาสตร์
คุณภาพการศึ
งปฏิบตั คกิ ลากรภาครั
าร การวิจยั ฐประวั
ทอ้ งถิน่ กษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
13,715,280
โครงการสื
บ
สานดุ
ร
ย
ิ
างคศิ
ล
ป์
ถ
น
่
ิ
มรดกโลก
:
พระนครศรี
อ
ยุ
ธ
ยา
รายการบุ
ค
ลากรภาครั
ฐ
13,715,280
109 3
63,000
174,000
1010100
ส
านั
ก
งานอธิ
ก
ารบดี
กองกลาง
13,715,280
110 4 โครงการงานวิจยั การศึกษารูปแบบสินค้าประเภทอาหารทีว่ างจาหน่ายในตลาดสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 20,000
20,000
แผนงานบุคสถาบั
ากรภาครั
1060000
นวิจฐยั และพัฒนา
47,200
573,800
9,000
13,715,280
111
100,000
วิชาการระดั
บชาติแฐละนานาชาติราชภัฏวิจยั ครั้งที่ 4
1 1 โครงการประชุ
งานยกระดับคุณมภาพบุ
คลากรภาครั
13,715,280
งเสริดมา้ การเผยแพร่
ผลงานวิมจสร้
ยั และวิ
าการ
ยุ112
ทธศาสตร์2 ที่ โครงการส่
3 ยุทธศาสตร์
นการพัฒนาและเสริ
างศักชยภาพคน
10,986,860
10,481,100
28,789,110
11,430,250
36,000
40,000
9,000
แผนงาน
: แผนงานพืน้ ฐานด้มของโครงการส่
านการพัฒนาและเสริ
มสร้าจงศัยั ในอุ
กยภาพคน
10,986,860
10,481,100
28,789,110
11,430,250
113 33.1โครงการงานประชุ
30,000
งเสริมการวิ
ดมศึกษา
แผนงานรอง
3.1.2 : แผนงานรองยกระดั
114 4 โครงการเชิ
30,000
10,986,860
10,481,100
28,789,110
11,430,250
ดชูเกียรตินักวิจยั บคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิ
ต
:
ผู
ส
้
าเร็
จ
การศึ
ก
ษาด้
า
นวิ
ท
ยาศาสตร์
แ
ละเทคโนโลยี
โครงการประชุ
ม
วิ
ช
าการระดั
บ
ชาติ
ม
หาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
กลุ
ม
่
ศรี
อ
ยุ
ธ
ยาครั
้
ง
ที
่
8
231,500
1,713,336
15,000
115 5
35,000
1050000
ทยาศาตร์
และเทคโยโลยี
231,500
1,713,336
15,000
116 6 คณะวิ
120,000
โครงการน
าเสนอผลงานวิ
จยั ในมหกรรมงานวิจยั แห่งชาติ 2560(Thailand Research Expo 2017)
แผนงานพื
74,400
1,150,777
15,000
117 7น้ ฐาน
11,200
188,800
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISMAC 2017
2 81 โครงการลงนามความร่
งานจัดการศึกษาคณะวิทวยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
809,934
118
มมือด้านการวิ
จยั และบริการวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจยั และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภั- ฏพระนครศรีอยุ-ธยา กับ ศูนย์เวชปฏิ
- บตั โิ รงพยาบาลพระนครศรี
อยุธยา 30,000
2 งานบริหารจัดณการคณะวิ
74,400
230,043
15,000
สานั3 กงานคณะกรรมการบั
ฑิตศึกษาทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
186,000
214,000
4 13 โครงการพัฒนาบุ
110,800
119
นาคุคณลากร
ภาพมาตรฐานงานวิจยั โดยใช้ทอ้ งถิน่ เป็นฐานของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 186,000
214,000
แผนงานยุทธศาสตร์หน่วยงาน
157,100
562,559
5 4 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
149,100
412,559
6 5 งานพัฒนาวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8,000
7 6 โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
100,000
8 7 โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์
50,000
9 8 โครงการทุนช้างเผือกและทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
10 9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพือ่ เป็นสิ่งสนับสนุนสิ่งเรียนรู้
11 10 โครงการปรับปรุงปฏิบัตกิ ารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
10,249,600
25,407,924
11,354,110
1020000 คณะครุศาสตร์
272,200
2,058,478
-

ธ

4,300
1,500,000
2,800,000
1,500,000
1,566,447
2,800,000
1,500,000
1,566,447
1,930,000
1,500,000
1,566,447
1,900,000
30,000
1,566,447
1,500,000
870,000 งบลงทุน
870,000
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่
ค่าครุภัณฑ์ ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้า- ง
6.83
2.70
3.38
2.68
6,545,533
2,592,800
3,244,400
2,566,447
1,252,424
2,224,400
1,500,000
1,000,000
5,293,109
368,400
1,744,400
1,566,447
3,741,233
2,592,800
244,400
1,000,000
3,741,233
2,592,800
244,400
1,000,000
3,741,233
2,592,800
244,400
1,000,000
206,926
88,400
244,400
206,926
88,400
244,400
206,926
88,400
244,400
244,400
206,926
88,400
3,534,307
2,504,400
1,000,000
215,730
-
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จาแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หน่วยงาน และรายการ (ต่อ)

222,500
1,500,000
10,957,647
10,957,647
150,000
100,000
50,000
5,566,447
1,900,000
600,000
1,566,447
1,500,000
2,334,400
884,400
รวมทัง้ สิน้
970,000
480,000
100.00
969,800
430,900
95,893,680
138,900
24,702,140
300,000
52,975,061
18,216,479
100,000
13,715,280
907,000
300,000
13,715,280
330,000
13,715,280
237,000
13,715,280
13,715,280
40,000
630,000
13,715,280
100,000
13,715,280
85,000
69,265,753
69,265,753
30,000
30,000
69,265,753
2,499,562
35,000
2,499,562
120,000
1,240,177
200,000
809,934
30,000
319,443
400,000
110,800
400,000
1,259,385
561,659
8,000
100,000
50,000
244,400
206,926
88,400
54,050,341
2,546,408

0.23
1.56
11
11.43
0.16
0.10
0.05
5.80
1.98
0.63
1.63
1.56
2.43
ร้อยละ
0.92
1.01
0.50
1.01
0.45
100.00
0.14
25.76
0.31
55.24
19.00
0.10
14.30
0.95
0.31
14.30
0.34
14.30
0.25
14.30
14.30
0.04
0.66
14.30
0.10
14.30
0.09
72.23
72.23
0.03
0.03
72.23
2.61
0.04
2.61
0.13
1.29
0.21
0.84
0.03
0.33
0.42
0.12
0.42
1.31
0.59
0.01
0.10
0.05
0.25
0.22
0.09
56.36
2.66
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงาน 7.1 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานรอง 7.1.25 : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1010100 สานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
1. งานยกระดับคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
ยุทธศาสตร์ที่ 7. รายการค่าดาเนินการภาครัฐ
งบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 7.1.24 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต:
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนบุคลากรทางการศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการภาครัฐ
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบุคลากร
วงเงินงบประมาณ:
13,715,280 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
ผู้อานวยการกองกลาง – นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กาหนดให้ มหาวิทยาลั ยราชภัฏเป็ นสถาบั น อุด มศึกษา
เพื่ อการพั ฒ นาท้ องถิ่ น มี วั ต ถุป ระสงค์ในการให้ การศึ กษา ส่ งเสริม วิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ท าการสอน วิ จั ย
ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย คือ
1. สนับสนุนการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต
2. สนับสนุนการวิจยั และแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. สนับสนุน ร่วมมือและให้บริการทางวิชาการ
4. สนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน
6. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. สนับสนุนการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
8. สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
9. สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานอธิการบดี (กองกลาง) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งให้มีศักยภาพสูงสุด
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นาสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
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องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่สถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศกั ยภาพรองรับการเปรียนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85)

4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1 จานวนลูกจ้าชั่วคราว
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.

ปริมาณ

หน่วยนับ
107 อัตรา

เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน...1...กิจกรรม เป็นเงิน..3,428,820..บาท ร้อยละ...25.00..
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน...1...กิจกรรม เป็นเงิน..3,428,820...บาท ร้อยละ..25.00..
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน..1...กิจกรรม เป็นเงิน..3,428,820...บาท ร้อยละ..25.00...
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน...1...กิจกรรม เป็นเงิน...3,428,820..บาท ร้อยละ..25.00...

(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 งานยกระดับคุณภาพบุคลากรภาครัฐ

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

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

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

ปริมาณ

งบประมาณ

12 เดือน
12 เดือน

13,715,280

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

3 เดือน
3 เดือน

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

3 เดือน
3 เดือน

3 เดือน
3 เดือน

3 เดือน
3 เดือน

กิจกรรมที่ 1 งานยกระดับคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

13,715,280

3,428,820
3,428,820

3,428,820
3,428,820

3,428,820
3,428,820

3,428,820
3,428,820
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหน่วยต่อรายการ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ
1 กิจกรรมที่ 1 งานยกระดับคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร
เงินเดือน
- เงินเดือน (107 อัตรา)
12

หน่วยๆละ

เดือน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)

หน่วย
13,715,280
13,715,280
13,715,280
13,715,280
13,715,280

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การปฏิบัติงานของสานักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ
2. กระบวนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ.
3. บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานกาหนดตาแห่งที่สูงสุด
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 บุคลากรและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มขึ้น
2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินผู้เข้ารับการอบรม
3.2. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบคู่มือการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.3. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการดาเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1050000 คณะวิทยาศาตร์และเทคโยโลยี
แผนงานพื้นฐาน
2.งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากลและที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 80
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 80
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
809,934 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ภ ารกิ จ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ให้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึก ษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของ
สั งคมและ ท้ องถิ่ น ซึ่ งปั จ จุ บั น สั งคมยั งขาดแคลนบั ณ ฑิ ต ด้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มี คุณ ภาพใน
สาขาวิชาต่างๆ ที่ สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
จากภารกิจดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อ
ดาเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญ ญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พั ฒ นาคุณ ภาพการเรียนการสอน รวมทั้งสนับ สนุนงานด้าน
วิชาการแก่คณาจารย์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น การสอนในรายวิช าต่างๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลักษณะจะเป็นวิชาที่เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ นอกจากจะได้จาก
การสอนทฤษฎีแล้ว จาเป็นต้องฝึกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีทักษะในการ เรี ยนรู้ จนสามารถนาไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจาวันและในการ
ทางานได้ นอกจากนี้นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์ วิชาชีพเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการทางานก่อนการจบ
การศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง
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2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอสาหรับการจัดการศึกษา
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 4 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ 5 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กาหนด
 สกอ.
องค์ประกอบด้านที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา
 สมศ. มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวชี้วัด 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสูความตองการของ
ประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม
1.3 หลักสูตรมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
กลยุทธ์ที่
1.2 พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม
1.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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1.2 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
1.3 ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF)
1.4 รอยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผานตามเกณฑประกันคุณภาพ
หลักสูตรของ สกอ.

4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1.
จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบตั ิ
2
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

รายการเป้าหมาย

ปริมาณ
250
7

หน่วยนับ
รายวิชา
สาขา

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจของอย่างน้อยร้อยละ 80
2.หลักสูตรได้รับการสนับสนุนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 2,000 บาท ร้อยละ 0.24
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 458,520 บาท ร้อยละ 56.61
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 8,500 บาท ร้อยละ 1.05
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 340,914 บาท ร้อยละ 42.09
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2559
พ.ศ.2556
ขั้นตอน / กิจกรรม
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 จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบตั ิ วัสดุฝึกประสบการณ์ เตรียม
กขคงจ
กขคงจ
ฝึกประสบการณ์ และวัสดุการเรียนการสอน
2 นิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ

ลา
ดับ

หมายเหตุ : ให้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81-100%)
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ
1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบตั ิ วัสดุฝึกประสบการณ์ เตรียมฝึก
ประสบการณ์ และวัสดุการเรียนการสอน
นิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส

2559

ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

250

765,914

7

44,020
809,934

2,000
2,000

2560
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
430,000
28,520
458,520

8,500
8,500

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
335,914
5,000
340,914
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7. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณรายการ

ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณ

หน่วยๆละ

ปริมาณหน่วยต่อรายการ

อัตราต่อหน่วย

ปริมาณ

อัตรา

หน่วยๆละ

หน่วย

1 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สาหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา และฝึกปฏิบัติ
งบดาเนินงาน

1.1 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- ค่าวัสดุการเกษตร
- ค่าวัสดุการศึกษา
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
- ค่าวัสดุไฟฟ้า
- ค่าวัสดุการศึกษา
- ค่าวัสดุอื่น
- ค่าวัสดุก่อสร้าง
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการสอน
2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
งบดาเนินงาน

2.1 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายไปราชการ เช่น ค่า
เบี้ยเลีย้ ง ค่าน้ามันรถ ค่า
บารุงรถ ค่าเช่ารถ

7

สาขา

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักศึกษามีศักยภาพตรงตามความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน
8.2 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 จัดกิจกรรมสาเร็จครบทุกกิจกรรม
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
9.3.2. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบผลจากการรายงานผลการดาเนินโครงการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

765,914
765,914
765,914
100,000
150,000
80,000
40,000
70,000
80,000
90,000
35,914
60,000
60,000
44,020
44,020
44,020
44,020

809,934

หมาย
เหตุ
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3.งานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 80
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 80
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 80
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
319,443 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่ง
ภารกิ จ ดั ง กล่ าว จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ ภ ารกิ จ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ จึ ง ต้ อ งใช้
งบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อดาเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ
งานสนับ สนุน การจัดการศึกษาเป็ นงานที่สาคัญ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การจัดการศึกษาตามภารกิจ
ประสบความส าเร็จ จึงจาเป็ น ต้องมีวัสดุ อุปกรณ์และซ่อมแซมบารุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ อยู่ในสภาพดี
รวมทั้งการบริห ารจั ดการด้านต่าง ๆ เพื่อสนับ สนุนงานวิชาการและการบริการทางการศึกษาตามพันธกิจ
ดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการบริหารจัดการและการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.

ตัวชี้วัดที่ .4 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดที่ 5 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กาหนด
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 สกอ.

องค์ประกอบด้านที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารงานของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องตามหลักธรรมมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1 ซื้อวัสดุสาหรับการบริหารจัดการ
4
ครั้ง
2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์และจ้างเหมาบริการ
15
ครั้ง
3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจาคณะ 6 ครั้ง
6
ครั้ง
4 ชาระค่าสาธารณูปโภค
12
ครั้ง
5 ค่าบารุงสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
1
งาน
6 ค่าธรรมเนียมขอใบรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
1
งาน
ควบคุม
7 เงินสนับสนุนการดาเนินงาน “โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญา
1
งาน
ตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน “ (The AEEAN
Undergraduate Conference in Computing : (AUC2)
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1. บุคลากรและผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก อย่างน้อยร้อยละ 80
2.2 การจัดกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 6 กิจกรรม เป็นเงิน 89,268 บาท ร้อยละ 27.94.
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 5 กิจกรรม เป็นเงิน 96,210 บาท ร้อยละ30.12
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 4 กิจกรรม เป็นเงิน 72,755 บาท ร้อยละ 22.78
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 3 กิจกรรม เป็นเงิน 61,210 บาท ร้อยละ19.16
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
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(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1
2
3
4
5

กิจกรรมที่ 1 ซื้อวัสดุสาหรับงานบริหารจัดการ
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์และจ้างเหมาบริการ
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
กิจกรรมที่ 4 ชาระค่าสาธารณูปโภค
กิจกรรมที่ 5 ค่าบารุงสมาชิกสภาคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
กิจกรรมที่ 6 ค่าธรรมเนียมขอใบรับรองปริญญาในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
กิจกรรมที่ 7 เงินสนับสนุนการดาเนินงาน “โครงการ
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดา้ นคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคอาเซียน “ (The AEEAN Undergraduate
Conference in Computing : (AUC2)

6
7

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

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

1

2

3

4

5

6

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 ซื้อวัสดุสาหรับงานบริหารจัดการ
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์และจ้างเหมาบริการ
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 4 ชาระค่าสาธารณูปโภค
งบดาเนินงาน
1. ค่าสาธารณูปโภค
กิจกรรมที่ 5 ค่าบารุงสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 6 ค่าธรรมเนียมขอใบรับรองปริญญาในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
งบดาเนินงาน

ปริมาณ

4

15

6

12

1

งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

102,113
32,113

30,000

20,000

20,000

24,500

29,500

34,500

9,500

12,400
1,655

24,800
3,310

12,400
1,655

24,800
3,310

3,600

3,600

4,200

3,600

98,000

84,330

15,000

5,000

5,000
1

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

10,000
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1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 7 เงินสนับสนุนการดาเนินงาน “โครงการ
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคอาเซียน “ (The AEEAN Undergraduate
Conference in Computing : (AUC2)
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง
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10,000
1

5,000

319,443

89,268

5,000
96,210

72,755

61,210
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ
1

2

3

4

5

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
กิจกรรมที่ 1 ซื้อวัสดุสาหรับการบริหารจัดการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- ค่าวัสดุการเกษตร
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและก่อสร้าง
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- ค่าวัสดุอื่น
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์และจ้างเหมาบริการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- จ้างเหมาบริการ
กิจกรรมที่ 3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจาคณะ
งบดาเนินงาน
3.1 ค่าตอบแทน
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ
- ประธาน
6
ครั้ง
1
คน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6
ครั้ง
3
คน
- กรรมการภายใน
6
ครั้ง
8
คน
- เลขานุการ
6
ครั้ง
1
คน
- ค่าพาหนะเหมาจ่ายกรรมการ
6
ครั้ง
3
คน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
6
ครั้ง
13
คน
- ค่าถ่ายเอกสารการประชุม
6
ครั้ง
กิจกรรมที่ 4 ชาระค่าสาธารณูปโภค
งบดาเนินงาน
4.1 ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าโทรศัพท์
12
เดือน
- ค่าไปรษณีย์
กิจกรรมที่ 5 ค่าบารุงสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
งบดาเนินงาน
5.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าบารุงสมาชิกสภาคณบดีคณะ
1
ครั้ง
สาธารณสุขศาสตร์
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
102,113
102,113
102,113
102,113

อัตราต่อหน่วย

98,000
98,000
98,000
48,000
50,000
84,330
74,400
74,400
1,000
1,000
600
600
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

35 บาท

6,000
18,000
28,800
3,600
18,000
9,930
2,730
7,200
15,000
15,000
15,000
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| 16

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
6 กิจกรรมที่ 6 ค่าธรรมเนียมขอใบรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
10,000
งบดาเนินงาน
10,000
ค่าใช้สอยและวัสดุ
10,000
- ค่าธรรมเนียมขอใบรับรอง
1
ครั้ง
10,000
ปริญญาในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
7 กิจกรรมที่ 7 เงินสนับสนุนการดาเนินงาน “โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
5,000
ภูมิภาคอาเซียน”
งบดาเนินงาน
5,000
ค่าใช้สอยและวัสดุ
5,000
- เงินสนับสนุนการดาเนินงาน
1
ครั้ง
5,000
“โครงการประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคอาเซียน “ (The AEEAN
Undergraduate Conference in
Computing : (AUC2)
319,443
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. การสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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4.โครงการพัฒนาบุคลากร
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 80
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 80
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 80
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
110,800 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
ภารกิ จ หลั ก ในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ โดยมุ่ง เน้นพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถทาง
วิชาการควบคู่กับความมีคุณธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พร้อมจะออกไปประกอบสัมมาอาชีพตาม
สายวิชาชีพของตน ซึ่งการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีความเชี่ยวชาญในงานเป็นอย่างดี บุคลากรจึงต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ตรง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการสอน การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านประสบการณ์การทางาน
ด้านสังคม ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การศึกษาดู
งาน การเชิญผู้มีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ มาให้ความรู้แก่บุคลากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ที่มีความ
ชานาญ ซึ่งล้วนเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรของคณะ ซึ่งจะนาความรู้ต่าง ๆ ที่
ได้รับกลับมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
2. เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
3. เพื่อให้บุคลากรสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทางานซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 4 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ 5 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กาหนด
 สกอ.
องค์ประกอบด้านที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารงานของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา
 สมศ.มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวชี้วัด 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธ์ที่
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรรถนะสูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่
1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขาสูตาแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 15
2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร ไมนอยกวารอยละ 80
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1. ไปราชการสารับผู้บริหารและบุคลากร
2. ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน
3. จัดประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริมาณ
4
1
4

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2.2 ระดับความสาเร็จของการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หน่วยนับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
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3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 16,000 บาท ร้อยละ 14.44
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 16,000 บาท ร้อยละ 14.44
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 3 กิจกรรม เป็นเงิน 62,800 บาท ร้อยละ 56.68
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 16,000 บาท ร้อยละ 14.44
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2559
พ.ศ.2556
ขั้นตอน / กิจกรรม
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 ไปราชการสารับผู้บริหารและบุคลากร
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
2 ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน
กข
ค
งจ
3 จัดประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ

ลา
ดับ

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 ไปราชการสารับผู้บริหารและบุคลากร
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2 ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
3 จัดประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส

2559

ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

12,500

12,500

12,500

12,500

4

1

2560

50,000

46,800
46,800

4

9

14,000

110,800

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

3,500
16,000

3,500
16,000

3,500
62,800

3,500
16,000
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7. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 ไปราชการ ประชุม สัมมนาและฝึกอบรมของผู้บริหารและบุคลากร
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พัก
- ค่าพาหนะ/ทางด่วน
- ค่าน้ามันรถ
- ค่าบารุงรถ
- ค่างลงทะเบียน
2 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก,
ค่าน้ามันรถ, ค่าเช่ารถ
ค่าบารุงรถ
3 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบดาเนินงาน
3.1 ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4
คร้งๆละ 100
คนๆละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
50,000
50,000
50,000
15,000
5,000
5,000
10,000
5,000
10,000
46,800
46,800
46,800
46,800

อัตราต่อหน่วย

35 บาท

14,000
14,000
14,000
14,000
110,800

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
8.2 บุคลกรได้มีการเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงาน
8.3 ผู้บริหารและบุคลากรมีความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 ความสอดคล้องของการดาเนินงานกับแผนที่วางไว้
9.1.2 ความสอดคล้องของการใช้จ่ายงบประมาณกับแผนที่วางไว้
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้รายงานการประชุม
9.3.2. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
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แผนงานยุทธศาสตร์
5.โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 80
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 80
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 80
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
561,659 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งกาหนดนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา คือ
“พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม วัฒนธรรม ในการ
ดารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ” นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ต้องคานึงถึงในการจัดการศึกษา
คือพัฒ นาบัณ ฑิตให้มีคุณลักษณะบั ณฑิตที่พึงประสงค์ได้แก่ คุณ ธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขทักษะทางด้านการ
สื่อสารและเทคโนโลยี สาหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากการจัดการศึกษาเพื่อสนองต่อนโยบาย
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแล้ว ยังมีปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะที่ต้องการ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือความนิยมในการเลือกเรียนมีน้อยการตกออกของนักศึกษาค่อนข้างสูง การสอนผ่าน
ภาษาต่างประเทศค่อนข้างต่า และงานการให้คาปรึกษาด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านวิชาการยังไม่เป็นระบบ
เพื่อเป็นการสนองตอบต่อภารกิจในการจัดการศึกษาและเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาของ
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเสนอโครงการพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือ ไปจากการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษาของคณะ ช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ลดปัญหาการตกออก เพิ่มจานวน
นักศึกษาใหม่คณะ พัฒ นานั กศึกษาให้ เป็ น คนที่ส มบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณ ธรรม
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคมตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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2. เพื่อพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์
3. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณให้นักศึกษา
4. เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน และทักษะทางด้านภาษา
5. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสานึกประเพณีและวัฒนธรรมไทย
6. เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
 สกอ.

 ก.พ.ร.
 สมศ.

ตัวชี้วัดที่ 4 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของ
ประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัด ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวชี้วัด ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา
2 อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีบายศรีสู่ขวัญ
4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
5 โครงการดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด
6 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและห้องแนะแนว
7 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา
8 อบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าในสายอาชีพ
9 วิทยาศาสตร์สายสัมพันธ์ (ทาซุ้มรับปริญญา)

ปริมาณ
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หน่วยนับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครัง้
ครั้ง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลาดับ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายการเป้าหมาย
ปริมาณ
ส่งเสริมศาสนาและประเพณีไทย
1
อบรมปรับความรู้พื้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์
1
พัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
อบรมการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนของนักศึกษา
1
ไหว้พระวิษณุ
2
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
1
อุตสาหกรรม
โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชนก้าวเข้าสู่ศตวรรษ
1
ที2่ 1
โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนและ
1
ปัจฉิมนิเทศ
อบรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียน การวิจัย และพัฒนาทักษะ
1
จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ จป.
1
ส่งเสริมนักศึกษาเพื่อการแข่งขันทางวิชาการ
1
ลานคุณธรรม
1
อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการทางานสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
1
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
7
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หน่วยนับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
สาขา
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
สาขา

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม/โครงการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 6 กิจกรรม เป็นเงิน 90,611 บาท ร้อยละ 16.13
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 4 กิจกรรม เป็นเงิน 150,451 บาท ร้อยละ 26.79
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 8 กิจกรรม เป็นเงิน 112,680 บาท ร้อยละ20.06
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 7 กิจกรรม เป็นเงิน 207,917 บาท ร้อยละ 37.02
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องประกันคุณภาพการศึกษา
กับนักศึกษา
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีบายศรีสู่ขวัญ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

2
3
4

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

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

5
6

โครงการดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด
โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและห้องแนะ
แนว
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา
อบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าในสายอาชีพ
วิทยาศาสตร์สายสัมพันธ์ (ทาซุ้มรับปริญญา)
โครงการส่งเสริมศาสนาและประเพณีไทย
โครงการอบรมปรับความรู้พื้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อบรมการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนของนักศึกษา
ไหว้พระวิษณุ
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชนเก้าว
เข้าสู่ศตวรรษที่ 21
โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชนและปัจฉิมนิเทศ
อบรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียน การวิจัย
และพัฒนาทักษะจาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
สัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ จป.
ส่งเสริมนักศึกษาเพื่อการแข่งขันทางวิชาการ
ลานคุณธรรม
อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการทางานสาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักศึกษาสูศ่ ตวรรษที่ 21

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคง
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
ก
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ

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

ข
ค

ง
จ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลา
ดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องประกันคุณภาพการศึกษากับ
นักศึกษา
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2 อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีบายศรีสู่ขวัญ
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
5 โครงการดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

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

2560
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1
15,000

15,000

1

15,000

15,000

1

35,000

35,000

1

60,000

60,000

1

30,000

30,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลา
ดับ
6

7

8

9

10

11

12

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและห้องแนะแนว
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
อบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าในสายอาชีพ
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์สายสัมพันธ์ (ทาซุ้มรับปริญญา)
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
โครงการส่งเสริมศาสนาและประเพณีไทย
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
โครงการอบรมปรับความรู้พื้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
งบดาเนินงาน

รวมทุกไตรมาส

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
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2560
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
3,000

ปริมาณ

งบประมาณ

1

3,000

1

65,000

65,000

1

10,000

10,000

1

30,000

1

30,000

1

37,000

1

20,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

30,000

30,000

37,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลา
ดับ

13

14

15

16

17

18

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
อบรมการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนของนักศึกษา
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ไหว้พระวิษณุ
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชนเก้าวเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชนและปัจฉิมนิเทศ
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
อบรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียน การวิจัย และ

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

1

30,000

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
7,200
12,800
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2560
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

7,200
22,800
1

6,200
3,600
2,600

1
4,872
2,100
2,772
1
24,600
21,600
3,000
1
9,717
7,200
2,517
1

4,479

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลา
ดับ

19

20

21

22

23

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
พัฒนาทักษะจาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
สัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ จป.
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ส่งเสริมนักศึกษาเพื่อการแข่งขันทางวิชาการ
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ลานคุณธรรม
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการทางานสาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักศึกษาสูศ่ ตวรรษที่ 21
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
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2560
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1,800
2,679
1

6,500
3,600
2,900

1

11,652
11,652

1

4,420
4,420

1
1,800
1,800
7

107,419

561,659

6,660
90,611

4,200
89,599
150,451

6,960
112,680

207,917

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ
1

2

3

4

5

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
6
ชม.ๆละ
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- อาหารว่างและเครื่องดืม่
50
คนๆละ
2
มื้อๆละ
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าจัดทาเอกสารการอบรม
- ค่าถ่ายเอกสาร
กิจกรรมที่ 2 อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
6
ชม.ๆละ
2.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
100
คนๆละ
2
มื้อๆละ
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าถ่ายเอกสาร
กิจกรรมที่ 3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีบายศรีสู่ขวัญ
งบดาเนินงาน
3.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
3
คนๆละ
3
ชม.ๆละ
3.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าจ้างจัดทาบายศรีพร้อม
เครื่องบูชา
- อาหารว่างและเครื่องดืม่
250
คนๆละ
2
มื้อๆละ
- ค่าถ่ายเอกสาร
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
งบดาเนินงาน
4.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
12
ชม.ๆละ
4.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- อาหารว่างและเครื่องดืม่
250
คนๆละ
2
มื้อๆละ
- ค่าเช่าเหมารถ
3
คันๆละ
2
วันๆละ
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าถ่ายเอกสาร
กิจกรรมที่ 5 โครงการดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด
งบดาเนินงาน
5.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา หน่วย

600

บาท

25

บาท

600

บาท

25

บาท

600

บาท

25

บาท

600

บาท

25
บาท
10,000 บาท

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
15,000
15,000
7,200
7,200
7,800
2,500
800
2,500
2,000
15,000
15,000
7,200
7,200
7,800
5,000
800
2,000
35,000
35,000
5,400
5,400
29,600
15,000
12,500
2,100
60,000
14,400
14,400
14,400
45,600
12,500
30,000
600
2,500
30,000
30,000
6,000
6,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลา
ดับ

6

7

8

9

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

กีฬา และ/หรือการประกวด
ร้องเพลง
5.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- เงินรางวัล
- ค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกาสาร
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและห้องแนะแนว
งบดาเนินงาน
6.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
6.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15
คนๆละ
- ค่าถ่ายเอกสาร
กิจกรรมที่ 7 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา
งบดาเนินงาน
7.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
7.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- อาหารว่างและเครื่องดืม่
40
คนๆละ
- ค่าอาหาร
40
คนๆละ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
1
คนๆละ
- ค่าที่พัก
20
คนๆละ
- ค่าน้ามัน/ทางด่วน
- ค่าบารุงรถมหาวิทยาลัย
- ค่าเช่ารถยนต์
1
คันๆละ
- ค่าถ่ายเอกสาร
กิจกรรมที่ 8 อบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าในสายอาชีพ
งบดาเนินงาน
8.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
8.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าอาหาร
15
คนๆละ
- อาหารว่างและเครื่องดืม่
15
คนๆละ
- ค่าถ่ายเอกสาร
กิจกรรมที่ 9 วิทยาศาสตร์สัมพันธ์ (ทาซุ้มรับปริญญา)
งบดาเนินงาน
9.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าจ้างจัดซุ้มแสดงความยินดี 15
ซุ้ม
บัณฑิตของสาขาวิชา และ
คณะ
-
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รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย

3

ชม.ๆละ

600

บาท

1

มื้อๆละ

25

บาท

12

ชม.ๆละ

600

บาท

4
2
2
1

มื้อๆละ
มื้อๆละ
วันๆละ
คืนๆละ

25
200
240
880

บาท
บาท
บาท
บาท

2

วันๆละ

1,500

บาท

6

ชม.ๆละ

600

บาท

1
2

มื้อๆละ
มื้อๆละ

100
25

บาท
บาท

2,000 บาท

24,000
10,000
13,000
1,000
3,000
3,000
1,800
1,800
1,200
375
825
65,000
65,000
14,400
14,400
50,600
4,000
16,000
480
17,600
6,000
1,500
3,000
2,020
10,000
10,000
7,200
7,200
2,800
1,500
750
550
30,000
30,000
30,000
30,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลา
ดับ
10

11

12

13

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
กิจกรรมที่ 10 โครงการส่งเสริมศาสนาและประเพณีไทย
งบดาเนินงาน
10.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าจ้างการแสดง
1
ชุดๆละ
- ค่าจ้างระบบเครื่องเสียง
1
งานๆละ
- ค่าจ้างตกแต่งสถานที่
1
งานๆละ
- ค่าวัสดุสาหรับโครงการ
กิจกรรมที่ 11 โครงการอบรมปรับความรู้พื้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์
งบดาเนินงาน
11.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
7
คนๆละ
12
ชม.ๆละ
11.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม
- ค่าวัสดุสานักงาน
กิจกรรมที่ 12 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
งบดาเนินงาน
12.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
6
ชม.ๆละ
12.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
40
คนๆละ
2
มื้อๆละ
- ค่าอาหาร
40
คนๆละ
1
มื้อๆละ
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม
กิจกรรมที่ 13 อบรมการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนของนักศึกษา
งบดาเนินงาน
13.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
2
คนๆละ
6
ชม.ๆละ
13.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30
คนๆละ
4
มื้อๆละ
- ค่าอาหารกลางวัน
30
คนๆละ
2
มื้อๆละ
- ค่าอาหารเย็น
30
คนๆละ
2
มื้อๆละ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าน้ามันรถ/ทางด่วน
- ค่าบารุงรถ
- ค่าเช่าสถานที่
- ค่าวัสดุและเอกสาร
ประกอบการอบรม
ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา หน่วย

5,000 บาท
5,000 บาท
10,000 บาท

300

บาท

600

บาท

25
50

บาท
บาท

600

บาท

35
50
50

บาท
บาท
บาท
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รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
30,000
30,000
30,000
5,000
5,000
10,000
10,000
37,000
37,000
25,200
25,200
11,800
9,800
2,000
20,000
20,000
7,200
7,200
12,800
2,000
2,000
1,800
7,000
30,000
30,000
7,200
7,200
22,800
4,200
3,000
3,000
720
3,000
1,500
7,000
380

วิศวกรรมไฟฟ้า

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
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รวมเป็นเงิน
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
ดการเทคโน
14 กิจกรรมที่ 14 ไหว้พระวิษณุ
6,200 การจั
และ เทคโนอุต
งบดาเนินงาน
6,200
14.1 ค่าตอบแทน
3,600
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
6
ชม.ๆละ
600 บาท
3,600
14.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2,600
- ค่าจ้างเหมาจัดของบวงสรวง
2,600
15 กิจกรรมที่ 15 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4,872 เทคโนอุต
งบดาเนินงาน
15.1 ค่าตอบแทน
2,100
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
3.5
ชม.ๆละ
600 บาท
2,100
15.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2,772
- ค่าวัสดุและเอกสาร
2,772
ประกอบการอบรม
ข
16 กิจกรรมที่ 16 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชนเก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
24,600 สาธารณสุ
ชุมชน
งบดาเนินงาน
24,600
16.1 ค่าตอบแทน
21,600
- ค่าตอบแทนวิทยากร
36
ชมๆละ
600 บาท
21,600
16.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
3,000
- ค่าวัสดุประกอบการอบรม
3,000
ข
17 กิจกรรมที่ 17 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนและปัจฉิมนิเทศ
9,717 สาธารณสุ
ชุมชน
งบดาเนินงาน
9,717
17.1 ค่าตอบแทน
7,200
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
12
ชมๆละ
600 บาท
7,200
17.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2,517
- ค่าวัสดุประกอบการอบรม
2,517
18 กิจกรรมที่ 18 อบรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียน การวิจัย และพัฒนาทักษะจาเป็นสาหรับการ
4,479 เคมี
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
งบดาเนินงาน
4,479
18.1 ค่าตอบแทน
1,800
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
3
ชมๆละ
600 บาท
1,800
18.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2,679
- ค่าวัสดุและเอกสาร
2,679
ประกอบการอบรม
19 กิจกรรมที่ 19 สัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ จป.
6,500
งบดาเนินงาน
6,500
19.1 ค่าตอบแทน
3,600
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
6
ชมๆละ
600 บาท
3,600
19.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2,900
- ค่าวัสดุและเอกสาร
2,900
ประกอบการอบรม
-

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย
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ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
20 กิจกรรมที่ 20 ส่งเสริมนักศึกษาเพื่อการแข่งขันทางวิชาการ
11,652
งบดาเนินงาน
11,652
20.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
11,652
- ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าทัพัก ,ค่าพาหนะ, ค่าน้ามันค่าทางด่วน , ค่าบารุงรถ ,ค่าลงทะเบียน
11,652
21 กิจกรรมที่ 21 ลานคุณธรรม
4,420
งบดาเนินงาน
4,420
21.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
4,420
- ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ,
4,420
- ค่าน้ามัน/ทางด่วน
- ค่าบารุงรถ
22 กิจกรรมที่. 22 อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการทางานสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
1,800
งบดาเนินงาน
1,800
22.1 ค่าตอบแทน
1,800
- ค่าวิทยากร
1
คนๆละ
3 ชม.ๆละ
600 บาท
1,800
23 กิจกรรมที่ 23 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
107,419
23.1 ค่าตอบแทน
4,200
- ค่าวิทยากร
1
คนๆละ
7 ชมๆละ
600 บาท
4,200
23.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
103,219
- ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก,
103,219
ค่าพาหนะ, ค่าเช่ารถ
ค่าน้ามันรถ/ทางด่วน
ค่าบารุงรถ
561,659
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
ปริมาณรายการ

ลา
ดับ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคม
2. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ

9. การประเมินผลการดาเนินงาน
1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1 การจัดกิจกรรมครบถ้วนทุกโครงการ
2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
2 ผลจากการรายงานผลการดาเนินโครงการ
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6.งานพัฒนาวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ
80
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 80
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 80
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
8,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดาเนิ นการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะแต่ละสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะ
ประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์ จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมี
แผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้ดาเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มี
ส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆของ
สถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
คณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต ระหนั กถึงความส าคัญ ในการสร้างและพั ฒ นาองค์ค วามรู้ท าง
วิช าการ โดยการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และเผยแพร่ผ ลงานทางวิช าการและการวิ จั ย ของคณาจารย์ นั ก วิ จั ย
นักวิชาการ การจัดทาวารสารวิชาการที่มีคุณภาพนอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพด้านวิชาการของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ยังเป็น การส่ งเสริมให้ การเผยแพร่ผลงานคณาจารย์และนักวิช าการทั่วไป
เพื่อให้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนวิทยาการต่างๆในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทั้งแวด
วงวิชาการและสังคมทั่วไป
2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ
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3. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ตลอดจนนักวิชาการอิสระ
เพื่อเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและ
สังคมส่วนรวม
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 4 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ 5 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กาหนด
 สกอ.
องค์ประกอบด้านที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา และนักวิจัย
องค์ประกอบด้านที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา
 สมศ.
มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวชี้วัด 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 2 การพัฒนาการวิจัยและบริการทางวิชาการตอบสนองความตอง
การของท้องถิ่นสูมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 2.1 พัฒนางานวิจัยเพื่อเปนฐานการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ที่
2.1 พัฒนานักวิจัยและการวิจัยใหมีคุณภาพ
2.2 พัฒนางานวิจัยโดยใชทองถิ่นเปนฐาน
ตัวชี้วัดที่
2.3 ผลงานวิจัยใชประโยชนเชิงพาณิชยไมนอยกวารอยละ 30
ของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ
2.4 องคความรูที่ไดมาจากงานวิจัยมีการนาไปใชเพื่ออางอิงและ/
หรือต่อยอด ไมนอยกวารอยละ 501.4 รอยละของหลักสูตร
ทั้งหมดที่ผานตามเกณฑประกันคุณภาพหลักสูตร
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.
พัฒนาวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริมาณ
1

หน่วยนับ
งาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| 37

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ระดับความสาเร็จของการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 8,000 บาท ร้อยละ 100
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 พัฒนาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

พัฒนาวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมทุกไตรมาส

2559

ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1

2560
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

8,000

งบดาเนินงาน
1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอยและวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

1
1

8,000

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

8,000
1

8,000
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7. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนผู้อ่านบทความ
8
คนๆละ
1 ครั้งๆละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
8,000
8,000
8,000
1,000 บาท
8,000
8,000

อัตราต่อหน่วย

8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทั้งแวด
วงวิชาการและสังคมทั่วไป
8.2 ได้ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ
8.3 มีเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ตลอดจนนักวิชาการอิสระเพื่อ
เชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
ส่วนรวม
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกทันตามกาหนด
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบผลจากการรายงานผลการดาเนินโครงการ
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7.โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 80
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 80
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 80
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
100,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเป็นสถานศึกษาสมบูรณ์แบบทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ทาการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ทานุบารุงและส่งเสริมศิล ปวัฒนธรรม โดยให้ความสาคัญและคานึงถึงความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษา ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม การมี
มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อ
รัฐและสังคม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและจัดการ รวมทั้งการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
จากเหตุผลดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเห็นความสาคัญของการจัดการศึกษาสู่ความ
เป็ น สากล โดยมีแนวคิดและทิศทางด้านวิเทศสั มพัน ธ์โดยมุ่งเน้น ความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อพั ฒ นา
กิจกรรมการเรียนการสอน และการติดต่อแสวงหาความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อผลิต
บัณฑิต แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ เผยแพร และทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนสนับสนุสให้บุคลากร
เพิ่มคุณวุฒิโดยการลาศึกษา ประชุม ศึกษาดูงาน เสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในสาขา การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและโลกทัศน์ โครงการบริหารจัดการด้าน
วิเทศสัมพันธ์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในประชาคม ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาการสร้างความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย
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2. เพื่อเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน
3. เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์
4. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 3 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
ตัวชี้วัดที่ 5 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กาหนด
 สกอ.
องค์ประกอบด้านที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
องค์ประกอบด้านที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารงานของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา
 สมศ.
มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
ตัวชี้วัด 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

ปริมาณ
3

หน่วยนับ
ครั้ง
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2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในระดับมาก อย่างน้อยร้อยละ 80
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ .15
เป็นเงิน 15,000 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) เบิกจ่ายร้อยละ 35
เป็นเงิน 35,000 บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) เบิกจ่ายร้อยละ 50
เป็นเงิน 50,000 บาท
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม

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

ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาการ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับ
นานาชาติ
หมายเหตุ : ให้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81-100%)
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาการ
สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ และเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

รวมทุกไตรมาส

2559

ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

3

100,000

2560
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

15,000

งบดาเนินงาน
1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอยและวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

3

100,000

15,000

35,000
35,000

50,000
50,000
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

ปริมาณรายการ
รายการ

ปริมาณ

หน่วยๆละ

ปริมาณหน่วยต่อรายการ

อัตราต่อหน่วย

ปริมาณ

อัตรา

หน่วยๆละ

หน่วย

1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ และเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเดินทางไปราชการ
- ค่าที่พัก
- ค่าลงทะเบียน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

100,000
100,000
100,000
25,000
50,000
15,000
10,000
100,000

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์
8.2 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8.3 เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาระหว่างอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ
9.3.2 การสารวจข้อมูล โดยรายงานผลการดาเนินโครงการ

หมาย
เหตุ
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8.โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 80
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 80
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 80
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
50,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้ง
ยังเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่ว ยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ ช่วยลดแรงกระทบด้านลบจากปัจจัยเสี่ยง
ทั้งหลาย และช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างสาเร็จจากโอกาสใหม่ๆ ที่จะเข้ามา ดังนั้น เจตนารมณ์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จึงมุ่งให้มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโต
ในรูปแบบใหม่ บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับ
เคลื่อนที่สาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน
และแรงงานที่มีผลิตภาพต่า ไปสู่การใช้ความรู้และความชานาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ และห้องบฏิบัติการ ซึ่งนอกจาก
จะเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแล้วยังสามารถให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลภายนอกอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย ดังนั้น สาขาจุลชีววิทยาจึงมีแนวคิดที่จ ะจัดให้มีกิจกรรมเปิดบ้านวิทย์ขึ้น เพื่อเผยแพร่ขีด
ความสามารถของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบจัดการศึกษา ผลงาน และบริการทางวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิทย์สาหรับเผยแพร่ขีดความสามารถและสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3 เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษา
2.4 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการเปิดโอกาสได้ใช้
ความรู้จากการศึกษาในการให้บริการแก่สังคม
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 3 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
ตัวชี้วัดที่ 5 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กาหนด
 สกอ.
องค์ประกอบด้านที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา
 สมศ. มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวชี้วัด 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัยและบริการทางวิชาการตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 2.2 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่
สังคม
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมตามพระราชดาริ
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4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1 เปิดบ้านวิทยาศาสตร์

รายการเป้าหมาย

ปริมาณ
1
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หน่วยนับ
ครั้ง

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผู้มีบุคคลภายนอกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 400 คน มีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ
100 เป็นเงิน
50,000 บาท
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2559
พ.ศ.2556
ขั้นตอน / กิจกรรม
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 กิจกรรมเปิดบ้านวิทยาศาสตร์
ก ข ค ง จ

ลา
ดับ

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

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 เปิดบ้านวิทย์

รวมทุกไตรมาส

2559

ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1

2560
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

50,000

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอยและวัสดุ
รวมทัง้ สิ้น

1

50,000

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

50,000
50,000

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

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

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1 เปิดบ้านวิทย์
1.1 ค่าใช้สอย
- ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมโครงการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
50,000
50,000
50,000
50,000

อัตราต่อหน่วย

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ขีดความสามารถและบริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
2.สาขาวิชาและหลักสูตรการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการประชาสัมพันธ์ให้
เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
3.เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะและอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
4.ผลการปฏิบัติราชการด้านบริการวิชาการของคณาจารย์ได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น
5.นักเรียนระดับมัธยมปลายในพื้นที่บริการมีความต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
6.นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ในการทางานและการให้บริการแก่สังคม
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 มีบุคคลภายนอกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิทย์อย่างน้อย 400 คน
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
9.3.2. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบแบบลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม
9.3.3. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบสารวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจ
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9.โครงการทุนช้างเผือกและทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตรที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 80
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 80
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 80
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบเงินอุดหนุน
วงเงินงบประมาณ:
244,400 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาและการพัฒ นาเยาวชนที่มี
ความสามารถ ซึ่งจะเป็ น กาลั งหลั กและแรงขับเคลื่อนที่สาคัญของประเทศในระยะยาว แต่เนื่องจากความ
ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงทาให้นักเรียนที่เรียนดีขาดโอกาสในการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนดังกล่าว ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจึงได้จัดโครงการทุนการศึกษา ทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่มีผลการเรียน
ดีและผ่านการสอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ในหลักสูตรต่าง ๆ ของ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา
(ค่าลงทะเบียน) จนสาเร็จระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนในส่วนภูมิภาคที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจเข้าศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาชนเห็นคุณค่าและความสาคัญของการศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค
4. เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของประเทศในการสร้างบัณฑิตวิทยาศาสตร์ทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.

ตัวชี้วัดที่ .4 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดที่ 5 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กาหนด
 สกอ.
องค์ประกอบด้านที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา
 สมศ. มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวชี้วัด 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.3 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่
1.2 พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและ
สังคม
กลยุทธ์ที่
1.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยระความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 ทุนการศึกษา ทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์
2 ทุนการศึกษา ทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์
3 ทุนการศึกษา ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์

ปริมาณ
1
6
6

หน่วยนับ
ทุน
ทุน
ทุน
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2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาได้ที่ได้รับทุนการศึกษาได้ศึกษาในหลักสูตรครบตามเกณฑ์
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจ่ายร้อยละ 50 เป็นเงิน 122,200 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ 50 เป็นเงิน 122,200 บาท
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 ทุนการศึกษา ทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์
2 ทุนการศึกษา ทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์
3 ทุนการศึกษา ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์

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

หมายเหตุ : ให้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81-100%)
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ
1
2
3

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
ทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์ (ทุนต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2)
ทุนช้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส

2559

2560

ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ทุน
6 ทุน

18,800
112,800

1
6

9,400
56,400

1
1

9,400
56,400

6 ทุน

112,800
244,400

6
7

56,400
122,200

6
7

56,400
122,200

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

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
1 กิจกรรมที่ 1 ทุนการศึกษา ทุนข้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์ (ทุนต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2)
18,800
งบเงินอุดนหนุน
18,800
1
คนๆละ
2 ภาคเรียนๆละ 9,400 บาท
18,800
ทุนการศึกษา ทุนช้างเผือก
เรียนวิทยาศาสตร์
2 กิจกรรมที่ 2 ทุนการศึกษา ทุนข้างเผือกเรียนวิทยาศาสตร์ (ชั้นปีที่ 1)
112,800
งบเงินอุดนหนุน
112,800
6
คนๆละ
2 ภาคเรียนๆละ 9,400 บาท
112,800
ทุนการศึกษา ทุนช้างเผือก
เรียนวิทยาศาสตร์
3 กิจกรรมที่ 3 ทุนการศึกษา ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ (ชั้นปีที่ 1)
112,800
งบเงินอุดนหนุน
112,800
6
คนๆละ
2 ภาคเรียนๆละ 9,400 บาท
112,800
ทุนการศึกษา ทุนเรียนดี
วิทยาศาสตร์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
244,400

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนในส่วนภูมิภาคที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจได้เข้าศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
2. เยาวชนได้เห็นคุณค่าของการศึกษา
3. การดาเนินการเป็นไปตามนโยบายของประเทศในการสร้างบัณฑิตวิทยาศาสตร์ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 จานวนผู้ได้รับทุนการศึกษาคงอยู่ 100%
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
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10.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเป็นสิ่งสนับสนุนสิ่งเรียนรู้
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดาเนินการ
ได้เสร็จภายในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 80
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 80
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 80
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
206,926 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจใน
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาประเทศ แผนการพั ฒ นา
อุ ด มศึ ก ษา การปฏิ รู ป การศึ ก ษา และความต้ อ งการของสั งคมและท้ อ งถิ่ น ซึ่ งการจั ด การศึ ก ษาทางด้ า น
วิทยาศาสตร์นั้น ผู้สอนจะต้องจัดให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทั กษะและพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมตามบริบท
ของแต่ละหลักสูตร การที่จะทาให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนดังกล่าวจาเป็นต้องมีวัสดุ
และครุภัณฑ์เพียงพอในการฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้กับผู้เรียน ซึ่งปัจจุบันครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก และครุภัณฑ์
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนยังล้าสมัยไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จึงมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อ จัดหาเพิ่มเติม เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการบริหาร เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ปฏิรูประบบราชการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
2. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะและความรู้จากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์มีคุณภาพสูงขึ้น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 ตัวชี้วัดที่ 3 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
ตัวชี้วัดที่ 5 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กาหนด
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ระดับคณะ)
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา (ระดับหลักสูตร)
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ระดับหลักสูตร)
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา
 สมศ. มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวชี้วัด 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.4 สภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพมีพร้อมต่อการ
ดาเนินงานตามพันธกิจ
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 4.6 พัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยระควาพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์

รายการเป้าหมาย
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ปริมาณ หน่วยนับ
12 รายการ

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกาหนดทางเทคนิคที่ต้องการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85
3.เป้าหมายเชิงเวลา
3.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2559
พ.ศ.2556
ขั้นตอน / กิจกรรม
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 จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน 12 รายการ
กขคงจ

ลา
ดับ

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

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส

ลาดับ

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน
รวมทั้งสิ้น

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
12
206,926
12
206,926
รายการ
รายการ
206,926
206,926

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
งบลงทุน
เก้าอี้ปฏิบัติการ
80
ตัว
เครื่องเสียงสาหรับห้องเรียน
3
ชุด
ตู้ลาโพงอเนกประสงค์
1
ชุด
เครื่องสารองไฟ (UPS) ขนาด
5
เครื่อง
1000 VA
เครื่องสารองไฟ (UPS) ขนาด 800
5
เครื่อง
VA
แฟลตนอก
1
ตัว
โต๊ะพับ 15 ตัว ๆ ละ 1,100
15
ตัว
บาท
เก้าอี้ 50 ตัว ๆ ละ 600 บาท
50
ตัว
1
เครื่อง
เครื่องพิมพ์
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ได้
1
เครื่อง
เครื่องโปรเจคเตอร์
1
เครื่อง
อ่างล้างจาน
1
ชุด
ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

หน่วย

450
12,950
7,276
2,461

บาท

2,247

บาท

9,000
1,100

บาท

600
4,000
5,460
30,300
6,000

บาท

บาท
บาท
บาท

บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
206,926
206,926
36,000
38,850
7,276
12,305
11,235
9,000
16,500
30,000
4,000
5,460
30,300
6,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
206,926
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
2. อาจารย์และนักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะและความรู้จากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
3. การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์มีคุณภาพสูงขึ้น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
1. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 80
1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 80
1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 80
2.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
2.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หมาย
เหตุ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

1

เก้าอี้ปฏิบัติการ

80 ตัว

2

เครื่องเสียงสาหรับห้องเรียน

3 ชุด

3

ตู้ลาโพงอเนกประสงค์

1 ชุด

4

เครื่องสารองไฟ (UPS)
ขนาด 1000 VA

5 เครื่อง

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
450

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น

36,000 คุณลักษณะ
1. เก้าอี้บาร์เตี้ย ขนาดไม่น้อยกว่า 30*54 ซม.
2. โครงเหล็ก สีดา หุม้ PVC เกรด A
12,950
38,850 ประกอบด้วย
1. Power Mixer (เครื่องขยายเสียงสาหรับห้องเรียน)
คุณลักษณะ
- เป็นเครื่องขยายเสียงสาหรับห้องเรียน
- กาลังขยายเสียง 30 วัตต์
- ช่องสัญญาณไมโครโฟน 2 ช่อง และ
ช่องสัญญาณอินพุต 2 ช่อง
- มีวอลลุมอิสระและปุ่มโทนรวม
- มีช่องสีญญาณต่อออกบันทึกเสียงภายนอก
1 ช่อง
2. ไมโครโฟนแบบมีสาย ชนิดไดนามิค
- Frequency Range : 50-15,000 Hz
- Impedance : 600 Ohm
- Sensitivity : -52 dBV/Pa at 1kHz, 1
Pa=94 dB SPL
3. ตู้ลาโพง ชนิด 2 ทาง
- System : 2 WAY (6 ½” Full Range)
- FREQ : 40Hz – 20KHz, HANDLING
POWER : 180Wpeak @ 8 OHM
- SENSITIVITY (1M/1W) : 91 dB
รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
7,276 7,276
คุณลักษณะ
1. ลาโพงขนาด 15 นิ้ว
2. กาลังขับสูงสุด 80W @ 40hm
3. ไมค์ลอยไร้สายแบบมือถือ 2 ตัว VHF
4. มี USB SD CARD วิทยุ FM มีบูลทูธ
5. ไมค์ลอยไร้สายแบบคลิบหนีบ 1 ตัว VHF
6. ไมค์ลอยไร้สายแบบคลิบสวมหัว 1 ตัว VHF
7. AC:160-260V/50-60Hz, BUILT-IN (แบตเตอรี่
แห้งในตัวเครื่อง)
2,461 12,305
คุณลักษณะ
1. ขนาด 1000 A
2. พิกัดกาลังสูงสุด 400w. Full ระบบปรับกดดัน
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม มอก.1291-2545

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5

เครื่องสารองไฟ (UPS)
ขนาด 800 VA

5 เครื่อง

2,247

6

แฟลตนอก

1 ตัว

9,000

7

โต๊ะพับเอนกประสงค์

15 ตัว

1,100

8

เก้าอี้

50 ตัว

600

9

เครื่องพิมพ์

1 เครื่อง

4,000
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11,235 คุณลักษณะ
1. ขนาด 800 A
2. พิกัดกาลังสูงสุด 400w. Full ระบบปรับกดดัน
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม มอก.1291-2545
9,000
คุณลักษณะ
1. เป็นแฟลช Auto TTL Guide No.54
2. สั่งงานแบบไร้สายได้ (TTL Siave, Slave Digital,
Slave Film)
3. รองรับการทางาน TTL [E-TTl/E-TTLII
(CANON), i-TTL(NIKON), DAI/P-TTL(SONY)]
4. ทา High Speed Sync ได้ สูงถึง 1/8000
5. ระยะซูม 24-200 MM.
6. หัวแฟลชปรับขึ้นลง-ซ้ายขวาได้
7. มีแผ่นกระจายแสง และ Bounce Card
8. หน้าจอแสดงผลเป็น Icon สีสันสวยงามและเข้าใจ
ง่าย
16,500 คุณลักษณะ
- โต๊ะพับอเนกประสงค์
- ท็อปโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle Board ปิดขอบ
PVC Edge
- เคลือบผิวด้วย Melamine ทั้ง 2 ด้าน เรียบลื่น
กับคุณสมบัติกันน้า ทนต่อความร้อน และรอยขีด
ข่วนได้ดี
- โครงขาและค้าขาเหล็กทาสีเกล็ดเงิน พร้อมรองขา
จุกยางกันรอย สีดา
- ขาโต๊ะพับเก็บได้ ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร
- ขนาด 120 × 60 x 75 ซม.
30,000 คุณลักษณะ
- เก้าอี้พับอเนกประสงค์
- ที่นั่งและพนักพิงโครงไม้อัดบุฟองน้าหุ้มพลาสติก
(PVC)
- โครงขาและพนักผลิตจากเหล็กพ่นสี สีดา
- พับเก็บได้ น้าหนักเบา สะดวกเคลื่อนย้าย
- รองรับน้าหนักได้สูงสุด 80 กก.
- ขนาด 45 × 47 x 80 ซม. / ตัว
4,000 คุณลักษณะ
- ระบบอิงค์เจ็ท 4 in 1 (Print/Copy/Scan/Fax)
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4800x 1200 dpi
- ความเร็วงานพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 8.8 /นาที
และสีไม่น้อยกว่า 4.4 /นาที
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เครื่องขยายเสียงแบบ
เคลื่อนที่ได้

1 เครื่อง

5,460

11

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

1 เครื่อง

30,300

1 ชุด

6,000

12
อ่างล้างจาน
รวมทั้งสิ้น
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- ถ่ายเอกสารได้
- แสกนที่ความละเอี่ยดไม่น้อยกว่า 600x1200 dpi
- รองรับการเชื่อมต่อ USB2.0
- รองรับระบบเชื่อมต่อไร้สาย
5,460 คุณลักษณะ
1. กาลังขับเสียง 350 วัตต์
2. ตู้ลาโพงขนาด 12 นิ้ว
3. รองรับ USB MP3 SD CARD
4. ไมค์ลอยมือถือ 2 ตัว
5. สามารถปรับเสียงทุ้ม-แหลมได้
30,300 คุณลักษณะ
1. เป็นเครื่องฉายชนิด 3LCD Projector
2. สามารถแสดงผลที่ ค วามละเอี ย ดอย่ า งน้ อ ย
1024x768 จุด
3. กาลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumen
4. มีลาโพงในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 10 วัตต์
5. สามารถเลือกปรับโหมดความสว่างหลอดภาพได้ 3
โหมด
6. สามารถเชื่อ มต่อ โดยตรงกับ คอมพิ วเตอร์ ระดั บ
VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA แ ล ะ UXGA
ได้เป็นอย่างน้อย
7. มีอัตราส่วนการซูมภาพแบบออฟติคอลได้ไม่น้อย
กว่า 1.2 เท่า
8. รี โมทคอนโทรลแบบไร้ ส ายส าหรั บ ควบคุ ม การ
ทางานของเครื่องโปรเจคเตอร์
9. สามารถฉายภาพขนาด 30-300 นิ้ว
คุณลักษณะ
1. อ่างล้างจานสแตนเลส 2 หลุม
6,000
2. ชั้นล่างมีตู้
206,926
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11.โครงการปรับปรุงปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดาเนินการ
ได้เสร็จภายในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
งบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานทางการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1.จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2.จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3.จานวนนักศึกษาคงอยู่
4.ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
88,400
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ได้ทาการปรับปรุงห้ อง 525 526 และ 527 อาคาร 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ห้องเก็บเครื่องมือทางอาชีวอนามัย และ
ห้องพักอาจารย์ ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าใช้งานห้องได้ เนื่องจากยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และ
จากการวัดอุณหภูมิภายในห้องพบว่า ช่วงกลางวันจะมีอุณ หภูมิสูงประมาณ 38 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิที่สูง
จะส่งผลกระทบต่อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางอาชีวอนามัย ทาให้เครื่องมือเสื่อมสภาพเกิดความเสียหาย จึงมี
ความจาเป็นที่จะต้องทาการปรับปรุงเพดานของห้องดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
2. วัตถุประสงค์
1. ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. เพื่อให้มีห้องเรียนให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. เพื่อปรับปรุงห้องเรียนให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน
4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 3 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
ตัวชี้วัดที่ 5 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากจบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| 64

ตัวชี้วัดที่ 7 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กาหนด
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ระดับคณะ)
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา (ระดับหลักสูตร)
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ระดับหลักสูตร)
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา
 สมศ.มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวชี้วัด 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.4 สภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพมีพร้อมต่อการ
ดาเนินงานตามพันธกิจ
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 4.6 พัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยระควาพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ห้อง 525
1
งาน
526 และ 527)
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 สามารถปรับปรุงห้ องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ห้องเรียน 525 526 และ
527) ที่มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกาหนดทางเทคนิคที่ต้องการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3.เป้าหมายเชิงเวลา
3.1 การปรับปรุงห้องปฏิบัติการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม

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

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความ
กขคงจ
ปลอดภัย (ห้องเรียน 525 526 และ 527
หมายเหตุ : ให้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81-100%)
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลาดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย (ห้องเรียน
525 526 และ 527

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ

1
งาน

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

88,400

2559

2560

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
88,400

1

88,400

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
รายการ
งบประมาณ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
อัตรา หน่วย
(บาท)
1 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ห้องเรียน 525 526 และ 527
88,400
งบลงทุน
88,400
1. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงปรับปรุง
1
งาน
88,400 บาท
88,400
ห้องปฏิบัติการ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (ห้องเรียน
525 526 และ 527
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
88,400
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

ลา
ดับ

ปริมาณหน่วยต่อรายการ

อัตราต่อหน่วย

หมาย
เหตุ

บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
8.2 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีห้องเรียนที่ได้มาตรฐานจานวน 3 ห้อง
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การติดตามและประเมินผลภายหลังสิ้นสุดการโครงการ และรายงานผลการดาเนินโครงการ
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ห้องเรียน 525 526 และ 527
รายละเอียดรายการค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับ
ที่
1

จานวน/
หน่วยนับ

รายการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย
(ห้องเรียน 525 526 และ 527)

รวม

1

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
งาน

รวมเงิน
(บาท)
88,400

88,400

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
คาชี้แจง
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ห้องเรียน 525 526 และ 527)
- งานฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.โครงเคร่า
เหล็กชุบสังกะสี 128 ตรม.
- งานฉนวนกันความร้อนหนา 3” 128 ตรม.
- งานรื้อและติดตั้งแอร์ จานวน 2 เครื่อง
- งานรื้อและติดตั้งโคมไฟ 8 ชุด
- งานรื้อและติดตั้งโปรเจคเตอร์ 1 ชุด
- งานทาสี 128 ตรม.
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ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1020000 คณะครุศาสตร์
แผนงานพื้นฐาน
12. งานพัฒนาการเรียนการสอน
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
งบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและ
ที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1.จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2.จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3.จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4.ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ ร้อยละ 85
5.ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6.ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
1,457,415 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
การผลิตครูให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากาหนดนั้น การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับปรัชญา และบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ควรเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน โดยในกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้น
ผู้สอนควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จึงจาเป็นต้องใช้วัสดุเพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว
ในปีการศึกษา 2559-2560 หรือในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะครุศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต จานวน 10 สาขาวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา การศึกษาพิเศษ คอมพิวเตอร์ศึกษา พล
ศึกษา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ และการประถมศึกษา มีนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง 5 จานวน 1,550 ซึ่งต้อง
เรียนรายวิชาต่างๆ ตามแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุต่าง
ๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะในการเรียนรู้ จนสามารถนาไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจาวันและในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้
นอกจากนี้นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเป็นการฝึกทักษะการสอนในสถานศึกษาจริงก่อนการจบการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์จึงจาเป็นต้องจัดหาวัสดุและจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. เพื่อเพิ่มทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาของนักศึกษา
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.

องค์ประกอบที่ 2 (ระดับหลักสูตร) บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 3 (ระดับหลักสูตร) นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.1
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 4.6 พัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยระควาพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 วัสดุฝึกภาคปฏิบัติ
2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ปริมาณ
10
300

หน่วยนับ
สาขาวิชา
คน

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษามีความพึงพอใจกับกระบวนการเรียนการสอนและปัจจัยสนับสนุนการจัดการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 85,200 บาท
ร้อยละ 5.85
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 536,600 บาท ร้อยละ 36.82
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 80,660 บาท ร้อยละ 5.53
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 754,955 บาท ร้อยละ 51.80
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ขั้นตอน / กิจกรรม
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 จัดซื้อวัสดุฝึกภาคปฏิบตั ิ
กขคงจ
2 พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กขคงจ

ลา
ดับ

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

ลาดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

จัดซื้อวัสดุฝึกภาคปฏิบัติ
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2 พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
1,138,355

450,000

10 สาขาวิชา
2 ภาคเรียน
2 ภาคเรียน

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

319,060
68,400
250,660
1,457,415

10,200
75,000
85,200

21,600
65,000
536,600

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
688,355

15,000
65,660
80,660

21,600
45,000
754,955
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1 จัดซื้อวัสดุฝึกภาคปฏิบัติ
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
2 พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.1 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร
2.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
จ้างพิมพ์เอกสาร
ค่าวัสดุ/ค่าน้ามัน
รถยนต์/ฯลฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
1,138,355
1,138,355
1,138,355
319,060
68,400
68,400
250,660
100,660
150,000

อัตราต่อหน่วย

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การจัดการศึกษามีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. นักศึกษาได้เพิ่มทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงาน
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 นักศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ
9.1.2 นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการดาเนินงาน

1,457,415

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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13.งานพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1.จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2.จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3.จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4.ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ ร้อยละ 85
5.ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6.ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
330,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
ศักยภาพของบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของคณะ เนื่องจาก
เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้คณาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสร้างและ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และนาไปสู่การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมี
คุณค่าต่อสังคม รวมทั้งสามารถให้บริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้คณะมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงขึ้นเป็นอย่างมาก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างและความต้องการของตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งเกิดจากการเปิดประเทศของ
ประเทศไทย ทาให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะมีความจาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องในมิติที่
หลากหลาย ทั้งด้านการเรียนการสอน การทาวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวทาให้การจัดพัฒนาบุค ลากร
ของคณะครุศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
คณะครุศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดการพั ฒนาบุ คลากรคณะครุศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้ งนี้ คณะครุศาสตร์เชื่อว่า
กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในที่สุด

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ตามศาสตร์วิชาการ/วิชาชีพ ตามสายการปฏิบตั ิงาน
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
 ก.พ.ร.

องค์ประกอบที่ 5 (ระดับคณะ) การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ
ตัวชี้วัดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กลยุทธ์ที่
ตัวชี้วัดที่
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4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรรถนะสูงขึ้น
1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขาสูตาแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 15
2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร ไมนอยกวารอยละ 80

4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 บุคลากรสายวิชาการทีไ่ ด้รับการพัฒนา/เขารวมประชุมวิชาการ/หรือนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการ/ไปราชการ/อบรม/สัมมนา ฯลฯ
2 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา/การฝกอบรม/สัมมนา/ไปราชการ ฯลฯ

ปริมาณ
50

หน่วยนับ
ร้อยละ

50

ร้อยละ

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 20,000 บาท
ร้อยละ 6.06
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 60,000 บาท
ร้อยละ 18.19
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 130,000 บาท ร้อยละ 39.39
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 120,000 บาท ร้อยละ 36.36
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม
พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ในการเดินทางไป
ราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ ตามศาสตร์วิชาการ
และ/หรือ วิชาชีพ

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

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

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส

ลาดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

60,000
60,000

130,000
130,000

120,000
120,000

1

14,400
315,600
330,000

20,000
20,000
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ อัตราต่อ รวมเป็นเงิน
รายการ
หน่วย
รายการ
งบประมาณ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
1 พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์
330,000
ค่าตอบแทน
14,400
ค่าวิทยากร
14,400
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
315,600
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
315,600
ในประเทศ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปต่างประเทศ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน/
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ/
ค่าบารุงรถ/ค่าลงทะเบียน/ค่าทางด่วน/
ค่าเช่ารถ/ค่าเบี้ยประกันภัย/
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น/
ค่าเช่าห้องประชุม/ค่าเช่าเครื่องเสียง
ห้องประชุม ฯลฯ
-ค่าน้ามัน
30,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
330,000
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ
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หมาย
เหตุ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ และตามสายการปฏิบตั ิงาน มีความ
เชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรคณะครุศาสตร์ไปราชการเพื่อพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ และตามสายการ
ปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากร
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14.งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1.จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2.จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3.จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4.ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ ร้อยละ 85
5.ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6.ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
335,663 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตครูของคณะครุศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จาเป็นต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ และการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
และเพียงพอกับภาระงาน ทั้งด้านงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ร าชการของคณะครุ ศ าสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จากภารกิจดังกล่าว สานักงานคณะครุศาสตร์จึงจาเป็นต้องใช้งบประมาณไปในการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ติดต่อประสานงานทั้งทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์ ค่าบารุงการเป็นสมาชิกสภาคณบดี ฯลฯ รวมทั้งการจัด
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อตอบสนองเป้าประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 5 (ระดับคณะ) การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการทีส่ อดคล้องตามหลักธรรมมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
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4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 จานวนวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับการบริหารจัดการ
2 เป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
3 ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์และจ้างเหมาบริการ
4 จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
5 จานวนการเข้าประชุม สัมมนา / แลกเปลีย่ น ทางการบริหาร/วิชาการ
6 จานวนรายงานประจาปี

ปริมาณ
15
1
4
6
5
200

หน่วยนับ
รายการ
ปี
ไตรมาส
ครั้ง
คน
ฉบับ

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผลการประเมินของคณะครุศาสตร์การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 131,500 บาท ร้อยละ 39.18
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 61,000 บาท
ร้อยละ 18.17
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 70,700 บาท ร้อยละ 21.07
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 72,463 บาท
ร้อยละ 21.58
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม

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

กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการคณะครุศาสตร์
ค่าบารุงสมาชิกสภาคณบดี
กขคงจ
จัดซื้อวัสดุ
กขคงจ
ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์/ซื้อวัสดุสาหรับการซ่อมแซม
กขคงจ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
กขคงจ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหาร
กขคงจ
ค่าโทรศัพท์/ไปรษณียากร
กขคงจ
จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่
กขคงจ
จ้างทาร่ม
กขคงจ
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
กขคงจ
หมายเหตุ : ให้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิน้ สุดโครงการ (81-100%)
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส

ลาดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

2559
2560
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
2 ภาคเรียน
293,663
268,663
120,000
40,000
50,000
58,663
25,000
4,500
7,000
6,700
6,800

งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
2 ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ค่าตอบแทน
6 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

42,000
335,663

1 ครั้ง

7,000
131,500

2 ครั้ง

14,000
61,000

2 ครั้ง

14,000
70,700

1 ครั้ง

7,000
72,463
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าบารุงสมาชิกสภาคณบดี
จัดซื้อวัสดุ
ค่าจ้างซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์/ซื้อวัสดุ
สาหรับการซ่อมแซม
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหาร
ค่าโทรศัพท์/ไปรษณียากร
จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่
จ้างทาร่ม
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
2.1 ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการภายนอก
3
คนๆละ
6
ครั้งๆละ
ค่าพาหนะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2
คนๆละ
6
ครั้งๆละ
ค่าพาหนะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1
คนๆละ
6
ครั้งๆละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
ปริมาณรายการ

ลา
ดับ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อย 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
293,663
293,663
10,000
21,213
78,000

อัตราต่อหน่วย

1,000
1,000
2,000

บาท
บาท
บาท

20,000
20,000
24,450
90,000
30,000
42,000
42,000
18,000
12,000
12,000
335,663
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แผนงานยุทธศาสตร์
15.งานพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของ
ประเทศ
แผนงบประมาณ:
3.2 แผนงานรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
207,600 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะครุศาสตร์ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1. หลักการและเหตุผล
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) พบว่า ยุคปัจจุบันมีความต้องการ คุณลักษณะของบัณฑิตที่
เด่นชัดและสูงกว่าในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความสาคัญมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต จากปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ทาให้บัณฑิตรุ่นใหม่จาเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากล ซึ่งความสามารถในการคิดจะเป็นหัวใจสาคัญสาหรับ
บัณ ฑิ ต ยุค ใหม่ เช่ น การคิด เชิงเหตุ ผล การคิ ดวิจ ารณญาณ เป็น ต้ น นอกจากนี้ ยังจาเป็ นต้ องมี ทัก ษะหลายด้านเพื่ อ การ
ดารงชีวิต สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้กาหนดให้บัณฑิตยุคใหม่ต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิตยุคใหม่ คือ ต้อง
เป็นผู้มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการประยุกต์
ความรู้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม มีทักษะการดารงชีวิตและประกอบอาชีพ (Life & career skills) มีทักษะการเรียนรู้
นวัตกรรมใหม่ (Learning and innovative skills) มีทักษะในการสืบหาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และการ
เรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อ ต่ างๆ (information, communication, media, and technology skills) รวมทั้ งเป็ น ผู้ ที่ มี จ ริ ย ธรรมและ
ค่ า นิ ย มที่ ดี งามอยู่ ใ นพื้ น ฐานของจิ ต ใจ เช่ น การมี จิ ต อาสา การมี วิ นั ย ในตนเอง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม ยึ ด มั่ น ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต เป็นต้น และในความเปลี่ยนแปลงสู่
ศตวรรษที่ 21 นั้น ได้ส่งผลต่อวิถีการดารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง คณะครุศาสตร์จึงมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมบัณฑิตใน
การจัด การเรียนรู้เพื่ อเตรีย มความพร้อ มให้ มีทั ก ษะสาหรับ การออกไปด ารงชี วิตในโลกในศตวรรษที่ 21 เพื่ อ ให้ มีค วามรู้
ความสามารถ และทักษะจาเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิ รูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมด้านต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ดังนั้นคณะ
ครุศาสตร์จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์ เพื่อให้บัณฑิตคณะครุศาสตร์มีพร้อมในการปฏิบัติงาน และ
มีขีดความสามารถเทียบเท่าในระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในสาขาอาชีพต่าง ๆ

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด
2. เพือ่ พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคมตามอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.

องค์ประกอบที่ 2 (ระดับหลักสูตร) บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 3 (ระดับหลักสูตร) บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 4.6 พัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยระควาพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ
2
1.1 จ้างอาจารย์พิเศษ
1.2 ค่ายคณิตศาสตร์กับกิจกรรมการเรียนรู้ STEM
30
1.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย
29
ทางวัฒนธรรม
1.4 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยด้านนวัตกรรมการจัดการ
65
เรียนรู้และการสร้างสรรค์
1.5 การเป็นผูต้ ัดสินกีฬาอาชีพตามมาตรฐานสากล
25
1.6 ศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อดิจิทัล
35
1.7 การส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาเด็กที่มีความบกพร่องทางการอ่าน
30
1.8 พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
150
1.9 พัฒนาทักษะงานหัตถกรรมสาหรับครูประถมศึกษา
40
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 7 กิจกรรม เป็นเงิน 139,100 บาท ร้อยละ 67.00
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 49,000 บาท ร้อยละ 15.27
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 24,000 บาท ร้อยละ 11.56
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 12,800 บาท ร้อยละ 6.17
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

หน่วยนับ
ภาค กศ.
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ขั้นตอน / กิจกรรม

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

จ้างอาจารย์พิเศษ
ค่ายคณิตศาสตร์กับกิจกรรมการเรียนรู้ STEM
พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกัน
กขคงจ
ในสังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการ
กขคงจ
สร้างสรรค์
การเป็นผูต้ ัดสินกีฬาอาชีพตามมาตรฐานสากล
กขคงจ
ศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อดิจิทัล
กขคงจ
การส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาเด็กที่มีความ
กขคงจ
บกพร่องทางการอ่าน
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาการ
กขคงจ
สอนภาษาอังกฤษ
พัฒนาทักษะงานหัตถกรรมสาหรับครูประถมศึกษา
กขคงจ
หมายเหตุ : ให้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิน้ สุดโครงการ (81-100%)
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

จ้างอาจารย์พิเศษ
ค่าตอบแทน
ค่ายคณิตศาสตร์กับกิจกรรมการเรียนรู้ STEM
ค่าตอบแทน
พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการสร้างสรรค์
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
การเป็นผู้ตัดสินกีฬาอาชีพตามมาตรฐานสากล
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อดิจิทัล
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
การส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการอ่าน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
พัฒนาทักษะงานหัตถกรรมสาหรับครูประถมศึกษา
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

2
3

4
5
6
7

8

9

หมายเหตุ ช่อ งปริมาณระ บุห น่ว ยนั บ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

3 ภาค กศ.

71,800

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

35,000
30 คน

16,800

29 คน

17,300

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

24,000

12,800

24,000

12,800

16,800
7,200
10,100
65 คน

18,300

25 คน

16,600

18,300
14,400
2,200
35 คน

16,500
16,500

30 คน

17,800
10,800
7,000

150 คน

15,200
12,000
3,200

50 คน

17,300
207,600

14,400
2,900
139,100

31,700
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ
1
2

3

4

5

6

7

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

จ้างอาจารย์พิเศษ
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ
ค่ายคณิตศาสตร์กับกิจกรรมการเรียนรู้ STEM
2.1 ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
1
คนๆละ
12
ชั่วโมงๆละ
600
- ค่าวิทยากร
2
คนๆละ
12
ชั่วโมงๆละ
400
พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3.1 ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
1
คนๆละ
12
ชั่วโมงๆละ
600
3.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม
29
คนๆละ
6
มื้อๆละ
30
- ซื้อวัสดุ/เอกสาร/แฟ้ม/ซีด/ี
ของที่ระลึก
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการ
สร้างสรรค์
4.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าบารุงรถ
2
ครั้งๆละ
1,500
- ค่าน้ามัน
2
ครั้งๆละ
3,500
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
3
คนๆละ
2
ครั้งๆละ
240
- ค่าทางด่วน
1
ครั้งๆละ
300
- ซื้อวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
การเป็นผู้ตัดสินกีฬาอาชีพตามมาตรฐานสากล
5.1 ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
1
คนๆละ
12
ชั่วโมงๆละ
600
- ค่าวิทยากร
2
คนๆละ
12
ชั่วโมงๆละ
300
5.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสาร
40
เล่มๆละ 137.50 แผ่นๆละ
0.40
ศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อดิจิทลั
6.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าเช่ารถ
1
ครั้งๆละ 13,400
- ซื้อวัสดุ
การส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาเด็กที่มีความบกพร่องทางการอ่าน
7.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
12
ชั่วโมงๆละ
600
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
12
ชั่วโมงๆละ
300
7.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ/แฟ้ม/แผ่น CD/
ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าวัสดุน้ามัน

หน่วย

บาท
บาท
บาท
บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
71,800
71,800
71,800
16,800
16,800
7,200
9,600
17,300
7,200
7,200
10,100
5,220
4,880
18,300

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท

18,300
3,000
7,000
1,440
300
6,560
16,600
14,400
7,200
7,200
2,200
2,200
16,500
16,500
13,400
3,100
17,800
10,800
7,200
3,600
7,000
4,000
3,000

หมาย
เหตุ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลาดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
5
คนๆละ
6
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ซื้อวัสดุ/กระดาษ/แฟ้ม/
ค่าถ่ายเอกสาร
9 พัฒนาทักษะงานหัตถกรรมสาหรับครูประถมศึกษา
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
4
คนๆละ
6
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสาร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
หน่วย

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

8

ชั่วโมงๆละ

ชั่วโมงๆละ
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400

400

บาท

บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์มคี ุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด
2. นักศึกษาคณะครุศาสตร์มคี ุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคม

9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์บรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 ผลจากการรายงานผลการดาเนินโครงการ

15,200
12,000
12,000
3,200
3,200
17,300
14,400
14,400
2,900
2,900
207,600

หมาย
เหตุ
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16. โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา
ประเภทงบประมาณ
 งบ บ.กศ.

ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่ คือ โครงการทีจ่ ัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดาเนินการได้เสร็จ
ภายในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1.จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2.จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3.จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4.ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ ร้อยละ 85
5.ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6.ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
215,730 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของคณะครุ ศ าสตร์ รวมทั้ งการบริ ห ารจั ด การคณะครุ ศ าสตร์ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์สาหรับสานักงาน และห้องพักคณาจารย์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องปรับอากาศ แต่เนื่องจากครุภัณฑ์เหล่านี้มีอายุการใช้งานมานาน ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบารุงรักษา
จึงสมควรที่จะจัดซ้อครุภัณฑ์มาทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานของคณะครุศาสตร์มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆดาเนินไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.

องค์ประกอบที่ 6 (ระดับหลักสูตร) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการทีส่ อดคล้องตามหลักธรรมมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
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4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1 เครื่องปรับอากาศ
2 เครื่องถ่ายเอกสาร
3 เครื่องปริ้นเตอร์

รายการเป้าหมาย

ปริมาณ
5
1
1

หน่วยนับ
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรภายในคณะครุศาสตร์มีครุภัณฑ์ใช้ในการเรียนการสอนและการดาเนินงานตามที่กาหนด ร้อยละ 80
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 215,730 บาท ร้อยละ 100
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องปริ้นเตอร์

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

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

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส

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

1

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ
5 เครื่อง
เครื่องถ่ายเอกสาร
1 เครื่อง
เครื่องปริ้นเตอร์
1 เครื่อง
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

138,050 5 เครื่อง
73,830 1 เครื่อง
3,850 1 เครือ่ ง

138,050
73,830
3,850
215,730

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2560
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อครุภัณฑ์
งบลงทุน
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องปริ้นเตอร์

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

5 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

27,610
73,830
3,850

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
215,730
215,730
138,050
73,830
3,850
215,730

อัตราต่อหน่วย

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะดาเนินไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ

9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 คณะมีครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามที่กาหนด ร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 รายงานผลการประเมินโครงการ
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โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา
ลาดับที่

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ราคาต่อ
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
จานวน/หน่วย
รวมเงิน
หน่วย
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
นับ
(บาท)
(บาท)
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
5 เครื่อง
27,610
138,050 มาตรฐานฯ
ขนาดไม่ต่ากว่า 25000 บีทียู
ได้รับมาตรฐาน มอก.และมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
รีโมทแบบไร้สาย
สามารถปรับความเร็วพัดลมไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
รับประกัน
คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
รับประกันอุปกรณ์ 1 ปี
ราคาพร้อมติดตั้ง
คาชี้แจงฯ
สาหรับติดตั้งในห้องสโมสรนักศึกษา,
ห้องพักคณาจารย์
1 เครื่อง
73,830
73,830 มาตรฐานฯ
- ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที

รายการ

1

เครื่องปรับอากาศ

2

เครื่องถ่ายเอกสาร

- ระบบมัลติฟังก์ชั่น
– ระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง
– ย่อ- ขยายได้

3

เครื่องปริ้นเตอร์

1 เครื่อง

รวม

3,850

215,730

คาชี้แจงฯ
สาหรับจัดทาเอกสารพัฒนาเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ประจาศูนย์การศึกษาพิเศษ
มาตรฐานฯ
Printer
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดา
-ความเร็วในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 18 แผ่น/นาที
-ความละเอียดในการพิมพ์ 600x600dpi
-รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
คาชี้แจงฯ
ใช้ในการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน
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1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แผนงานพื้นฐาน
17.โครงการส่งเสริมจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
1,095,285 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตที่มีคุณภาพคือเป้าหมายปลายทางของทุกสถาบันอุดมศึกษาคาว่าบัณ ฑิตที่มีคุณ ภาพหมาย
รวมถึงการที่บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เรียนอย่างเพียงพอมีทักษะที่จาเป็นในการประกอบ
อาชีพ และทั ก ษะที่ จ ะต้ องใช้ ดารงชี วิตอยู่ ในสั งคมการที่ จะสร้างบั ณ ฑิ ตให้ เกิด ความรู้ทั ก ษะคุณ ธรรมและ
จริยธรรมได้ดังที่หวังการเป็นอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาและปลุกฝังสิ่งที่ดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทั้งขณะที่ยังกาลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยและหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว
นั กศึ กษาในระดับ ปริญ ญาตรี น อกจากจะต้องมี ความรู้ความช านาญในสาขาวิช าที่ ตนศึก ษาอยู่แล้ ว
จาเป็นต้องมีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อสร้างจุดขายและขายโอกาสในการได้งานทาหลังจบการศึกษาแล้วฉะนั้น
นักศึกษาควรต้องมีความพร้อมด้านต่างๆก่อนจบการศึกษาให้มากที่สุดโดยเฉพาะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในสานักงานซึ่งปัจจุบันถือเป็นคุณสมบัติที่จาเป็นสาหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าทางานในทุกหน่วยงานทั้งทาง
ราชการและเอกชนด้วยเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาในคณะฯ
2. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา
3. เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจบ
การศึกษา
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 (ระดับคณะ) การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 1 (ระดับหลักสูตร) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 (ระดับหลักสูตร) นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 16 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 4.6 พัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยระควาพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลิตบัณฑิตที่เป็นจุดเน้นและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัด ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 การจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ
2 การจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน
3 การจัดเตรียมฝึก/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4 กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
5 การจัดวิทยากรบรรยายรายวิชา
6 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาชุดการสอนรายวิชา “จิตสาธารณะกับ
การทางานเพื่อสังคม”
7 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learinig”
8 จ้างอาจารย์พิเศษ
9 บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ

ปริมาณ
3
13
13
15
23
1

หน่วยนับ
สาขา
สาขา
สาขา
สาขา
ครั้ง
ครั้ง

1

ครั้ง

4
60

สาขา
คน

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. การจัดการเรียนการสอนสามารถดาเนินการไปตามภารกิจที่กาหนด ร้อยละ 80
2. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัสดุฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตามหลักสูตรทุกสาขาวิชา ร้อยละ 80
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3.เป้าหมายเชิงเวลา
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน............. กิจกรรม เป็นเงิน 398,940 บาท ร้อยละ 37.32
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน............. กิจกรรม เป็นเงิน 448,755 บาท ร้อยละ 40.08
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน............. กิจกรรม เป็นเงิน 172,665 บาท ร้อยละ 14.78
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน............. กิจกรรม เป็นเงิน 85,665 บาท ร้อยละ 7.82 (*หากมีการ
เบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ลาดับ
ขั้นตอน / กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก
ข
ค
ง
จ
1 การจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ
ก
ข
ค
ง
จ
2 การจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน
ก
ข
ค
ง
จ
3 การจัดเตรียมฝึก/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

4

กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

4.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษา
มีศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4.2 กิจกรรมอบรมสื่อและเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวัน
4.3 กิจกรรมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ตาม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4.4 กิจกรรม Career and Learning Skills
(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
4.5 กิจกรรมการอบรมทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4.6 กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์
4.7 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการสร้างเสริมทักษะ
การเรียนรู้งานศิลปะการแสดงในศตวรรษที่ 21
4.8 กิจกรรมอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น
4.9 กิจกรรมพัฒนาทักษะบัณฑิตนิเทศศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21
4.10 กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ
4.11 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สาหรับ
นักศึกษาประวัติศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21
4.12 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้
ภาษาอาหรับในไมโครซอฟออฟฟิต
4.13 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
4.14 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดเชิง
สร้างสรรค์

ก

ข-ค

ง-จ

ก

ข-ค

ง-จ

ก

ข-ค

ง-จ

ก

ข-ค

ง-จ

ก

ข-ค

ง-จ

ก

ข-ค

ก

ข-ค

ง-จ

ก

ข-ค

ง-จ

ง-จ
ก

ก

ข-ค

ง-จ

ก

ข-ค

ง-จ

ก

ข-ค

ง-จ

ก

ข-ค

ง-จ

ก

ข-ค

ง-จ

ข-ค ง-จ
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พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ลาดับ
ขั้นตอน / กิจกรรม
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.
4.15 อบรมเทคนิคการใช้ Microsoft Office
ก ข-ค ง-จ
ก
ข
ค
ง
จ
5 การจัดวิทยากรบรรยายรายวิชา
ก ข-ค ง-จ
6 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาชุดการสอน

รายวิชา “จิตสาธารณะกับการทางานเพื่อ
สังคม”
7
8
9

ก ข-ค ง-จ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learinig”
ก
ข-ค
จ้างอาจารย์พิเศษ
ก
ข-ค
ง
บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา
ประชุมวิชาการ
หมายเหตุ : ให้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81-100%)

ง-จ
จ
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส

ลาดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1
2
3
4
4.1

การจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ
การจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน
การจัดเตรียมฝึก/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษามีศักยภาพ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมอบรมสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
กิจกรรมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรม Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ
และทักษะการเรียนรู้)
กิจกรรมการอบรมทักษะการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้
งานศิลปะการแสดงในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
กิจกรรมพัฒนาทักษะบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่
21
กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตารวจ
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สาหรับนักศึกษา
ประวัติศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
77,465
3 ครั้ง
38,990
17 ครั้ง 136,900
9 ครั้ง
83,590
13 ครั้ง 240,430 13 ครั้ง
80,395
15 ครั้ง
95,975
1 ครั้ง
5,000
1 ครั้ง
1 ครั้ง

5,000
5,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

5,000
5,000

1 ครั้ง

5,000

1 ครั้ง

5,000

1 ครั้ง

5,000

1 ครั้ง

5,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

5,000
5,000

1 ครั้ง

5,000

1 ครั้ง

5,000

1 ครั้ง

1 ครั้ง

15,000

1 ครั้ง

10,140

1 ครั้ง

10,740

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
2 ครั้ง
33,875
6 ครั้ง
36,110
14 ครั้ง
112,735
1 ครั้ง

5,000

1 ครั้ง

5,000

2560
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
4,600
2 ครั้ง
17,200
7 ครั้ง
42,860
1 ครั้ง
4,440

5,000
1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง

10,740

10,140

15,000
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4.12
4.13
4.14
4.15
5
6
7
8
9

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้ภาษาอาหรับ
ในไมโครซอฟออฟฟิต
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
อบรมเทคนิคการใช้ Microsoft Office
การจัดวิทยากรบรรยายรายวิชา
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาชุดการสอนรายวิชา “จิต
สาธารณะกับการทางานเพื่อสังคม”
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learinig”
จ้างอาจารย์พิเศษ
บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

1 ครั้ง

5,000

1 ครั้ง

5,000

1 ครั้ง
5,095
1 ครั้ง
5,000
23 ครั้ง 97,200
1 ครั้ง 9,775
1 ครั้ง

13,040

4 สาขา
60 คน

162,000
262,500
1,095,285

1 ครั้ง

5,000
1 ครั้ง

12 ครั้ง

48,000

5,000

1 ครั้ง
5,095
1 ครั้ง
5,000
8 ครั้ง
44,400
1 ครั้ง 9,775

1 ครั้ง
1 ครั้ง

15 คน
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36,600
65,625
398,940

15 คน

111,000
65,625
448,755

15 คน

3,600

1 ครั้ง

1,200

15 คน

14,400
65,625
85,665

13,040
65,625
161,925
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
3

รายการ

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

การจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

2
2

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

1
1
1

1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน

64,750

บาท

การจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาดนตรีสากล
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

การจัดเตรียมฝึก/ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

3.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.1.1 กิจกรรมสัมมนาถ่ายทอดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจากพีส่ ู่น้อง
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
-ค่าวัสดุ
3.1.2 กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
-จ้างทาสมุดรายงานฝึกประสบการ
วิชาชีพ
-(ค่าเบี้ยเลีย้ ง/พาหนะ/ทางด่วน/
บารุงรถ)
ค่าวัสดุ

1

คนๆละ

6

ช.ม.ๆละ

600

บาท

40
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

1
1

มื้อๆละ
งานๆละ

35
7,240

บาท
บาท

1

คนๆละ

6

ช.ม.ๆละ

600

บาท

40

เล่ม

1

เล่มๆละ

65

บาท

77,465
64,750
3,115
9,600
136,900
25,700
18,000
16,500
5,360
7,910
15,065
8,330
5,000
15,035
5,000
5,000
5,000
5,000
240,430

ครั้งๆละ

1

งานๆละ

4,600

บาท

1,3
1,2
1,2
2,3
1
1,2
1
2
1
1
2
2
1

35,040
12,240

1

3,600
3,600
8,640
1,400
7,240
22,800

2

3,600
3,600
19,200
2,600
12,000

1

1,2
1,2
1,3

4,600
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ลา
ดับ

รายการ

3.2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
3.2.1 กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
-ค่าตอบแทน
3.2.2 กิจกรรมสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
3.2.3 จัดทาเอกสารฝึกประสบการณ์
ค่าใช้สอย
- จ้างทาเอกสารฝึกประสบการ
3.3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3.3.1 สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อน
ฝึกงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ก่อนเข้าสูก่ ารทางาน (ปี4)
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
-ค่าวัสดุ
3.3.2 สัมมนาหลังฝึกงานและปัจฉิมนิเทศ
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
-ค่าวัสดุ
3.3.3 จัดซื้อวัสดุเพื่อฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
ค่าวัสดุ
3.4 สาขาวิชาศิลปกรรม
3.4.1 กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการ
วิชาชีพสาขาวิชาศิลปกรรม
ค่าวัสดุ
3.4.2 กิจกรรมสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม
ค่าวัสดุ
3.5 สาขาวิชาภาษาไทย
3.5.1 กิจกรรมที่ 1 นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 รุ่น 1/56
นาเสนอผลงาน/ในที่
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ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
ปริมาณรายการ

4

4
1
1

คนๆละ

คนๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

3

6
1
50

ช.ม.ๆละ

ช.ม.ๆละ
งานๆละ
ชุดๆละ

600

600
1,600
100

บาท

บาท
บาท
บาท

2

คนๆละ

3

ช.ม.ๆละ

600

บาท

80
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

1
1

มื้อๆละ
งานๆละ

25
2,000

บาท
บาท

2

คนๆละ

3

ช.ม.ๆละ

600

บาท

80
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

1
1

มื้อๆละ
งานๆละ

25
2,180

บาท
บาท

1

1
1

ครั้งๆละ

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

1

1
1

งานๆละ

งานๆละ
งานๆละ

26,775 บาท

3,120
7,200

บาท
บาท

28,200
7,200

1

7,200
16,000

2

14,400
14,400
1,600
5,000
5,000
5,000
42,155
7,600
3,600
3,600
4,000
2,000
2,000
7,780
3,600
3,600
4,180
2,000
2,180
26,775

1

3

3

2

26,775
10,320
3,120

1

3,120
7,200

3

7,200
26,040
3,000

1
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ลา
ดับ

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.5.5

3.6
3.6.1

3.7
3.7.1

3.7.2

รายการ
ประชุมสัมมนา
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 รุ่น 1/57
ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อน
ฝึกประสบการณ์ฯ
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
กิจกรรมนิเทศนักศึกษา
ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ
-(ค่าเบี้ยเลีย้ ง/พาหนะ/ทางด่วน/
บารุงรถ/วัสดุ)
กิจกรรมประชุมสัมมนาโครงการ/
นาเสนอผลงานของนักศึกษา
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่
กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
-(ค่าเบี้ยเลีย้ ง/พาหนะ/ทางด่วน/
บารุงรถ)
-ค่าวัสดุ
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
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ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
ปริมาณรายการ

1
1

1
1
1
1

1
1

3
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

คนๆละ
ครั้งๆละ
คนๆละ
ครั้งๆละ

คนๆละ
ครั้งๆละ

คนๆละ
ครั้งๆละ

3
1

6
1
6
1

6
1

2
1

ช.ม.ๆละ
งานๆละ

ช.ม.ๆละ
งานๆละ
ช.ม.ๆละ
งานๆละ

ช.ม.ๆละ
งานๆละ

ช.ม.ๆละ
งานๆละ

600
1,200

600
840
600
1,400

600
3,000

600
1,400

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท

บาท
บาท

1

คนๆละ

2

ช.ม.ๆละ

600

บาท

2

ครั้งๆละ

1

งานๆละ

2,500

บาท

1

ครั้งๆละ

1

งานๆละ

520

บาท

1,800
1,800
1,200
4,440

3,600
3,600
840
5,000
3,600
3,600
1,400
7,000
7,000
7,000

4

2

2

6,600

3

3,600
3,600
3,000
5,000
5,000

2

3,600
3,600
1,400
19,320
6,720

1

1,200
1,200
5,520
5,000
520
7,200

2,3

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลา
ดับ

3.7.3

3.8
3.8.1

3.8.2
3.8.3

3.8.4

3.9
3.9.1
3.9.2

3.9.3

รายการ
ค่าใช้สอย
-(ค่าเบี้ยเลีย้ ง/พาหนะ/ทางด่วน/
บารุงรถ)
กิจกรรมสัมมนาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
กิจกรรมวัสดุสาหรับฝึกผลิตผลงาน
ด้านนิเทศศาสตร์
ค่าวัสดุ
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนิเทศศาสตร์
ค่าใช้สอย
-(ค่าเบี้ยเลีย้ ง/พาหนะ/ทางด่วน/
บารุงรถ)
กิจกรรมนาเสนอผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนิเทศศาสตร์
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
สาขาวิชานิติศาสตร์
จัดทาคู่มือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
ค่าวัสดุ
กิจกรรมปฐมนิเทศฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
-ค่าวัสดุ
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ค่าใช้สอย
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ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
ปริมาณรายการ

7,200

1

1
1

คนๆละ

คนๆละ
ครั้งๆละ

9

3
1

ช.ม.ๆละ

ช.ม.ๆละ
งานๆละ

600

600
5,880

บาท

บาท
บาท

5,400

1

5,400
5,400
26,880
1,800

2

1,800
1,800
5,880

2

5,880
7,160

1

7,160
7,160

1
1

1

คนๆละ
ครั้งๆละ

ครั้งๆละ

6
1

1

ช.ม.ๆละ
งานๆละ

งานๆละ

600
8,440

5,000

บาท
บาท

บาท

2

คนๆละ

3

ช.ม.ๆละ

600

บาท

1

ครั้งๆละ

1

งานๆละ

2,450

บาท

12,040

1

3,600
3,600
8,440
31,800
5,000

1

5,000
7,800

2

3,600
3,600
4,200
1,750
2,450
2,880

2

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลา
ดับ

3.9.4

3.9.5

3.10
3.10.1

3.11
3.11.1

3.12
3.12.1

3.13
3.13.1

3.13.2

รายการ
-(ค่าเบี้ยเลีย้ ง/พาหนะ/ทางด่วน/
บารุงรถ)
กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สภา
ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ค่าใช้สอย
-(ค่าเบี้ยเลีย้ ง/พาหนะ/ทางด่วน/
บารุงรถ)
ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมาย
-ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ค่าวัสดุ
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
กิจกรรมเตรียมฝึกงานอุตสาหกรรม
หะลาล
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
-(ค่าเบี้ยเลีย้ ง/พาหนะ/ทางด่วน/
บารุงรถ/วัสดุ)
สาขาวิชาดนตรีสากล
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
สาขาวิชาดนตรี
กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการเขียน
แผนการสอน
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง/น้ามัน/พาหนะ
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ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
ปริมาณรายการ

2,880
8,440

1

8,440
8,440

2

คนๆละ

3

ช.ม.ๆละ

600

บาท

1

ครั้งๆละ

1

งานๆละ

2,330

บาท

1
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

3
1

ช.ม.ๆละ
งานๆละ

1

คนๆละ

3

ช.ม.ๆละ

1

ครั้งๆละ

1

งาน

1
1

1
1
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

คนๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

4
1

12
1
1

ช.ม.ๆละ
งานๆละ

ช.ม.ๆละ
งานๆละ
งานๆละ

600
600

600

600
600

300
475
2,000

บาท
บาท

บาท

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท

7,680

3

3,600
4,080
1,750
2,330
2,400
2,400

3

1,800
1,800
600
4,560
4,560

2

1,800
1,800
2,760
2,760
2,640
2,640
2,400
2,400
240
6,075
4,075
3,600
3,600
475
2,000
2,000

2

1

1-2

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลา
ดับ
4

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

กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21

95,975

4.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์
ให้นักศึกษามีศักยภาพการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าใช่สอยและค่าวัสดุ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
-ค่าวัสดุ
4.2 กิจกรรมอบรมสื่อและเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวัน
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
4.3 กิจกรรมสัมมนาทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าใช่สอยและค่าวัสดุ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
-ค่าวัสดุ
4.4 กิจกรรม Career and Learning
Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะ
การเรียนรู้)
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
4.5 กิจกรรมการอบรมทักษะการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
4.6 กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
4.7 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
เสริมทักษะการเรียนรู้งาน
ศิลปะการแสดงในศตวรรษที่ 21

5,000

2

3,600
3,600
1,400
1,250
150
5,000

1

1

คนๆละ

6

ช.ม.ๆละ

600

บาท

50
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

1
1

มื้อๆละ
งานๆละ

25
150

บาท
บาท

2
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

3
1

ช.ม.ๆละ
งานๆละ

600
1,400

บาท
บาท

2

คนๆละ

3

ช.ม.ๆละ

300

บาท

80
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

1
1

มื้อๆละ
งานๆละ

25
1,200

บาท
บาท

1
1

2
1
1
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

คนๆละ
ครั้งๆละ
คนๆละ
ครั้งๆละ

6
1

3
1
12
1

ช.ม.ๆละ
งานๆละ

ช.ม.ๆละ
งานๆละ
ช.ม.ๆละ
งานๆละ

600
1,400

600
1,400
300
1,400

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

3,600
3,600
1,400
5,000
1,800
1,800
3,200
2,000
1,200
5,000

1

3,600
3,600
1,400
5,000

1

3,600
3,600
1,400
5,000
3,600
3,600
1,400
5,000

1

2

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลา
ดับ

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

รายการ
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
กิจกรรมอบรมส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
กิจกรรมพัฒนาทักษะบัณฑิตนิเทศ
ศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าน้ามัน/พาหนะ/เบี้ยเลีย้ ง
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถาบัน
นิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตารวจ
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอและค่าวัสดุย
- ค่าน้ามัน/พาหนะ/เบี้ยเลีย้ ง
-ค่าวัสดุ
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
สาหรับนักศึกษาประวัติศาสตร์ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 21
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าน้ามัน/พาหนะ/เบี้ยเลีย้ ง
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม
- ค่าอาหาร
- ค่าที่พัก
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการใช้ภาษาอาหรับในไม
โครซอฟออฟฟิต
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
-ค่าผู้ช่วยวิทยากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าวัสดุ
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ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
ปริมาณรายการ

1
1

1
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

คนๆละ
ครั้งๆละ

12
1

12
1

ช.ม.ๆละ
งานๆละ

ช.ม.ๆละ
งานๆละ

1

คนๆละ

6

ช.ม.ๆละ

1
1

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

1
1

งานๆละ
งานๆละ

300
1,400

300
1,400

600

บาท
บาท

บาท
บาท

บาท

10,000 บาท
1,400 บาท

2

คนๆละ

3

ช.ม.ๆละ

600

บาท

1
1

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

1
1

งานๆละ
งานๆละ

5,040
1,500

บาท
บาท

1
30
30
2
1

ครั้งๆละ
คนๆละ
คนๆละ
คนๆละ
ครั้งๆละ

1
1
1
1
1

งานๆละ
มื้อๆละ
มื้อๆละ
คืนๆละ
งานๆละ

6,500
35
50
1,200
490

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1
1

คนๆละ
คนๆละ

3
3

ช.ม.ๆละ
ช.ม.ๆละ

600
300

บาท
บาท

50
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

1
1

มื้อๆละ
งานๆละ

25
1,400

บาท
บาท

3,600
1,400
5,000

1

3,600
1,400
15,000

3

3,600
11,400
10,000
1,400
10,140

2

3,600
3,600
6,540
5,040
1,500
10,740

1

10,740
6,500
1,050
1,500
1,200
490
5,000

1

2,700
1,800
900
2,300
1,250
1,050
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ลา
ดับ

รายการ

4.13 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
4.14 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ
การคิดเชิงสร้างสรรค์
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
4.15 อบรมเทคนิคการใช้ Microsoft
Office
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
5 การจัดวิทยากรบรรยาย
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ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
ปริมาณรายการ

1
1

1
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

คนๆละ
ครั้งๆละ

6
1

6
1

ช.ม.ๆละ
งานๆละ

ช.ม.ๆละ
งานๆละ

600
1,400

600
1,495

บาท
บาท

บาท
บาท

1

คนๆละ

4

ช.ม.ๆละ

600

บาท

40
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

1
1

มื้อๆละ
งานๆละ

35
1,200

บาท
บาท

5,000

2

3,600
3,600
1,400
5,095

2

3,600
3,600
1,495
5,000

2

2,400
2,400
2,600
1,400
1,200
97,200

รายวิชา
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
6

ค่าตอบแทน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น
สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาดนตรีสากล
สาขาวิชาภาษาจีน
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาชุด
การสอนรายวิชา “จิตสาธารณะ
กับการทางานเพื่อสังคม”

6
6
10
6
30
6
8
24
3
12
6
6
6
24
6

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

600
600
600
600
600
600
600
600
1,200
600
600
600
600
600
600

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

97,200
3,600
3,600
6,000
3,600
18,000
3,600
4,800
14,400
3,600
7,200
3,600
3,600
3,600
14,400
3,600
9,775

2
1
1,4
2
1,2
1
1,2
1,2,3
1
1-2
2
1
1
2
1-2

1
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ลา
ดับ

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

ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
1
คนๆละ
4
ช.ม.ๆละ
ค่าใช่สอยค่าวัสดุ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
25
คนๆละ
2
มื้อๆละ
-ค่าอาหารกลางวัน
25
คนๆละ
1
มื้อๆละ
-ค่าวัสดุ
1
ครั้งๆละ
1
งานๆละ
7 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learinig”
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
1
คนๆละ
6
ช.ม.ๆละ
ค่าใช่สอยและค่าวัสดุ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
32
คนๆละ
2
มื้อๆละ
-ค่าอาหารกลางวัน
32
คนๆละ
1
มื้อๆละ
-ค่าวัสดุ
1
ครั้งๆละ
1
งานๆละ
8 จ้างอาจารย์พิเศษ
- สาขาวิชาดนตรี
90
ชม.ๆละ
- สาวิชานิติศาสตร์
270 ชม.ๆละ
- สาขาวิชาดนตรีสากล
360 ชม.ๆละ
- สาขาวิชาภาษาจีน
90
ชม.ๆละ
9 บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
ค่าใช้สอย
-ค่าพาหนะ/เบีย้ เลี้ยง/ค่าที่พัก/
60
คนๆละ
1
งานๆละ
น้ามัน/ทางด่วน
รวม

600

บาท

35
100
4,000

บาท
บาท
บาท

600

บาท

35
100
4,000

บาท
บาท
บาท

200
200
200
200

บาท
บาท
บาท
บาท

4,4375

2,400
2,400
7,375
875
2,500
4,000
13,040 3
3,600
3,600
9,440
2,240
3,200
4,000
162,000
18,000 2
54,000 1,2,4
72,000 1,2
18,000 1,2
262,500
262,500
262,500 1-4
1,095,285

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 การจัดการเรียนการสอนสามารถดาเนินการไปตามภารกิจที่กาหนด
8.2 นักศึกษาได้รบั ความรูเ้ พิ่มขึ้นจากการเชิญผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกมาให้ความรู้ในชั้นเรียน

9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 การจัดการเรียนการสอนสามารถดาเนินการไปตามภารกิจทีก่ าหนด ร้อยละ 80
9.1.2 นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการเชิญผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกมาให้ความรู้ในชั้นเรียน ร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผลที่ถือว่าดี
9.2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
9.3.2. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
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18.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
167,670 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
ตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
ภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูป
การศึกษา และความต้องการของสังคมและท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมและท้องถิ่นยังมีปัญหาขาดแคลนบัณฑิตด้าน
สังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
ตามเป้าหมายแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2552-2565 ต้องการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาและผลิต
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต จากแผนที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าถ้าจะ
ให้เกิดขึ้นได้ งานวิชาการของคณะจะต้องเข้มแข็ง ฉะนั้นจึงควรพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จากวัตถุประสงค์ หลักการ ภารกิจ และข้อมูลดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึง
จาเป็ น ต้องใช้งบประมาณในการพัฒ นางานวิช าการ เพื่อการดาเนินงานให้บรรลุผ ลตามวัตถุประสงค์ และ
ภารกิจเพื่อการรับนักศึกษาใหม่ และการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปพัฒนาการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้นาความรู้เกี่ยวกับการเขียนผลงานวิชาการไปพัฒนาการจัดทาเอกสารผลงาน
วิชาการ
3. เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้นาความรู้ที่เข้ารับการอบรมไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 (ระดับคณะ) การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 (ระดับหลักสูตร) อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาอาจารย์
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด จานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร ไมน้อยกว่าร้อยละ 80
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทาง
1
วิชาการ”
การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์
การสัมมนา / ศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน
การอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลากรดีเด่น

2
3
4
5
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาดูงาน ร้อยละ 80
2.2 บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80

ปริมาณ
1

หน่วยนับ
ครั้ง

1
1
1
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน............. กิจกรรม เป็นเงิน 38,830 บาท ร้อยละ 23.16
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน............. กิจกรรม เป็นเงิน 5,000 บาท ร้อยละ 2.98
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน............. กิจกรรม เป็นเงิน 123,840 บาท ร้อยละ 73.86
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ลาดับ
ขั้นตอน / กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก ข-ค ง-จ
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ”
ก ข-ค ง-จ
2 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
อาจารย์
ก ข-ค ง-จ
3 การสัมมนา / ศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน
ก ข-ค ง-จ
4 การอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุน
ก ข-ค ง-จ
5 กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลากรดีเด่น

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิชาการเพื่อเข้า
สู่ตาแหน่งทางวิชาการ”
การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์
การสัมมนา / ศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน
การอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลากรดีเด่น
รวมทั้งสิ้น

2
3
4
5

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ปริมาณ

งบประมาณ

1ครั้ง

115,760

1ครั้ง

115,760

1ครั้ง
1ครั้ง
1ครั้ง
1ครั้ง

8,080
27,660
11,170
5,000
167,670

1ครั้ง

8,080

1ครั้ง
1ครั้ง

27,660
11,170
1ครั้ง
38,830

5,000
5,000

123,840

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

รายการ

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน
ผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ”
1.1 ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
-ค่าวิทยากร
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุ
-ค่าอาหาร
-ค่าอาหารว่าง
-ค่าที่พัก
-ค่าเบี้ยเลี้ยพนักงานขับรถ
-ค่าพาหนะ/ซ่อมบารุง/น้ามัน
2 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์
2.1 ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
2.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
-ค่าอาหารว่าง
-ค่าวัสดุ
3 การสัมมนา / ศึกษาดูงานบุคลากร
สายสนับสนุน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
-ค่าเบี้ยเลี้ยง
-ค่าเช่ารถ
-ค่าที่พัก
4 การอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายสนับสนุน
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
-ค่าอาหารกลางวัน
-ค่าวัสดุ
5 กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลากรดีเด่น
ค่าวัสดุ

ปริมาณรายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
หน่วย
(บาท)
115,760

ปริมาณหน่วยต่อรายการ

อัตราต่อหน่วย

ปริมาณ

อัตรา

หน่วยๆละ

3
1

คนๆละ
คนๆละ

10
3

ช.ม.ๆละ
ช.ม.ๆละ

600
600

บาท
บาท

40
40
42
2

คนๆละ
คนๆละ
คนๆละ
คนๆละ

1
3
1
2

ครั้งๆละ
มื้อๆละ
คืนๆละ
วันๆละ

1,050
50
900
240

บาท
บาท
บาท
บาท

1

คนๆละ

9

ช.ม.ๆละ

600

บาท

16

คนๆละ

3

มื้อๆละ

35

บาท

8

คนๆละ

3

วันๆละ

240

บาท

8

คนๆละ

2

คืนๆละ

900

บาท

2

คนๆละ

6

ช.ม.ๆละ

600

บาท

22
22

คนๆละ
คน ๆละ

1
1

มื้อๆละ
มื้อๆละ

35
100

บาท
บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมาย
เหตุ
3

19,800
18,000
1,800
95,960
1,200
42,000
6,000
37,800
960
8,000
8,080

3

5,400
5,400
2,680
1,680
1,000
27,660

1

27,660
5,760
7,500
14,400
11,170

1

7,200
7,200
3,970
770
2,200
1,000
5,000 2
5,000
167,670
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาดูงาน และสามารถนามาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและสามารถนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
10.1.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาดูงาน ร้อยละ 80
10.1.2 บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
10.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
10.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
10.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
10.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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19.โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
268,132 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ

1. หลักการและเหตุผล
ในการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ จาเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภค รวมทั้งค่าใช้สอยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและการบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งด้านงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีพันธกิจ
สาคัญคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานสานักงาน และการให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน แก่อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา
ด้วยเหตุผ ลดังกล่ าว คณะจึงจ าเป็ น ต้อ งจัด ซื้อ วัส ดุ อุ ปกรณ์ ซ่ อมแซมบารุงครุภั ณ ฑ์ ทางการศึก ษาและสานั กงาน
ตลอดจนต้องติดต่อราชการกับหน่วยงานภายนอก รับรู้ข่าวสาร เดินทางไปราชการ เชิญวิทยากรมาบรรยาย และต้องใช้จ่ายอื่น
ๆ ที่ เกี่ยวกับ การบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อการด าเนิ นงานของสานักงานและการบริการทางการศึ กษาตามพันธกิจดังกล่าว ให้เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดาเนินงานตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
2. เพื่อให้การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 5 (ระดับคณะ) การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารงานของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องตามหลักธรรมมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
2 ค่าซ่อมบารุงครุภณั ฑ์
3 วัสดุสานักงาน / วัสดุการเรียนการสอน / วัสดุงานบ้านงานครัว
4
5
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ปริมาณ

หน่วยนับ

10
8
8
12
12

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

มีค่าสาธารณูปโภคใช้ในการติดต่อราชการ
มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาภายในคณะ

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 คณะมีการดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ทุกกิจกรรม ร้อยละ 80
3.เป้าหมายเชิงเวลา
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน............. กิจกรรม เป็นเงิน 62,600 บาท ร้อยละ 23.35
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน............. กิจกรรม เป็นเงิน 77,475 บาท ร้อยละ 28.89
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน............. กิจกรรม เป็นเงิน 61,125 บาท ร้อยละ 22.81
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน............. กิจกรรม เป็นเงิน. 66,931 บาท ร้อยละ 24.96

(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
2 ค่าซ่อมบารุงครุภณั ฑ์
3 วัสดุสานักงาน / วัสดุการเรียนการ

สอน / วัสดุงานบ้านงานครัว
4 มีค่าสาธารณูปโภคใช้ในการติดต่อ
ราชการ
5 มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และ
นักศึกษาภายในคณะ

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

ข

ค

ง

จ

ก

ข

ค

ง

จ

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1
2
3

ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ค่าซ่อมบารุงครุภณ
ั ฑ์
วัสดุสานักงาน / วัสดุการเรียนการสอน / วัสดุงานบ้าน
งานครัว
มีค่าสาธารณูปโภคใช้ในการติดต่อราชการ
มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และนักศึกษาภายในคณะ
รวมทั้งสิ้น

4
5

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

10 ครั้ง
8 ครั้ง
8 ครั้ง

85,250
65,000
95,681

12ครั้ง
12ครั้ง

15,000
7,200
268,131

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
2 ครั้ง
17,050
2 ครั้ง
15,000
25,000

3 ครั้ง
3 ครั้ง

3,750
1,800
62,600

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
3 ครั้ง
25,575
2 ครั้ง
20,000
3
26,350

2560
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
3 ครั้ง
25,575
2 ครั้ง
15,000
3
15,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
2 ครั้ง
17,050
2 ครั้ง
15,000
2
29,331

3 ครั้ง
3 ครั้ง

3 ครั้ง
3 ครั้ง

3 ครั้ง
3 ครั้ง

3,750
1,800
77,475

3,750
1,800
61,125

3,750
1,800
66,931
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่
ลา
รายการ
ดับ
1 ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ

2
3
4
5

ค่าตอบแทน
-ค่าเบี้ยประชุม/ค่าพาหนะเหมาจ่าย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่าง
ค่าซ่อมบารุงครุภัณฑ์
วัสดุสานักงาน / วัสดุการเรียนการ
สอน / วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าสาธารณูปโภค
-ค่าโทรศัพท์/แสตมป์
มีหนังสือพิมพ์บริการคณาจารย์และ
นักศึกษาภายในคณะ
ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยนับ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

หน่วย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

85,250
80,000
80,000
5,250
5,250

65,000
95,682
15,000
15,000
7,200
7,200
7,200

268,132

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดาเนินงานตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
8.2 การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 คณะมีการบริหารจัดการทุกกิจกรรมตามที่กาหนด ร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผลที่ถือว่าดี
9.2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ บุคลาการ และนักศึกษา
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แผนงานยุทธศาสตร์
20.โครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากลและที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
298,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
ตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจใน
การผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา
และความต้องการของสังคมและท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมและท้องถิ่นยังมีปัญหาขาดแคลนบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มี
คุณภาพในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
ตามเป้าหมายแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2552-2565 ต้องการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาและผลิต
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต จากแผนที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าถ้าจะ
ให้เกิดขึ้นได้ งานวิชาการของคณะจะต้องเข้มแข็ง ฉะนั้นจึงควรพัฒนางานวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จากวัตถุประสงค์ หลักการ ภารกิจ และข้อมูลดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึง
จาเป็ น ต้องใช้งบประมาณในการพัฒ นางานวิช าการ เพื่อการดาเนินงานให้บรรลุผ ลตามวัตถุประสงค์ และ
ภารกิจเพื่อการรับนักศึกษาใหม่ และการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ สกอ. และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 ระดับคณะ
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
องค์ประกอบที่ ..1... ระดับหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
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ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.3 มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับ และไว้วางใจจากสังคม
กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากสังคม
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 กิจกรรมงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ
1
ครัง้
1.2 จัดทาวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
ครัง้
1.3 กิจกรรมบริหารจัดการศูนย์ภาษา
2
ครัง้
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 80
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน......1....... กิจกรรม เป็นเงิน 2,100 บาท ร้อยละ 0.70
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน......2....... กิจกรรม เป็นเงิน 240,000 บาท ร้อยละ 80.50
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน......2....... กิจกรรม เป็นเงิน 55,900 บาท ร้อยละ 18.80
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

1

ขั้นตอน / กิจกรรม

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

กิจกรรมงานมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์วิชาการ
ก
ข
ค ง-จ
2 จัดทาวารสารวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ก
ข ค-ง จ
3 กิจกรรมบริหารจัดการศูนย์ภาษา
หมายเหตุ : ให้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81-100%)
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

200,000

1 ครั้ง

2 ครั้ง

80,000

1 ครั้ง

2 ครั้ง

18,000
298,000

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

งบดาเนินงาน

1
2
3

กิจกรรมงานมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์วิชาการ
จัดทาวารสารวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมบริหารจัดการศูนย์ภาษา
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

1

200,000
40,000 1 ครั้ง

2,100

2,100

1

240,000

40,000
15,900

55,900

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

1

2
3

รายการ

งานมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์วิชาการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
วัสดุ
จัดทาวารสารวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์
ค่าใช้สอย/วัสดุ
กิจกรรมบริหารจัดการศูนย์
ภาษา
-ค่าสมาชิกวารสาร Travel &
Leisure
ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

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

200,000
6

คนๆละ

6

ช.ม.ๆละ 600 บาท

2

21,600
60,000
118,400
80,000 2,3
80,000
18,000 1,3
2,100
15,900
298,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ.กาหนด และตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 การจัดการเรียนการสอนสามารถดาเนินการไปตามภารกิจที่กาหนด ร้อยละ 80
9.1.2 นักศึกษาได้รับความรูเ้ พิ่มขึ้นจากการเชิญผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกมาให้ความรู้ในชัน้ เรียน ร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผลที่ถือว่าดี
9.2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
9.3.2. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| 120

21.โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
127,200
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ)

1. หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทาการสอนศาสตร์ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ 14 สาขาวิชาและ 3 กลุ่มวิชา มีอาจารย์ผลิตผลงานด้านการ
สอน การวิจั ย ในสาขาของตนเอง และมีผ ลงานนักศึกษาเป็ นที่ ประจักษ์ เพื่ อเป็นการเผยแพร่ผ ลงานของ
อาจารย์นักศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยการแสดงศักยภาพในศาสตร์ต่าง ๆ ในอันที่จะพัฒนาการเรียน
การสอน การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ และ
เตรียมความพร้อมในการให้ความรู้ เผยแพร่ การเข้าร่วมเป็นสมาคมอาเซียน ในปี 2558 นี้ การจัดโครงการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ จึงเป็นการสนองตอบทั้งงานด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้กาหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดง
ศักยภาพความพร้อมในทางวิชาการ และการเตรียมพร้อมการเป็นผู้นาทางวิชาการในการให้ความรู้แก่ท้องถิ่น
ชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในเวลาอันใกล้นี้
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความรู้ ความสามารถด้านวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 (ระดับคณะ) การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 1 (ระดับหลักสูตร) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 (ระดับหลักสูตร) นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 16 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 กิจกรรมปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนักศึกษา
2 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นศ. ชั้นปีที่ 1
3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
5 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 กิจกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาสาเพื่อสังคม
7 กิจกรรมส่งเสริมการมีจติ สาธารณะ
8 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อการประกอบอาชีพ
9 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
10 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "รักษ์อยุธยา"
11 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา

ปริมาณ หน่วยนับ
1
ครัง้
1
ครัง้
1
ครัง้
1
ครัง้
1
ครั้ง
1
ครัง้
1
ครัง้
1
ครัง้
1
ครัง้
1
ครัง้
1
ครัง้

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์หลังการอบรม ร้อยละ 80
2.2 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมหลังการอบรม ร้อยละ 80
2.3 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพ ร้อยละ 80
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน......1....... กิจกรรม เป็นเงิน 5,600 บาท ร้อยละ 4.40
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน.......5...... กิจกรรม เป็นเงิน 35,900 บาท ร้อยละ 28.20
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน.....2........ กิจกรรม เป็นเงิน 7,600 บาท ร้อยละ 6.00
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน......3....... กิจกรรม เป็นเงิน 78,100 บาท ร้อยละ61.40
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

กิจกรรมปฐมนิเทศและพบผู้ปกครอง
นักศึกษา
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นศ. ชั้นปีที่ 1
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษา
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กิจกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาสาเพื่อสังคม
กิจกรรมส่งเสริมการมีจติ สาธารณะ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อการ
ประกอบอาชีพ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "รักษ์อยุธยา"
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษา

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

ก-ข

ค

ค
ค

ก-ข

ค

ง-จ

ก-ข

ค

ง-จ

ง-จ
ง-จ

ก-ข

ค

ง-จ

ก-ข

ค

ง-จ

ก-ข

ค

ง-จ

ก-ข

ค

ง-จ

ง-จ
ก-ข

ค

ง-จ

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนักศึกษา
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นศ. ชั้นปีที่ 1
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาสาเพื่อสังคม
กิจกรรมส่งเสริมการมีจติ สาธารณะ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อการประกอบอาชีพ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “รักษ์อยุธยา”
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

5,000
11,600
1,800
5,100
4,400
17,800
4,600
5,600
3,200
6,600
61,500
127,200

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
5,000
1 ครั้ง
1 ครั้ง 11,600

1,800
5,100

1 ครั้ง

4,400

1 ครั้ง

3,200

17,800
4,600

5,600

1 ครั้ง

6,600

1 ครั้ง
5,600

35,900

7,600

61,500
78,100

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| 124

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ

รายการ

1 กิจกรรมปฐมนิเทศและพบผู้ปกครอง
2

3
4

5

6

7

8

9

นักศึกษา
ค่าวัสดุ
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นศ. ชัน้ ปีที่ 1
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอย
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษา
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอย
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
กิจกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาสาเพื่อสังคม
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
กิจกรรมส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อการ
ประกอบอาชีพ
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
5,000 4
ปริมาณรายการ

1

ครั้งๆละ

1

งานๆละ 5,000 บาท

5,000
11,600 4

1

คนๆละ

3

ช.ม.ๆละ 1,200 บาท

3,600
8,000
1,800 2

1

คนๆละ

3

ช.ม.ๆละ

600

บาท

1,800
5,100 2

1

คนๆละ

6

ช.ม.ๆละ

600

บาท

3,600
1,500
4,400 3

2
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

2
1

ช.ม.ๆละ 600 บาท
งานๆละ 2,000 บาท

2,400
2,000
17,800 2

1
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

3
1

ช.ม.ๆละ
งานๆละ

บาท

1,800
16,000
4,600 2

1
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

3
1

ช.ม.ๆละ 1,200 บาท
งานๆละ 1,000 บาท

3,600
1,000
5,600 1

2
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

3
1

ช.ม.ๆละ 600 บาท
งานๆละ 2,000 บาท

3,600
2,000
3,200 3

600
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ลาดับ

รายการ

ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
10 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "รักษ์อยุธยา"
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอย
11 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษา
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
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ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
ปริมาณรายการ

1
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

1
1

ช.ม.ๆละ 1,200 บาท
งานๆละ 2,000 บาท

3

คนๆละ

2

ช.ม.ๆละ

1
1

คนๆละ
ครั้งๆละ

90
1

ช.ม.ๆละ 600 บาท
งานๆละ 7,500 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

600

บาท

1,200
2,000
6,600 2
3,600
3,000
61,500 4
54,000
7,500

127,200

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักศึกษาในคณะฯได้รับการเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์
8.2 นักศึกษาเกิดจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น
8.3 นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพก่อนจบการศึกษา
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ ร้อยละ 80
9.1.2 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 80
9.1.3 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความรู้สู่งานอาชีพก่อนจบการศึกษา ร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผลที่ ถือว่าดี
9.2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
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22.โครงการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่มาตรฐานสากล
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
งบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
60,000
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สมู่ าตรฐานสากล

1. หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นั กศึกษา
โดยการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาการ รวมทั้งเน้นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของอาจารย์
นักศึกษาและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ทิ่อยู่ต่างวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาให้อยู่ในระดับสากล
นโยบายทางด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานที่สาคัญประการ
หนึ่งคือการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับองค์กร/สถาบันการศึกษาต่างประเทศ แนวทางในการทาให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างองค์กร หน่วยงานมีหลายกิจกรรม กิจกรรมหนึ่งที่จะสนับสนุนศักยภาพทางด้านภาษาของนักศึกษาและ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างสังคมต่างวัฒนธรรมได้แก่ การแลกเปลี่ยนเผยแพร่วัฒนธรรมโดยผ่านการใช้ภาษาต่างประเทศ
ดังนั้นการให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศที่ทาความร่วมมือทางวิชาการต่อกันจึงเป็นสิ่งสาคัญต่อการบูรณการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยกับการ
จัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนเป็นการแสดงถึงศักยภาพ
ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
พื่อให้บรรลุตามภารกิจดังกล่าวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงจั ดทาโครงการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์สู่สากลเพื่อดาเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม นักศึกษา อาจารย์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
ให้กับองค์กรในต่างประเทศและประเทศประชาคมอาเซียนอื่นๆ
2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศในเชิงปฏิบัติ
3. เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ศักยภาพระดับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ 1.3 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1
การดาเนินกิจกรรมเพื่อเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
1
ครั้ง
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีเครือข่ายทางวิชาการเพิ่มขึ้น
2.2 นักศึกษาและ/หรืออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นและนาไปใช้ได้ร้อยละ 80
2.3 นักศึกษาและ/หรืออาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน......1....... กิจกรรม เป็นเงิน 60,000 บาท ร้อยละ 100
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ลาดับ
ขั้นตอน / กิจกรรม
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 การดาเนินกิจกรรมเพื่อเครือข่าย
ก ข-ค ง-จ

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

การดาเนินกิจกรรมเพื่อเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

60,000

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

60,000

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2560
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
60,000

60,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
1 การดาเนินกิจกรรมเพื่อเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
60,000
ค่าใช้สอย
60,000
-ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก
60,000
60,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลา
รายการ
ดับ

ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 นักศึกษามีองค์ความรู้ทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศเพิ่มขึ้น
8.2 นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศเชิงปฏิบัติการ และมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
ศักยภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
8.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีเครือข่ายทางวิชาการในต่างประเทศเพิ่มขื้น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9.1.2 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
9.1.3 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และประสบการณ์นาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
9.3.2 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัด
กิจกรรม
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23.โครงการเรียนรู้แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
15,560 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
หลั กปรัช การเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็นหลักการปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนดารงชีวิตอยู่บนทางสายกลาง
บนพื้นฐานของความพอประมาณ ความีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้อย่างรอบคอบควบคู่ไป
กับการมีคุณธรรมเพื่อดาเนินชีวิตในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในทุกด้าน
ด้วยเหตุนี้การสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสังคมและเป็นกาลังหลักของประเทศ
จึงเป็นเรื่องสาคัญและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควรกระทา โดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินชีวิต สาขาวิชาภาษาไทยจึงได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการส่วนพระองค์ สวน
จิตรลดา” ณ พระราชวังดุสิตขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดแรงบันดาลใจ และสามารถนาหลักพื้นฐานจาก
โครงการดังกล่าวไปปรับประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโครงการในพระราชดาริ นาไป
ปรับ ประยุกต์เพื่อเป็นหลักในการดาเนินชีวิต
2. เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ถึงรากฐานของสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม
การจัดการกับทรัพยากรภายในประเทศเพื่อดาเนินชีวิตบนวิถีความพอเพียง ตลอดจนการรักษาทรัพยากร
ดังกล่าวให้คงอยู่สืบไป
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 (ระดับคณะ) การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 1 (ระดับหลักสูตร) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 (ระดับหลักสูตร) นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 16 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
สุขและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ 2.3 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์การแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
กลยุทธ์ที่ 2.8 ส่งเสริมและเผยแพร่โครงการตามพระราชดาริ
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถนาไปใช้ประโชยน์
หรือต่อยอดได้
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเรียนรู้แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจาก
1
ครั้ง
พระราชดาริ

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.2. นักศึกษาสาขาวิชาภาไทยสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปใช้ประโยชน์ได้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน......1....... กิจกรรม เป็นเงิน 15,560 บาท ร้อยละ 100
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

1

ขั้นตอน / กิจกรรม

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

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเรียนรู้
แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
หมายเหตุ : ให้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้

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

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเรียนรู้แนวทางตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

100
คน

งบประมาณ

15,560
15,560

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

100
คน

15,560
15,560

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมเป็นเงิน
รายการ
งบประมาณ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
1 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางปัญญาเรียนรู้แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
15,560
ค่าตอบแทน
3,600
- ค่าวิทยากร
2 คนๆละ
3
ช.ม.ๆละ
600 บาท
3,600
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
11,960
-ค่าพาหนะ/เบีย้ เลี้ยง/น้ามัน/
1 ครั้งๆละ
1
งานๆละ
6,960 บาท
6,960
ซ่อมบารุงรถ/ทางด่วน
-ค่าวัสดุ
5,000 บาท
5,000

ลา
ดับ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ปริมาณรายการ

ปริมาณหน่วยต่อรายการ

อัตราต่อหน่วย

15,560

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักศึกษาสาขาวิชาภาไทยสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9.1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9.1.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
9.2 เกณฑ์การประเมินผลที่ถือว่าดี
9.2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
9.3.2. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา

หมาย
เหตุ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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24.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
108,760 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ

1. หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแผนกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560 โดยมีแผนพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ ซึ่งเป็นแผนที่ครอบคลุมตามภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คือ การจัดการศึกษา นวัตกรรมและการวิจัย การบริการทางวิชาการ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ให้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความ
สอดคล้องและสอดรับกับการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยแวดล้อมข้างต้น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และนโยบายของผู้บริหารตลอดจน เป็นการสร้างบรรยากาศการบริหารองค์การแบบมีส่วนร่วม
จากผู้ที่เกี่ยวข้องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ.
2557-2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
2. เพือ่ สร้างบรรยากาศการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการทบทวนบทบาท ภารกิจ และทิศทางการ
ดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.

องค์ประกอบที่ 5 (ระดับคณะ) การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี่ต่อระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ

รายการเป้าหมาย
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ปริมาณ

หน่วยนับ

40

คน

ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา หัวหน้ากลุ่มวิชา และ กรรมการ
ประจาคณะ

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ไปใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน.......1...... กิจกรรม เป็นเงิน 108,760 บาท ร้อยละ 100
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

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

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

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

40 คน

108,760
108,760

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2560
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
40 คน
108,760

108,760
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
1
คนๆละ
10
ชม.ๆละ
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าเช่าห้องประชุม
- อาหารกลางวัน
40
คนๆละ
2
มื้อๆละ
- อาหารเย็น
40
คนๆละ
1
มื้อๆละ
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม
40
คนๆละ
2
มื้อๆละ
- ค่าที่พัก
42
คนๆละ
1
คืนๆละ
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ
2
คนๆละ
2
วันๆละ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง/ซ่อมบารุง
- ค่าวัสดุจัดการอบรม
1
ครั้งๆละ

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา หน่วย
600

บาท

5,000
350
350
50
900
240

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการเฉพาะค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
108,760 3
6,000
6,000
102,760
5,000
28,000
14,000
4,000
37,800
960
8,000
5,000
108,760

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สอดคล้องกับ บทบาท
ภารกิจ และทิศทางการดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 มีแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 แบบรายงานผลการดาเนินงาน
9.3.2 การสารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการสัมมนา
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25.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานและการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบลงทุน
648,600 บาท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ (ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ)

1. หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีหน้าที่ให้บริการ
และสนับสนุนการเรียนการสอนและการดาเนินงานของบุคลากร เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของ
แต่ละส่วนจะต้องใช้ครุภัณฑ์ในการดาเนินงานเช่น โต๊ะทางาน คอมพิวเตอร์ ตลอดครุภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยี แต่เนื่องจากใน
ปัจจุบันครุภัณฑ์บางอย่างเสื่อมประสิทธิภาพและไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรใน
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พิจารณาเห็นถึงปัญหาและความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เพื่อให้
การเรี ย นสอนและการด าเนิ น งานของบุ ค ลากรเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามภาระหน้ า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา

2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้การปฏิบัติงานและด้านการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ให้การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดาเนินไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.

องค์ประกอบที่ 5 (ระดับคณะ)
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
องค์ประกอบที่ 6 (ระดับหลักสูตร) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 5 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 5 สภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพมีความพร้อมต่อการ
ดาเนินงานตามพันธกิจ
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม
ในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
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4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ
1 ตู้เก็บฟอร์มเอกสารเหล็ก
1
2 ตู้เก็บเอกสาร
2
3 ตู้เก็บเอกสาร
1
4 จอพร้อมขาตั้ง
1
5 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
1
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
4
7 จอคอมพิวเตอร์
1
8 ไมโครโฟน
4
9 กล้องถ่ายรูป
1
10 เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ท
9
11 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
2
12 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
1
13 โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้สานักงาน
5
14 บอร์ด ขนาด 1.20*2.40 เมตร
2
15 เครื่องโทรสาร
1
16 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย
2
17 คอมพิวเตอร์ออลอินวัน
1
18 ตู้เอกสารโล่ง 4 ชั้น
1
19 โทรโข่งแบบมือถือ
2
20 ขาตั้งไมโครโฟนแขนบูม
2
21 ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ
2
22 โต๊ะทางานโล่ง
4
23 เครื่องดูดฝุ่น
1
24 บอร์ดเสียบกระดาษโปสเตอร์
1
25 คูลเลอร์สแตนเลส
3
26 ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ
5
27 โต๊ะประชุม
1
28 เครื่องถ่ายเอกสาร
1
29 โต๊ะกลมอเนกประสงค์
4
30 เกาอี้อเนกประสงค์
16
31 พาทิชั่น
1
32 โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9
1
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากรภายในคณะมีครุภัณฑ์ใช้ในการเรียนการสอนและดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในแผน

หน่วยนับ
ตู้
ตู้
ตู้
อัน
เครื่อง
เครื่อง
จอ
อัน
ตัว
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
บอร์ด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ตู้
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
เครื่อง
ชุด
ใบ
ตู้
ตัว
เครื่อง
ตัว
ตัว
ชุด
ชุด

3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ .....100 %...เป็นเงิน 648,600......บาท
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม
จัดซื้อครุภัณฑ์ 31 รายการ

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

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

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ตู้เก็บฟอร์มเอกสารเหล็ก
ตู้เก็บเอกสาร
ตู้เก็บเอกสาร
จอพร้อมขาตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
จอคอมพิวเตอร์
ไมโครโฟน
กล้องถ่ายรูป
เครื่องพิมพ์มัลติฟัง
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้สานักงาน
บอร์ด ขนาด 1.20*2.40 เมตร
เครื่องโทรสาร
เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย
คอมพิวเตอร์ออลอินวัน
ตู้เอกสารโล่ง 4 ชั้น
โทรโข่งแบบมือถือ
ขาตั้งไมโครโฟนแขนบูม
ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ
โต๊ะทางานโล่ง
เครื่องดูดฝุ่น

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

1 ตู้
2 ตู้
1 ตู้
1 อัน
1 เครื่อง
4 เครื่อง
1 จอ
4 อัน
1 ตัว
9 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
5 ชุด
2 บอร์ด
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ตู้
2 ตัว
2 ตัว
2 ตัว
4 ตัว
1 เครื่อง

6,500
15,600
11,200
2,300
22,000
64,000
3,800
5,800
56,900
44,910
50,000
6,300
17,500
26,000
7,990
70,000
9,500
4,000
5,400
2,600
980
6,800
10,000

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ตู้
6,500
2 ตู้
15,600
1 ตู้
11,200
1 อัน
2,300
1 เครื่อง
22,000
4 เครื่อง
64,000
1 จอ
3,800
4 อัน
5,800
1 ตัว
56,900
9 เครื่อง
44,910
2 เครื่อง
50,000
1 เครื่อง
6,300
5 ชุด
17,500
2 บอร์ด
26,000
1 เครื่อง
7,990
2 เครื่อง
70,000
1 เครื่อง
9,500
1 ตู้
4,000
2 ตัว
5,400
2 ตัว
2,600
2 ตัว
980
4 ตัว
6,800
1 เครื่อง
10,000

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลา
ดับ
24
25
26
27
28
29
30
31
32

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
บอร์ดเสียบกระดาษโปสเตอร์
คูลเลอร์สแตนเลส
ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ
โต๊ะประชุม
เครื่องถ่ายเอกสาร
โต๊ะกลมอเนกประสงค์
เกาอี้อเนกประสงค์
พาทิชั่น
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

1 ชุด
3 ใบ
5 ตู้
1 ตัว
1 เครื่อง
4 ตัว
16 ตัว
1 ชุด
1 ชุด

7,670
11,550
31,500
7,800
93,000
16,000
12,800
11,200
7,000
648,600

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ชุด
7,670
3 ใบ
11,550
5 ตู้
31,500
1 ตัว
7,800
1 เครื่อง
93,000
4 ตัว
16,000
16 ตัว
12,800
1 ชุด
11,200
1 ชุด
7,000
648,600
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2560
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

รายการ
ตู้เก็บฟอร์มเอกสารเหล็ก
ตู้เก็บเอกสาร
ตู้เก็บเอกสาร
จอพร้อมขาตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
จอคอมพิวเตอร์
ไมโครโฟน
กล้องถ่ายรูป
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ท
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้สานักงาน
บอร์ด ขนาด 1.20*2.40 เมตร
เครื่องโทรสาร
เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย
คอมพิวเตอร์ออลอินวัน
ตู้เอกสารโล่ง 4 ชั้น
โทรโข่งแบบมือถือ
ขาตั้งไมโครโฟนแขนบูม
ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ
โต๊ะทางานโล่ง
เครื่องดูดฝุ่น
บอร์ดเสียบกระดาษโปสเตอร์
คูลเลอร์สแตนเลส
ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ
โต๊ะประชุม
เครื่องถ่ายเอกสาร
โต๊ะกลมอเนกประสงค์
เกาอี้อเนกประสงค์
พาทิชั่น
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1
ตู้ๆละ
2
ตู้ๆละ
1
ตู้ๆละ
1
อันๆละ
1
เครื่องๆละ
4
เครื่องๆละ
1
จอๆละ
4
อันๆละ
1
ตัวๆละ
9
เครื่องๆละ
2
เครื่องๆละ
1
เครื่องๆละ
5
ชุดๆละ
2
บอร์ดๆละ
1
เครื่องๆละ
2
เครื่องๆละ
1
เครื่องๆละ
1
ตู้ๆละ
2
ตัวๆละ
2
ตัวๆละ
2
ตัวๆละ
4
ตัวๆละ
1
เครื่องๆละ
1
ชุดๆละ
3
ใบๆละ
5
ตู้ๆละ
1
ตัวๆละ
1
เครื่องๆละ
4
ตัวๆละ
16
ตัวๆละ
1
ชุดๆละ
1
ชุดๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา
6,500
7,800
11,200
2,300
22,000
16,000
3,800
1,450
56,900
4,990
25,000
6,300
3,500
13,000
7,990
35,000
9,500
4,000
2,700
1,300
490
1,700
10,000
7,670
3,850
6,300
7,800
93,000
4,000
800
11,200
7,000

หน่วย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
6,500
15,600
11,200
2,300
22,000
64,000
3,800
5,800
56,900
44,910
50,000
6,300
17,500
26,000
7,990
70,000
9,500
4,000
5,400
2,600
980
6,800
10,000
7,670
11,550
31,500
7,800
93,000
16,000
12,800
11,200
7,000
648,600

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากรทั้งสายวิชาการและสนับสนุนในคณะมีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานและด้านการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอกับภาระงาน
8.2 การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรภายในคณะดาเนินไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 คณะมีการมีครุภัณฑ์ใช้ในงานสานักงานและการเรียนการสอนตามที่กาหนด ร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผลที่ถือว่าดี
9.2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสารวจความพึงพอใจของบุคลาการในคณะ

ลาดั
บที่

รายการ

1

ตู้เก็บฟอร์มเอกสารเหล็ก

2

ตู้เก็บเอกสาร

3

ตู้เก็บเอกสาร

4

จอพร้อมขาตั้ง

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ราคาต่อ
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
จานวน/
รวมเงิน
หน่วย
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
หน่วยนับ
(บาท)
(บาท)
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
1 ตู้
6,500 6,500 มาตรฐานฯ
-ผลิตจากแผ่นเหล็กหน้า คุณภาพดี ใช้งานคงทน
-หน้าบานพ่นสีสดใส แตกต่างจากตู้เหล็กสีเดิมๆ
-จัดเก็บ 15 ลิ้นชัก มือจับแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค
ลิ้นชัก
-กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กทาสี แข็งแรง ลื่น
นุ่มนวลไม่ฝดื
-ขนาด (กว้างxลึกxสูง) : 37.3x45.8x132.4 ซม.
2 ตู้
7,800
15,600 มาตรฐานฯ
-ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเปิดทึบ 2 ประตู มือจับ
อะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค
-แผ่นวางปรับระดับได้ 3 แผ่น
-ขนาดสินค้า (กว้าง*ลึก*สูง):91.4*45.8*183 ซม.
1 ตู้
11,200
11,200
มาตรฐานฯ
-ขนาด 160*40*180 ซม.
-แผ่นชั้นปรับระดับได้ 3 ชั้น
-วัสดุผลิตจากไม้ Partical board
-ชั้นล่างเป็นบานทึบ บานเปิด 4 อัน
-มีหูจับ
1 อัน 2,300
2,300
มาตรฐานฯ
-ขนาดจอ 70*70 นิ้ว
-เนื้อจอภาพ (Fabric) : MATT WHITE
-Ratio 1:1
-มีขาตั้งจอและจอภาพม้วนเก็บในกล่องได้
-ขาตั้งจอภาพแบบสามขาทาด้วยโลหะทนทาน
-เนื้อจอสีขาว ทาจาก Fiber Glass ทนต่อการฉีกขาด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

1 เครื่อง

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
22,000

6

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

4 เครื่อง

16,000

64,000

7

จอคอมพิวเตอร์

1 จอ

3,800

3,800

ลาดั
บที่
5

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

รวมเงิน
(บาท)
22,000
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตรฐานฯ
-Monitor DELL LED 18.5” /DELL E 1916H (B)
1366x768*CR 600:1*200CD/m2*5ms
-CPU:Intel Core i5-6500 3.2 GHz Processor
(Quad Core, 6MB,4T,65W)
-RAM:4GB/DDR3-1600
-HDD:1TB
-Optical Drive : DVD-RW
Graphics : INTEGRATED GRAPHICS
Network : 10/100/1000 Mbp
VGA Port : 1 Port
USB2 Port : 4 Port
USB3 Port : 4 Port
Headphone-Out Jack : 1 Port
OS : DOS
มาตรฐานฯ
LED ไม่ต่ากว่า 18.5” (B)
-Intel Pentium Dual Core G4400 3.3GHz 3 MB
-Intel H110 Chipset
-Intel HD Graphics 510
-4 GB PC4-17000 2133 MHz DDR4 UDIMM
-1TB(7200RPM) SATA
-SuperMulti DVDRW
-High Defi nition (HD) Audio
-Ethernet 10/100/100
-OS : DOS
- USB2.0 Keyboard & Mouse
-3-3-3 (Part-Labor-On Site Service)
มาตรฐานฯ
-LED 19.5” Monitor
-Resolution supported :1440*900 @ 60 Hz
-Dynamic Contrast Ratio:6,000,000:1
-Static Contrast Ratio:1,000:1
-Tilt and swivel angle:-5 to+15
-Reponse time:8ms
-Brightness:250cd/m
-Display type:IPS with LED backlight
-Input signal:1*DVI-D,1*VGA
-Warranty 3 Years

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

8

ไมโครโฟน

4 อัน

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
1,450

9

กล้องถ่ายรูป

1 ตัว

56,900

56,900

10

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ท

9 เครื่อง

4,990

44,910

ลาดั
บที่

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

รวมเงิน
(บาท)
5,800
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตรฐานฯ
-ไมโครโฟนแบบมือถือชนิด Dynamic microphone
-ด้ามจับทาด้วย Die-cast aluminum
-มีสวิทซ์เปิด/ปิดไมโครโฟน
-คอจับไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
-มีสายพร้อมปลั๊กยาว 4.5 เมตร มาพร้อมไมโครโฟน
-Output เป็นแบบชนิด Balanced เหมาะสาหรับ
เดินสายระยะไกล
-มุมการรับเสียงชนิด Unidirectional
-ความต้านทาน 600 โอห์ม Balanced
-ความไวของไมโครโฟน -52dB
-ตอบสนองความถี่ 50Hz-15,000Hz
มาตรฐานฯ
-ความละเอียดภาพไม่ต่ากว่า 24.2 ล้านพิกเซล
-ชนิดของเซ็นเซอร์ CMOS
-ขนาดของเซ็นเซอร์ APS-C (22.5x15.0 มิลลิเมตร)
-การตั้งค่า ISO ที่รองรับ Auto, 100-16000 (ขยาย
ได้ถึง 25,600)
-รองรับแฟลชเสริมตระกูล Speedlite ระบบวัดแสง
แบบ E-TTL II
-ขนาดจอ LCD ไม่ต่ากว่า 3 นิ้ว ความละเอียดไม่ต่า
กว่า 1,040,000 จุด รองรับระบบสัมผัส
-ชัตเตอร์สปีด 1/1800 – 30 วินาที (รองรับ Shutter
Bulb)
-รูปแบบไฟล์วดี ิโอ MOV/MP4 (h.264)
-รองรับการ์ดความจา SD/SDHC/SDXC สูงสุด 2TB
-เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wifi-F/NFC
-Micro USB, Mini HDMI แต่ไม่มี
-ขนาดตัวกล้องไม่ต่ากว่า 139x105.2x78.5 มิลลิเมตร
มาตรฐานฯ
-มัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ค 3 in 1
-พิมพ์งานให้ความละเอียดสูงถึง 5,760*1,440 dpi.
-ให้ความเร็วการพิมพ์ ขาวดาและสี ไม่ต่ากว่า 27/15
ppm.
-ถ่ายเอกสารขาวดาและสี 5/10 วินาที
-สแกนด้วยความละเอียด 600*1,200 dpi.
-รองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2 เครื่อง

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
25,000

50,000

1 เครื่อง

6,300

6,300

3,500

17,500

ลาดั
บที่

จานวน/
หน่วยนับ

รวมเงิน
(บาท)

รายการ

11

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

12

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

13

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้สานักงาน 5 ชุด

14

บอร์ด ขนาด 1.20*2.40 เมตร

2 บอร์ด

13,000

26,000

15

เครื่องโทรสาร

1 เครื่อง

7,990

7,990
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตรฐานฯ
-HD Professsional Digital Camer 3,200,000
Pixels
-Ample Input and Output Interfaces
-Secure and Durable Bilateral Lamps
-One touch Adjustment (Auto Image Adjust)
-Environment Friendly Material In
Compliance With RoHS
มาตรฐานฯ
-Auto Power ON เปิดสวิทซ์การทางานอัตโนมัติโดย
เชื่อมต่อ USB
-ตลับหมึกขนาด XXL แบบใหม่ พิมพ์งานได้มากกว่า 2.6 เท่า
-พิมพ์เอกสารที่เป็นตาราง และงานเขียนแบบ CAD
ได้สูงสุดถึงขนาด A3
-ความละเอียดงานพิมพ์ 9600*2400 dpi
- ความเร็วในการพิมพ์ภาพขาวดา 14.5 ภาพ/นาที
สี 10.4 ภาพ/นาที
-พิมพ์ภาพถ่ายด้วยความเร็วขนาด 4*6 นิ้ว (ไร้ขอบ)
ภายในเวลา 36 วินาที
-ถาดป้อนกระดาษรองรับสูงสุด 150 แผ่น
-ใช้ตลับหมึก PGI-751BK,CLI-751 BK,C/M/Y,PGI-750
มาตรฐานฯ
- โต๊ะทางานขนาด 60x120x75 cm. เคลือบผิว PVC
กันน้า
-เก้าอี้สานักงาน ล้อเลื่อนหุ้มหนัง PVC เกรด A
มาตรฐานฯ
- กรอบโครงอลูมเิ นียม พื้นในชานอ้อย กรุกามะหยี่
ด้านหน้าบานเลื่อนกระจกคู่ ขนาด 1.20*2.40 เมตร
มาตรฐานฯ
-โทรสารกระดาษธรรม ระบบเลเซอร์
-ระบบ Super G3 ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps
-ความเร็วในการส่งแฟกซ์ 4 วินาที/แผ่น
-ความละเอียดสูง 600 x 600 dpi
-พิมพ์เอกสารด้วยระบบเลเซอร์ 10 แผ่น/นาที
-รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 100 หน้า
-ขุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 15 แผ่น
-ป้องกันรับแฟกซ์ที่ไม่ต้องการการได้ 20 หมายเลข
-รองรับระบบ Caller ID ดูชื่อและหมายเลขเรียกเข้า
จากหน้าจอ LCD
-สามารถทางานได้พร้อมกัน 2 หน้าที่ (ขณะกาลังรับ
หรือ ส่งเอกสารจากหน่วยความจา ผู้ใช้สามารถป้อน
เอกสารทีส่ ่งในภายหลังได้)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

16

เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย

2 เครื่อง

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
35,000

17

คอมพิวเตอร์ออลอินวัน

1 เครื่อง

9,500

9,500

18

ตู้เอกสารโล่ง 4 ชั้น

1 ตู้

4,000

4,000

ลาดั
บที่

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

รวมเงิน
(บาท)
70,000
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตรฐานฯ
-เป็นเครื่องฉายระบบ 3LCD Projector
-ความละเอียดของภาพ : XGA-1024x768 dpi (Tru XGA)
-อัตราความสว่าง : 3600 ANSI Lumens
-อายุหลอดภาพยาวนานถึง 5000 ชั่วโมง และ 10,000
ชั่วโมง ในโหมดประหยัด
-ขนาดภาพที่ฉายได้ 30”-300” (วัดตามแนวทแยง)ที่ระยะ
ระหว่าง 0.84-8.66 เมตร
-อัตราเปรียบต่างของสีขาวและดา (Contrast Ratio) สูงถึง
15,000 : 1
-รับสัญญาณภาพวีดีโอ ได้ทั้งระบบ NTSC,PAL,SECAM
-มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ
-มีลาโพงในตัว ขนาด 2 วัตต์แบบโมโน
-มีรีโมทสาหรับควบคุมการทางานของเครื่อง
-พร้อมจอรับภาพ
-ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์
มาตรฐานฯ
- Processor : AMD E2-7110 (1.8GHz, 2 MB cache)
- Main Memory : 4GB DDR3L 1600 SDRAM
(1x4 GB)
- Hard Drive : 1 TB 7200 rpm SATA
- Display : 19.5”HD+ WLED – backlit
(1600x900)
- Graphics : AMD Radeon integrated graphics
- Sound Card : DTS Sound & Audio with dual
2W speakers
- ODD : Ultra Slim SuperMulti DVD burner
Wireless : 802.11b/g/n(1x1) and Bluetooth
4.0 combo
- Port : 3-in-1 memory card Reader
- Free Bundle : USB Keyboard & Mouse
- OS : DOS
มาตรฐานฯ
-ผลิตจากไม้ Particle Board ขนาด 80 x 40 x 156 ซม.
-ท็อปตู้ หนา 25 มม. แผ่นชั้นหนา 16 มม.ปิดกรอบ
PVC Edge
-แผ่นชั้นวางตายตัว ปรับระดับไม่ได้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

19

โทรโข่งแบบมือถือ

2 ตัว

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
2,700

20

ขาตั้งไมโครโฟน แขนบูม

2 ตัว

1,300

2,600

21

ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ

2 ตัว

490

980

22

โต๊ะทางานโล่ง

4 ตัว

1,700

6,800

23

เครื่องดูดฝุ่น

1 เครื่อง

10,000

10,000

24

บอร์ดเสียบกระดาษโปสเตอร์

1 ชุด

7,670

7,670

ลาดั
บที่

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

รวมเงิน
(บาท)
5,400
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตรฐานฯ
-ขนาดไม่ตากว่
่ า 6 วัตต์
-ระยะเสียงพูดดังไกลสูงสุด 250 เมตร
-มีเสียงนกหวีด
-ใช้ถ่านไฟฉาย ขนาด AA จานวน 8 ก้อน
-ใช้งานได้นานไม่ต่ากว่า 10 ชั่วโมง
-ขนาด 16x25.6x26 ซม.
-น้าหนัก 650 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)
มาตรฐานฯ
-ทาจากสแตนเลส สตีล
-สามารถปรับระดับความสูง-ต่าได้ 84-154 cm
-พร้อมแขนปรับระยะใกล้-ไกล แขนบูม 67.5 cm
-ฐานเป็นชนิด 3 ขา ทาจากสแตนเลสแท้ มียางหุ้มที่
ขาตั้งทั้ง 3 ขา
มาตรฐานฯ
-มีคอสาหรับจับไมโครโฟน
-ฐานกลม: 14.5 cm.
-คออ่อน : 30 cm.
มาตรฐานฯ
-ทาจากไม้ผิวเคลือบเมลามีนอย่างดี
-ขนาด 80 cm.
มาตรฐานฯ
-ตัวถังและท่อดูดทาด้วยสแตนเลส
-ถุงรองฝุ่นถอดล้างได้
-มีล้อพร้อมการใช้งานหนัก ลากไปมาสะดวก
-มีหัวดูดพืน้ อเนกประสงค์ หลายแบบ เลือกใช้ตาม
ความเหมาะ
-ดูดได้ทั้งฝุ่นและน้า
-ขนาดเครื่อง (กว้างxลึกxสูง) 43x43x6.1 ซม.
-ความเร็วลม 48 ลิตร/วินาที
-ขนาดมอเตอร์ไม่ต่ากว่า 1,000 วัตต์
มาตรฐานฯ
-หน้าบอร์ดเป็นพลาสติกใสหนา 1.5 มม. (2 แผ่น
ประกบกัน)
-โครงสร้างสเตนเลส แข็งแรง ทนทาน ไม่ลอกไม่ดา
-สามารถสอดโปสเตอร์จากด้านบนแบบหน้าเดียว
-โครงสร้างสูง 156 ซม.
-ขนาดบอร์ด (กว้างxยาว) : 60x80 ซม.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3 ใบ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
3,850

ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ

5

6,300

31,500

27

โต๊ะประชุม

1

7,800

7,800

28

เครื่องถ่ายเอกสาร

1

93,000

93,000

ลาดั
บที่

รายการ

25

คูลเลอร์สแตนเลส

26

จานวน/
หน่วยนับ

รวมเงิน
(บาท)
11,550
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตรฐานฯ
-ผลิตจากสแตนเลสสตีลชิ้นเดียว ปั้มขึ้นรูปทั้งใบ มีหูจับ
-ขนาด 30x53.7 ซม.
-ความจุไม่ต่ากว่า 21 ลิตร
มาตรฐานฯ
-ตู้บานเลือนเหล็กทึบขนาด 4 ฟุต
- มี 3 ชั้น ปรับระดับได้ พร้อมกุญแจล็อค
มาตรฐานฯ
-ผลิตจากไม้เคลือบผิว Melamine Top หนา 25 มม.
-โครงขาทาจาก Particle Board
-ขนาด 240x120x75 ซม.
มาตรฐานฯ
-เป็นเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังส์ชนั่ ทาหน้าที่
Copier , Printer , Scanner , Fax (option)
-แบบตู้เซมิ-คอน ผงหมึกแห้งชนิด Mono
component ไม่ใช่ผงแม่เหล็ก และไม่ทาลาย
สิ่งแวดล้อม
-ความเร็วถ่ายเอกสารขาวดา 30 แผ่น (A4), ถ่าย
เอกสาราได้ตั้งแต่ A5R-A3
-ความเร็วหน่วยประมวลผล P1022 (Dore)/ 800MAz
-ความระเอียดการพิมพ์ 9,600 x 600 dpi, 600 x
600 dpi , Grayscale 256 Level
-ชุดป้อนต้นฉบับ DP-773 (Reverse Scanning)
กลับหน้าหลังอัตโนมัติ บรรจุได้ 50 แผ่น (45-160
g/m2)
-แม่แบบสร้างภาพชนิด Amorphous Silicon Drum
มีความทนทานใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 แสนมิเตอร์
-ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 23 วินาที ,
ความเร็วแผ่นแรก 3.6 วินาที
-ตั้งจานวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 999 สาเนา
-หน่วยความจามาตรฐาน (Memory) ในเครื่อง 2GB
Ram + 160 GB HDD
-ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆ ละ 500 แผ่น (ปรับ
อิสระ A5R-A3 ความหนากระดาษ 60-163 แกรม)
สูงสุด 4 ถาด (Option) พร้อมช่องป้อนป้อนมือ
ต่างหากอีก 100 แผ่น (ปรับอิสระ A6R-A3 ความ
หนากระดาษ 45-256 แกรม
-จอภาพสีแสดงคาสั่งแบบสัมผัสขนาด 8.5 นิ้ว

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลาดั
บที่

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
(INTELLIGENT CONTROL PANEL)
-อัตราส่วนการถ่ายย่อ – ขยาย เลนส์ซูม 25% 400% พร้อมย่อ 4 ระดับ ขยาย 4 ระดับ
-สามารถย่อ – ขยาย (XY Zoom) เฉพาะแนวตั้งหรือ
แนวนอนได้
-Auto Drawer Switching การถ่ายต่อเนื่องถ้าถาด
กระดาษที่ใช้งานอยู่หมดเครื่องจะเปลี่ยนไปอีกถาด
อัตโนมัติ
-Auto Paper Selection เครื่องสามารถเลือก
กระดาษอัตโนมัติให้ตรงตามขนาดของต้นฉบับ
-Sean Once Copy Many การถ่ายงานจาก
หน่วยความจาโดยอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว ตั้ง
จานวนสาเนาได้
-Invert คือการถ่ายภาพกลับขาว – ดา/Mirror คือ
การถ่ายภาพกลับซ้าย – ขวา
-Program Memory สามารถบันทึกงานที่ใช้เป็น
ประจาได้ 50 โปรแกรม
-Collate Offset ( Electronic Sort) การจัดเรียง
เอกสารเป็นชุดได้ 999 ชุด โดยอัตโนมัติ
-Rotate Copy การถ่ายหมุนภาพต้นฉบับให้ลง
กระดาษสาเนาได้ถูกต้อง
-Combine Mode การถ่ายรวมต้นฉบับ 2/1,4/1
ลงกระดาษแผ่นเดียวหน้าเดียวกันและ 8/1 ในกรณี
ถ่าย 2 หน้า
-Page Number การพิมพ์ลาดับเลขจานวนหน้า
เอกสารเช่น 1/n,-1-,P.1, Text Stamp
-Margin Shift การเลื่อนขอบสาเนาได้ทั้งบน-ล่าง
,ซ้าย-ขวา เพื่อเข้าแฟ้มเอกสารตั้งระยะได้ -18 ถึง
+18 ม.ม.
-สามารถเลื่อนภาพมาอยู่กึ่งกลางกระดาษ (
Centering ) ได้
-Cover Mode การถ่ายเอกสารเป็นชุด โดยมีถ่าย
ทาปกหน้าปกหลังจัดเป็นชุดได้
-Border Erase Mode การลบขอบดาของสาเนา
เลือกได้ได้ทั้งเป็นแผ่น 4 ด้าน หรือหนังสือลบ 4
ด้านพร้อมสันกลางหรือสามารถเลือกลบเฉพาะด้านได้
ตามต้องการ ปรับได้ตั้งแต่ 0-50 ม.ม.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลาดั
บที่

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

29

โต๊ะอเนกประสงค์

4 ตัว

4,000

16,000

30

เก้าอี้อเนกประสงค์

16 ตัว

800

12,800

31

พาทิชั่น

1 ชุด

12,000

12,000

32

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9

1 ชุด

7,000

7,000

รวม

648,600
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มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
-Duplex Mode การถ่ายทาสาเนากลับหน้าหลัง
อัตโนมัติ ความหนากระดาษ 60-163 แกรม
-Split Copy การถ่ายสาเนาแยกหน้าเป็น A4 ได้ 2 แผ่น
-OHP Back การถ่ายแผ่นใสโดยมีกระดาษเปล่ารอง
หรือเลือกไห้กระดาษรองถ่ายตามแผ่นใสเปล่าก็ได้
มาตรฐานฯ
-ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
-ท็อปโต๊ะทรงกลมหนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
-เคลือบผิดด้วย Melamine เรียบลื่น กันน้า ทนต่อ
ความรู้ และรอยขีดข่วนได้ดี
-โครงขาและฐาน 4 แฉก ผลิตจากเหล็ก พร้อมรองขา
กันลื่น
-รองรับสูงสุด 4 ที่นั่ง
-ขนาด (กว้างxลึกxสูง) : 80x80x75 ซม.
มาตรฐานฯ
-พนักพิงและที่นั่งผลิตจากพลาสติก pp
-โครงขาเหล็กกลม อบสี Epoxy กันสนิม
-รองรับน้าหนักได้ไม่ต่ากว่า 100 กก.
-ขนาด 40x40x78 ซม.
มาตรฐานฯ
-แผงพาร์ทิชั่น ขนาด 120x160 ซม. ทึบ+กระจก+ขัด
ลาย 2 แผง
-เสาจบพาร์ทิชั่น ขนาด 1.60 ซม. 1 ต้น
-ขายึดพาร์ทิชั่น 2 ตัว
มาตรฐานฯ
- ทาจากไม้สัก
- ความกว้างแต่ละโต๊ะ ขนาด 7 นิว้
- ฐานขนาด 80x117 ซม.
- ย้อมสีไม้ธรรมชาติ
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1040000 คณะวิทยาการจัดการ
แผนงานพื้นฐาน
26. งานสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ
แผนงบประมาณ:
แผนงานรองรับการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)
5. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
274,200 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ในปีงบประมาณ 2560 คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาภาคปกติ
จานวน 10 สาขาวิชา และในแต่ละหลักสูตรมีรายวิชาฝึกปฏิบัติซึ่งจาเป็นต้องใช้วัสดุในแต่ละรายวิชาฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้การเตรียมสัมฤทธิ์ผลอย่างเต็มที่และมีคุณภาพเพียงพอ จานวนทั้งสิ้น 45 รายวิชา นอกจากนั้นแต่ละ
สาขาวิชายังมีรายวิชาการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ต้องลงเรียน
ในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องได้รับการพัฒ นาศักยภาพและทักษะในสาขาวิชาชีพ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และความสามารถ เพื่อนาไปใช้ประกอบอาชีพของตนในอนาคต การที่จะพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะของนักศึกษานั้นจาเป็ นต้องเชิญผู้เชียวชาญและชานาญการในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ มาให้ความรู้โดยการ
ฝึ ก อบรมนั ก ศึ ก ษาของคณะวิท ยาการจั ด การ เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้อ มก่ อ นที่ นั ก ศึ ก ษาจะออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่าง ๆ
ดังนั้นการที่จะดาเนินการให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ ต้องมีก ารเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพื่อจะได้นาไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้
ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ด้ ว ยหลั ก การและเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว คณะวิ ท ยาการจั ด การ จึ ง ต้ อ งจั ด วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู้ และ
ประสบการณ์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เอกสารในการจัดอบรมให้แก่นักศึกษา รวมทั้งการออกนิเทศนักศึกษาที่ออก
ฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ในสถานประกอบการต่ าง ๆ ทั้ งในและนอกจังหวัด ซึ่งต้ อ งใช้พ าหนะและน้ ามั น
เชื้อเพลิงจากมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2,3,5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
 สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 4.6 พัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยระควาพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1.1
1.2
1.3

รายการเป้าหมาย

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มีวัสดุฝึกสาหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติ
จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษา

ปริมาณ หน่วยนับ
200
41
2

คน
รายวิชา
ครั้ง

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทั้ง 10 สาขาวิชามีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอสาหรับการเรียน
การสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 48,000 บาท ร้อยละ 17.50
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 128,800 บาท ร้อยละ 46.97
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 13,400 บาท ร้อยละ 4.88
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 84,000.บาท ร้อยละ 30.65
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่
2/2559
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่
2/2559
3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
5 กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชาภาคเรียนที่
2/2559,1/2560

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

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

กขคงจ
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่
2/2559
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่
2/2559
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชาภาคเรียนที่
2/2559,1/2560
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ

2

3

4

5

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

37,200

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
37,200

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

15 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

34,300
15 ครั้ง
1 ครั้ง

10,800

1 ครั้ง

10,800

15 ครั้ง

34,300

15 ครั้ง

34,300

1 ครั้ง

13,400

1 ครั้ง
1 ครั้ง

2,400
11,000

178,500
274,200

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1,200
36,000

13,400

10,800

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

48,000

94,500
128,800

13,400

84,000
84,000
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ
1

2

3

4
5

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่
37,200
2/2559
1.1 ค่าตอบแทน
1,200
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1
คน
2 ชม.ๆ ละ
600 บาท
1,200
1.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ
36,000
- ค่าจัดทาคู่มือฝึกงาน
1
ครั้ง
200 เล่มๆละ
100 บาท
20,000
- ค่าจัดทาคู่มือกรณีศึกษา
1
ครั้ง
200 เล่มๆละ
30 บาท
6,000
- ค่าอาหารว่าง
200
คน
1 มื้อๆละ
35 บาท
7,000
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
3,000 บาท
3,000
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559
13,400
2.1 ค่าตอบแทน
2,400
- ค่าตอบแทนวิทยากร
2
คน
2 ชม.ๆ ละ
1,200 บาท
2,400
2.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ
11,000
- ค่าอาหารว่าง
200
คนๆละ
1 มื้อๆละ
35 บาท
7,000
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
4,000 บาท
4,000
กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
36,900
3.1 ค่าใช้สอย
36,900
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
45
คนๆละ
1 ครั้งๆละ
240 บาท
10,800
- ค่าบารุงรถ
15
ครั้งๆละ
1 คันๆละ
500 บาท
7,500
- ค่าน้ามัน
15
ครั้งๆละ
16,600
- ค่าทางด่วน
2,000 บาท
2,000
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านคอมพิวเตอร์
7,200
4.1 ค่าตอบแทน
7,200
- ค่าตอบแทนวิทยากร
4
คน
3 ชม.ๆ ละ
600 บาท
7,200
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2559,1/2560
178,500
5.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
178,500
- ค่าวัสดุฝึกปฏิบตั ิรายวิชา
1,700 คนๆละ
1 ครั้งๆละ
105 บาท
178,500
ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

274,200
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอสาหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึก
ปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการและหน่วยงาน
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจานวน 227 คน
2) มีวสั ดุฝึกสาหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติ จานวน 41 รายวิชา
3) จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษา 2 กิจกรรม

9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
9.3.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือนและไตรมาส
9.3.3 แบบติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| 159

27. งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการคณะ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ
แผนงบประมาณ:
แผนงานรองรับการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
4. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)
5. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
222,588 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของคณะวิท ยาการจั ด การ รวมทั้ งการบริ ห ารจั ด การคณะ
วิทยาการจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จาเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุน
งานวิชาการ และการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งด้านงานจัดการเรียนการ
สอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรมและอื่นๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการของคณะวิทยาการจัดการ และของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากภารกิจดังกล่าว คณะจึง
จาเป็นต้องจัดซื้อวัสดุสานักงานต่างๆ ที่เป็นส่วนกลางของคณะ รวมทั้งทั้งค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการต่างๆ
เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและบริการทางการศึกษาตามภารกิจดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาภาคปกติ จานวน 10 สาขาวิชา
โดยมีสานักงานคณบดีเป็นศูนย์กลางในการอานวยความสะดวกแก่สาขาวิชาทุกสาขาวิชา ตามภารกิจดังกล่าว
อีกทั้งยังมีหน้ าที่ในการให้ บริการแก่บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ให้บริการแก่นักศึกษาและผู้ที่มาติดต่อ
ราชการกับหน่วยงานทั้งให้บริการด้านติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการ
ใช้โทรศัพท์ โทรสารต่างๆ จึงต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าโทรศัพท์ โทรสาร เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ ทาให้ สานั กงานคณบดีมีศักยภาพในการให้ บริการได้อย่างเต็มที่และอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ ง
ปีงบประมาณ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของคณะวิทยาการจัดการ
2. เพื่อสามารถให้บริการบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2,3,5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
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 สมศ.

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องตามหลักธรรมมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1.1
1.2
1.3
1.5

รายการเป้าหมาย

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ค่าสาธารณูปโภค
จัดทากระดาษคาตอบ

ปริมาณ

หน่วยนับ

4
4
4
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทั้ง 10 สาขาวิชามีวสั ดุและอุปกรณ์เพียงพอสาหรับการเรียนการสอน
2. คณะวิทยาการจัดการมีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะอย่างต่อเนื่อง และสามารถ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 5 กิจกรรม เป็นเงิน 76,355 บาท ร้อยละ 4,67
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 3 กิจกรรม เป็นเงิน 47,855 บาท ร้อยละ 22.29
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 3 กิจกรรม เป็นเงิน 51,755 บาท ร้อยละ 21.68
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 3 กิจกรรม เป็นเงิน 46,623 บาท ร้อยละ 21.36
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ
1
2
3
4

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ขั้นตอน / กิจกรรม
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.
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
กขคงจ
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
กขคงจ
กิจกรรมที่ 3 ค่าสาธารณูปโภค
กขคงจ
กิจกรรมที่ 5 จัดทากระดาษคาตอบ
กขคงจ

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

1
2

3
4

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
งบดาเนินงาน
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 ค่าสาธารณูปโภค
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 4 จัดทากระดาษคาตอบ
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ

ปริมาณ

งบประมาณ

4 ครั้ง

122,668

4 ครั้ง

4 ครั้ง

63,420

8,000

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
30,000
1 ครั้ง
30,000

1 ครั้ง

30,000
15,855

1 ครั้ง

15,400
455
2,000
2,000

1 ครั้ง

1 ครั้ง

15,400
455
2,000

1 ครั้ง

33,900
15,855

1 ครั้ง

15,400
455
2,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
28,768

1 ครั้ง

28,768
15,855

1 ครั้ง

15,400
455
2,000

2,000

2,000

2,000

47,855

51,755

46,623

28,500
1 ครั้ง
222,588

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

1 ครั้ง

30,000
15,855

2560
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
33,900

28,500
76,355
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสานักงาน
1.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าวัสดุ
4
2 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
2.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
13
ประจาคณะ
2.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าอาหารว่าง
13
3 กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค
3.1 ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าสาธารณูปโภค
4 กิจกรรมจัดทากระดาษคาตอบ
4.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- จัดทากระดาษคาตอบ
1

ครั้ง
คน
คนๆละ

4

มื้อๆละ

ครั้ง

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
122,668
122,668
122,668
63,420
61,600
61,600

อัตราต่อหน่วย

35 บาท

28,500 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

1,820
1,820
8,000
8,000
8,000
28,500
28,500
28,500

222,588

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะวิทยาการจัดการมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพียงพอ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจานวน 227 คน
9.1.2 มีวัสดุฝึกสาหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติ จานวน 45 รายวิชา
9.1.3 จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษา 2 กิจกรรม
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.4 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
9.3.5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือนและไตรมาส
9.3.6 แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
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28.โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่
มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
156,000
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
การดาเนิ น งานด้านกิจการนั กศึกษา เป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา แบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ การจัดบริการแก่นักศึกษา และศิษย์ เก่า และการจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่ดาเนินการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคณะ
วิทยาการจัดการ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ที่มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม จึงตระหนักในหน้าที่ที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมแก่นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สร้างจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ให้
เห็นความสาคัญของตนเองและผู้อื่น มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นาที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับการให้
ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมมีส่วนช่วยเหลือสังคมในทางที่ถูกที่ควรเป็นอย่างดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้เล็งเห็นความสาคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม
ต่อไปนี้ เช่น กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภาวะผู้นาและนันทนาการ สโมสรนักศึ กษา คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมวิทยาการจัดการ อาสาพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมอบรมธรรมะ นาธรรมสู่น้อง กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ทางด้านวิช าการ กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมกีฬาสั มพันธ์วิทยาการจัดการ
เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับการพัฒนาทางด้านต่า งๆ ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ
นาไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นัก ศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย
และคุณธรรมจริยธรรม
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาหลักธรรมมาปรับใช้ในการเรียนในมหาวิทยาลัย และการดาเนินชีวิตได้
อย่างเหมาะสม
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 4 จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ จานวน 1,045 คน
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2 มีนักศึกษา ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมทุกกิจกรรม
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3. เป้าหมายเชิงเวลา

ปริมาณ หน่วยนับ
5
กิจกรรม
10
สาขาวิชา

 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน.....2..... กิจกรรม เป็นเงิน...18,000....บาท ร้อยละ..11.53
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน.....1.... กิจกรรม เป็นเงิน....59,000....บาท ร้อยละ.37.82
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน......2.... กิจกรรม เป็นเงิน...79,000....บาท ร้อยละ...50.65
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ
1
2
3
4
5

พ.ศ.2559
พ.ศ.2556
ขั้นตอน / กิจกรรม
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.
กิจกรรมที่ 1 วิทยาการจัดการอาสาพัฒนา
ก ข ค,
ท้องถิ่น
ง
,จ
กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภาวะ
ก ข ค,
ผู้นาและนันทนาการสโมสรนักศึกาคณะ
ง
วิทยาการจัดการ
,จ
กิจกรรมที่ 3 อบรมธรรมะ “นาน้องสู่
ก ข ค,
ธรรม” ครั้งที่ 4
ง
,จ
กิจกรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมทางด้าน
ก ข ค,
วิชาการ (คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ
ง
,คอมพิวเตอร์)
,จ
กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อมสู่โลก
ก ข ค,
อาชีพ (นักศึกษาชั้นปี 4)
ง
,จ

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

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 วิทยาการจัดการอาสาพัฒนาท้องถิ่น

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

12,000

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2

3

4

5

กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภาวะผู้นาและ
นันทนาการสโมสรนักศึกาคณะวิทยาการจัดการ
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 อบรมธรรมะ “นาน้องสู่ธรรม” ครั้งที่ 4
งบดาเนินงาน
3.1 ค่าตอบแทน
3.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ
(คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,คอมพิวเตอร์)
งบดาเนินงาน
4.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ
(นักศึกษา ชั้นปีที่ 4)
งบดาเนินงาน
5.1 ค่าตอบแทน
5.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

12,000

59,000

1 ครั้ง

59,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

3,600
55,400

63,000
1 ครั้ง
1 ครั้ง

5,400
57,600

1 ครั้ง

16000

16,000

6,000
1 ครั้ง
1 ครั้ง
156,000

2,400
3,600
18,000

59,000

79,000
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ
1

2

3

4
5

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
กิจกรรมที่ 1 โครงการวิทยาการจัดการอาสา พัฒนาท้องถิ่น
12,000
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
12,000
- ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
2
คันๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
2,000 บาท
4,000
โดยสาร
- ค่าจ้างทาป้ายโครงการ
1
ครั้งๆ ละ
1
ป้ายๆ ละ
1,000 บาท
1,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
5
คนๆ ละ
1
วันๆ ละ
240 บาท
1,200
- ค่าวัสดุในการจัดโครงการ
1
ครั้ง
5,800
กิจกรรมที่ 2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภาวะผู้นาและนันทนาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการ
59,000
จัดการ
2.1 ค่าตอบแทน
3,600
- ค่าวิทยากร
2
คนๆ ละ
3
ชม.ๆ ละ
600 บาท
3,600
2.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
55,400
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
10
คนๆ ละ
3
วันๆ ละ
240 บาท
7,200
- ค่าบารุงรักษารถ (รถบัส)
1
คันๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
1,500 บาท
1,500
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
1
คันๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
8,000 บาท
8,000
- ค่าอาหาร
30
คนๆ ละ
5
มื้อๆ ละ
70 บาท
10,500
- ค่าที่พัก
30
คนๆ ละ
2
คืนๆ ละ
400 บาท
24,000
- ค่าวัสดุในการจัดโครงการ
1
ครั้ง
4,200
กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมธรรมะ “นาน้องสู่ธรรม” ครั้งที่ 4
63,000
3.1 ค่าตอบแทน
5,400
- ค่าวิทยากร
3
คนๆ ละ
3
ชม.ๆ ละ
600 บาท
5,400
3.2 ค่าใช้สอยค่าวัสดุ
57,600
- ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
10
คันๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
2,250 บาท
22,500
โดยสาร
- ค่าจ้างทาป้ายโครงการ
1
ครั้งๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
1,000 บาท
1,000
- ค่าจ้างจัดอาหาร
300 คนๆ ละ
4
มื้อๆ ละ
25 บาท
30,000
- ค่าวัสดุในการจัดโครงการ
1
ครั้ง
4,100
กิจกรรมที่ 4 โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ (คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร์)
16,000
4.1 ค่าใช้สอย
16,000
- ค่าจ้างทาเอกสาร
400 ชุดๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
40 บาท
16,000
กิจกรรมที่ 5 โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ (นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4)
6,000
5.1 ค่าตอบแทน
2,400
- ค่าวิทยากร
1
คนๆ ละ
4
ชม.ๆ ละ
600 บาท
2,400
5.2 ค่าวัสดุ
3,600
- ค่าวัสดุในการจัดโครงการ
1
ครั้ง
3,600
ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการใต้กิจกรรมเดียวกัน

156,000
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการมีประสบการณ์ และทักษะด้านการเป็นผู้นา ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความรัก และความสามัคคีต่อกัน
2. นักศึกษามีสานึกต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และรู้จักเสียสละในการทางานเพื่อส่วนรวม
3. นักศึกษารู้จักการทางานเป็นทีม มีทักษะในการบริหารความขัดแย้ง และเอื้ออาทรต่อกัน
4. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
5. นักศึกษาสามารถนาความรู้ หลักคิด คาสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
6. นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นผู้นา เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 มีคณะกรรมการสโมสร คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
9.1.2 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
9.1.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 3.51
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ
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29.โครงการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่
ผ่านมาอาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
120,800 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการโครงการ
ก้าวแรกสู่ อุ ด มศึ ก ษากั บ คณะวิท ยาการจั ด การขึ้น โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ออกประชาสั ม พั น ธ์ให้ นั กเรีย น
นักศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาต่างๆ ทั้งภายในจัง หวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
ใกล้ เคี ย ง เช่ น จั งหวั ด อ่ า งทอง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั งหวั ด สระบุ รี และจั งหวัด สิ งห์ บุ รี เกิ ด ความสนใจต่ อ
มหาวิทยาลัย ทาให้ คณะวิทยาการจัดการเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างความน่าเชื่อถือต่อชุมชนและ
บุคคลทั่วไป เปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูล ซักถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมการรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ เป็ น ไปตามเป้ า หมาย จึ งเห็ น สมควรให้ มี ก ารด าเนิ น การ
ประชาสั มพั น ธ์เรื่องการศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษาในเชิงรุก ซึ่งเป็ นรูป แบบหนึ่งที่ จะท าให้ เกิดการสร้าง
เครือข่ายต่อโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา และอาจทาให้จานวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา
2560 เพิ่มขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสในนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ทราบข้อมูล และซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ
2. เพื่อขยายขอบเขตในการสร้างเครือข่ายระหว่างคณะวิทยาการจัดการ กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
และอาชีวศึกษา
3. เพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2560

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| 171

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.ตัวชี้วัดที่ 4 จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ จานวน 1,045 คน
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.3 มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับ และไว้วางใจจากสังคม
กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากสังคม
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
20
โรงเรียน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. คณะวิทยาการจัดการเป็นทีย่ อมรับ และเกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น
2. คณะวิทยาการจัดการมีเครือข่ายโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และจานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึน้
3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน.....1.... กิจกรรม เป็นเงิน.... 54,800...บาท ร้อยละ 45.36
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน....4...... กิจกรรม เป็นเงิน 66,000 บาท ร้อยละ 54.64
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2559
พ.ศ.2556
ขั้นตอน / กิจกรรม
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 กิจกรรมที่ 1 ก้าวแรกสู่อดุ มศึกษากับคณะ
ก ข ค,ง
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4
,จ
2 กิจกรรมที่ 2 เปิดบ้านวิชาการ Open House
ก ข,ค ง,จ

ลา
ดับ

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

1

2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

ปริมาณ

งบประมาณ

โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ

2 ครั้ง

120,800

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมก้าวแรกสูอ่ ุดมศึกษากับคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ

1 ครั้ง

54,800

กิจกรรมที่ 2 เปิดบ้านวิชาการ Open House
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

1 ครั้ง

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

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

1 ครั้ง

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

54,800

66,000
1 ครั้ง
120,800

54,800

66,000
66,000
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมที่ 1 ก้าวแรกสู่อุดมศึกษากับคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
-ค่าจ้างทาเอกสาร
1
ครั้งๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
ประชาสัมพันธ์
-ค่าจ้างทาป้ายโครงการ
1
ครั้งๆ ละ
1
ป้ายๆ ละ
-ค่าจ้างทากระเป๋า
1
ครั้งๆ ละ
400
ใบๆละ
-ค่าเบี้ยเลี้ยง
5
คนๆ ละ
20
วันๆ ละ
-ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
1
คันๆ ละ
20
ครั้งๆ ละ
-ค่าบารุงรักษารถ (รถตู้)
1 คัน ๆ ละ
20
ครั้ง ๆ ละ
-ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
2 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
-ค่าทาป้ายไวนิล
1
ครั้งๆละ
2 ป้ายๆละ
-ค่าทาป้ายโครงการ
1
ครั้งๆละ
1 ป้ายๆละ
-ค่าอาหารว่าง
400 คนๆละ
1 มื้อๆละ
-ค่าจ้างทากระเป๋า
1
ครั้งๆละ
400 ใบๆละ
-ค่าจัดทาเอกสาร
1
ครั้งๆละ
400 ชุดๆละ
-ค่าเช่ารถ
1 ครั้ง ๆ ละ
5 คัน ๆ ละ
-ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
ปริมาณรายการ

ลา
ดับ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
54,800
54,800
54,800
7,000 บาท
7,000

อัตราต่อหน่วย

1,000
18
120
600
500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,500
2,500
35
18
5
2,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีจานวนของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 เพิ่มมากขึ้น
2. มีเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับคณะวิทยาการจัดการมากขึ้น
3. นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไปมีข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
4. คณะวิทยาการจัดการเป็นทีย่ อมรับ และมีความน่าเชื่อถือระดับชุมชน
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
9.1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 3.51
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถอื ว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ

1,000
7,200
12,000
12,000
10,000
5,600
66,000
66,000
3,000
2,500
14,000
7,200
2,000
10,000
27,300

120,800
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30.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดาเนินการได้เสร็จ
 งบ บ.กศ.
ภายในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและ
ที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
11,500 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
งานกิจกรรมนักศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒ นาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษา ให้ มี
ความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อนาไปสู่การประกอบอาชีพและการเป็นคนดี
ของสังคม แต่ทั้งนี้ กิจกรรมนักศึกษาเป็นสิ่งที่ควบคู่กับการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังนั้นกิจกรรมนักศึกษา
ไม่ว่าจะ เป็นกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร นับเป็นการให้การศึกษา
แก่นักศึกษาและช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการทางาน และการดารงชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และมีความสุข
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มองเห็ น ความส าคั ญ ในการจั ด กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา ทั้ งกิ จ กรรมใน
หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตร ประกอบกับในการดาเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆ
ของคณะ จ าเป็ น ต้องมีวัส ดุ อุป กรณ์ เพื่อใช้ในการดาเนิ นการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนั กศึกษา ซึ่งการจัด
กิจ กรรมต่างๆ ของคณะกรรมการสโมสรนั กศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ที่ผ่ านมาจะมีอุ ปสรรคในการจัด
สถานที่ในการจัดกิจกรรมอยู่เสมอ
ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะ คณะวิทยาการจัดการจึงมี
ความจาเป็ น ต้องจ้ างทาโครงเหล็ กส าหรับ จัดสถานที่ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดาเนินงานจัดกิจกรรมให้
นักศึกษาของฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัด ให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดจ้างทาโครงเหล็กสาหรับใช้ในงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
2. เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดาเนินงานด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา
3. เพื่อจัดซื้อวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์สาหรับใช้ในงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป. ตัวชี้วัดที่ 4 จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ จานวน 1,045 คน
 สกอ. องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องตามหลักธรรมมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1
2

รายการเป้าหมาย

ปริมาณ

หน่วยนับ

5
3

ชุด
เครื่อง

ค่าจ้างทาขาตั้งธงญี่ปุ่น
วิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
คณะวิทยาการจัดการ มีครุภัณฑ์ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน.....2.... กิจกรรม เป็นเงิน...11,500....บาท ร้อยละ...100....
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ขั้นตอน / กิจกรรม
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 กิจกรรมที่ 1 จ้างทาขาตั้งธงญี่ปุ่น
ก ข ค,ง
,จ
2 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ ก ข ค,ง
,จ

ลา
ดับ

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา
กิจกรรมที่ 1 จ้างทาขาตั้งธงญี่ปุ่น

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

4,000

งบลงทุน
1.1 ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์
งบดาเนินงาน
1.1 ครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

1 ครั้ง

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

1 ครั้ง

4,000

1 ครั้ง

7,500
11,500

7,500
11,500

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

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

รายการ

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
- ค่าจ้างทาขาตั้งธงญี่ปุ่น
- จัดซื้อวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์

ปริมาณรายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ
1
1

ครั้ง
ครั้ง

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
11,500
5 อันๆละ
3 อันๆละ

800
2,500

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

4,000
7,500
11,500

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะวิทยาการจัดการ มีครุภัณฑ์ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 มีคณะกรรมการสโมสร คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
9.1.2 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
9.1.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 3.51
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ
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ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับที่

รายการ

1

ขาตั้งป้ายธงญี่ปุ่น

2

วิทยุสื่อสาร

5 อัน

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
800

3 เครื่อง

2,500

จานวน/
หน่วยนับ

รวม

รวมเงิน
(บาท)
4,000

7,500

11,500

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตรฐานฯ
เหล็กชุบสีดาอุตสาหกรรม
ฐานเหลี่ยม แยกส่วนได้ 3 ส่วน
แขนเสาธงเลื่อนขึ้นลงได้อสิ ระ
ขนาด 50* 200 cm
น้าหนัก 3.5 kg
มาตรฐานฯ
เป็นเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
ชนิดมือถือ มีขนาดเล็กๆกะทัดรัด โครงสร้างตัว
เครื่องทาจากวัสดุมีความเหนียว ทนต่อการตก
กระแทก
ความถี่ 174-245 MHz
แท่นชาร์ตแบตเตอรี่
แบบเตอรี่ จ านวน 1 ก้อน
เสาอากาศประจ าเครื่อง (เสายาง)
ที่หนีบเข็มขัด (เหล็กพับ)
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31. โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
แผนงบประมาณ:
แผนงานรองรับบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
บุคลากรมีศักยภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
2. จานวนอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
3. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 15
4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่มีต่อระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80
5. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 85
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
12,500 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่สาคัญ
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 คือทาการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่
สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนจะ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ให้ เกิ ดผลดี และมี ป ระสิ ท ธิภ าพนั้ น จะต้ องมี ก ารพั ฒ นาตนเองอย่างต่ อ เนื่ อ ง ทั้ งในหน้ าที่ ที่
รับผิดชอบและที่จะต้องสนับสนุนในหน้ าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนไปตาม
ภารกิจได้อย่างลุล่วงและมีประสิทธิภาพสูงสุด
สาขาวิชาการตลาดจึงได้จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาดขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
สาขาวิชาให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการตลาด และทักษะในวิชาชีพ โดยการส่งบุคคลากรในสาขา ไป
อบรม สัมมนา หรือดูงาน และการเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชา
2. วัตถุประสงค์
1. บุคลากรสาขาวิชาการตลาด ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และตามสาย
การปฏิบัติงาน
2. บุคลากรสาขาวิชาการตลาด มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2, 3, 5 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธ์ที่
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรรถนะสูงขึ้น
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ตัวชี้วัดที่

1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขาสูตาแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 15
2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร ไมนอยกวารอยละ 80

4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1
จานวนบุคลากรสาขาวิชาการตลาดได้รับการพัฒนาตามศาสตร์
5
คน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2 ระดับความสาเร็จของการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 4
3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจ่ายร้อยละ 100 เป็นเงิน 17,500 บาท
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

พัฒนบุคลากรสายวิชาการ ในการ
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ

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

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

พัฒนบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไปราชการ
ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

12,500

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

1 ครั้ง
12,500

12,500
12,500

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาด
1.1 ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
5
คนๆละ 1 ครั้งๆละ
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ประชุม

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
12,500
12,500
2,500 บาท
12,500

อัตราต่อหน่วย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

12,500

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรสาขาวิชาการตลาด จานวน 5 คน ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
และตามสายการปฏิบัติงานอย่างน้อยคนละหนึ่งครั้ง บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ และวิชาชีพ ร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
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32. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
งบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
12,500 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
และเพื่อเป็นการพัฒ นาไปอี กขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้
ดาเนินโครงการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนใน
คุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒ นาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อ
รองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่
นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ
จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานทาของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอน
ที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ คณะวิทยาการจัดการต้อง
มุ่งเน้นการพัฒ นานั กศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึง
สามารถทางานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทางานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ
และวุฒิภาวะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่
สาคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้าน
วิ ช าการดั ง เป้ า ประสงค์ เมื่ อ เวลาผ่ า นไปปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ในด้ า นผู้ เรี ย น ผู้ ส อน สั ง คม สภาพแวดล้ อ ม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| 184

เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ ย่ อมมีการเปลี่ ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒ นา
ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทา
โครงการโดยให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรง
และทางอ้อม เช่นกิจกรรมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิต
ของ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ นั กศึกษาของสาขาวิช าการจัดการ คณะวิท ยาการจัด การ ได้รับการเพิ่ม พู นความรู้ ทั กษะ
ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การ
สัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ
ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2, 3, 5 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธ์ที่
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรรถนะสูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่
1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขาสูตาแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 15
2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร ไมนอยกวารอยละ 80
4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1 อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปริมาณ
5

หน่วยนับ
คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2 ระดับความสาเร็จของการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 4
3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน...1.... กิจกรรม เป็นเงิน... 12,500....บาท ร้อยละ..100...
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ

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

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

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| 186

6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการเดินทางไปราชการ
ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการและ/
หรือวิชาชีพ
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

12,500
บาท

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

1 ครั้ง
12,500

12,500
12,500

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการเดินทางไปราชการ ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม สัมมนาตาม
12,500
ศาสตร์วิชาการและ/หรือวิชาชีพ
งบดาเนินงาน
12,500
1.1 ค่าใช้สอย
12,500
- ค่าที่พัก
7
คน ๆ ละ
1
คืน ๆ ละ
500 บาท
3,500
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
7
คน ๆ ละ
2
วัน ๆ ละ
240 บาท
3,360
- ค่าบารุงรถ
1
คันๆละ
1
ครั้งๆละ
500 บาท
500
- ค่าน้ามัน
1
คันๆละ
1
ครั้งๆละ
5,140 บาท
5,140

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

12,500

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
อาจารย์ ส าขาวิช าการจั ดการ คณะวิท ยาการจัด การ ได้เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั กษะ ประสบการณ์ ทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยการอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองมาก
ยิ่งขึ้น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรเดินทางไปราชการฝึกอบรมตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และตามสายการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อยคนละหนึ่งครั้ง
9.1.2 เชิงคุณภาพ
ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 85
ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษาไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
9.3.2. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบรายงานการประเมินโครงการ
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33.โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยว
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
งบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
แผนงานรองรับบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
บุคลากรมีศักยภาพ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
2. จานวนอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
3. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 15
4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่มีต่อระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80
5. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 85
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
15,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่สาคัญ
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 คือทาการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่
สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุ คลากรทุกคนจะ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ให้ เกิ ดผลดี และมี ป ระสิ ท ธิภ าพนั้ น จะต้ องมี ก ารพั ฒ นาตนเองอย่างต่ อ เนื่ อ ง ทั้ งในหน้ าที่ ที่
รับผิดชอบและที่จะต้องสนับสนุนในหน้ าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนไปตาม
ภารกิจได้อย่างลุล่วงและมีประสิทธิภาพสูงสุด
สาขาวิชาการท่องเที่ยว จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อพัฒนา
บุ ค ลากรในสาขาวิช าให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญในศาสตร์ด้ านการท่ อ งเที่ ย ว และทั ก ษะในวิ ช าชี พ โดยการส่ ง
บุคคลากรในสาขา ไปอบรม สัมมนา หรือดูงาน และการเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันหรือคณะจั ดขึ้นเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชา
2. วัตถุประสงค์
1. บุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และตาม
สายการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยว มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2, 3, 5 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธ์ที่
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรรถนะสูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่
1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขาสูตาแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 15
2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร ไมนอยกวารอยละ 80
4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1
จานวนบุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามศาสตร์

ปริมาณ
6

หน่วยนับ
คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.ระดับความสาเร็จของการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 4
3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจ่ายร้อยละ ......100.....เป็นเงิน....15,000.....บาท
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

พัฒนบุคลากรสายวิชาการ ในการ
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ

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

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

พัฒนบุคลากรสายวิชาการ ในการ
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตาม
ศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

15,000

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

1 ครั้ง
15,000

15,000
15,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยว
1.1 ค่าใช้สอย
- พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ในการเดินทางไปราชการ
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
-ค่าลงทะเบียน
6
คนๆละ 1 ครั้งๆละ
-ค่าพาหนะ
6
คนๆละ 1 ครั้งๆละ
-ค่าเบี้ยเลี้ยง
6
คนๆละ
2วันๆละ

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
15,000
15,000
15,000

อัตราต่อหน่วย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

1,000 บาท
1,020 บาท
240 บาท

6,000
6,120
2,880
15,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรสาขาวิชาการท่องเที่ยว จานวน 6 คน ได้รับการพัฒ นาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ และตามสายการปฏิบัติงานอย่างน้อยคนละหนึ่งครั้ง บุคลากรทั้ งสายวิชาการและสายสนับสนุน มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ และวิชาชีพ ร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
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34. โครงการพัฒนาการบุคลากรสายวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
งบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
แผนงานรองรับบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
บุคลากรมีศักยภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
2. จานวนอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
3. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 15
4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่มีต่อระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80
5. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 85
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
16,260 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีหน้ าที่ในการทาการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สั งคม ปรับปรุง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนในสาขาวิชาจะปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สาขาวิชาสามารถ
ขับเคลื่อนไปตามภารกิจได้อย่างลุล่วงและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒ นา
บุคลากรในสาขาวิชา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของสาขาและวิชาชีพ
ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงต้องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในสาขาให้ได้
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อนามาบูรณาการและประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยให้เกิด
ประโยชน์สุงสุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 บุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และ
ตามสายการปฏิบัติงาน
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2, 3, 5 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธ์ที่
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรรถนะสูงขึ้น
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ตัวชี้วัดที่

1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขาสูตาแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 15
2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร ไมนอยกวารอยละ 80

4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ
1 อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
6
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2 ระดับความสาเร็จของการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 4

หน่วยนับ
คน

3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน...1... กิจกรรม เป็นเงิน 16,260 บาท ร้อยละ100
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

พัฒนบุคลากรสายวิชาการ ในการ
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ

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

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

พัฒนบุคลากรสายวิชาการ ในการ
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

16,260

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

1 ครั้ง
16,260

16,260
16,260

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
1 พัฒนบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ
16,260
วิชาชีพ
ค่าใช้สอย
16,260
- ค่าลงทะเบียน
6
คน
1
ครั้ง
4,280
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
6
คน
2
วัน ๆ ละ
240 บาท
2,880
- ค่าที่พัก
6
คน
1
คืน ๆ ละ
850 บาท
5,100
- ค่าพาหนะ
2
ครั้ง
4,000
16,260
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับการพัฒ นาตนเองตามศาสตร์วิชาการ และวิชาชีพ มี
ความรู้เพิ่มเติมและนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนนักศึกษาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทีต่ ้องการของตลาดแรงงาน
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรเดินทางไปราชการฝึกอบรตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
คนละ 1 ครั้ง
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้รายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรสายวิชาการ
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35. โครงการการพัฒนาความรู้อาจารย์ประจาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
2.2 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และและบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: พัฒนาการบริการวิชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
12,500 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะวิทยาการจั ดการได้ส่ งเสริมให้ มีการพั ฒ นาหลักสู ตรใหม่ หลั กสู ตรบริห ารธุรกิจบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ซึ่งดาเนินการพัฒนาหลักสูตรแล้วเสร็จและได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้สาขาวิชาการ
เป็นผู้ประกอบการมีนักศึกษาที่ผ่า นการรับสมัครและสอบวัดความรู้เพื่อเข้ามาศึกษา ในปีการศึกษา 2558 นี้
เป็ น จานวนตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ได้เล็งเห็ นถึงความสาคัญของการพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อเป็นการพัฒนาไปอีกขึ้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ได้กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น
ตามโครงการจั ดท ากรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึ กษา หรือ TQF ของส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันในด้านคุณภาพของบัณฑิตระดับอุมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นรองรับตลาดอาเซียนที่
กาลังจะดาเนินการในปลายปี 2558 นี้ ทั้งในด้านการศึกษาและการผลิตบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ในระดั บ อาเซี ย น และเพื่ อ เข้ า สู่ ต ลาดแรงงานของกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นต่ อ ไป โดยสาขาวิ ช าการเป็ น
ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาภายใต้มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้
คณะวิทยาการจัดการจาเป็นต้องมุ่งเน้น การพัฒ นานักศึกษาให้มีคุณภาพในหลากหลายด้านเพื่อให้สามารถ
แข่งขันในภาคธุรกิจและตลาดแรงงานได้ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ด้วยเหตุนี้สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ จาเป็นต้องสร้างความพร้อมในด้านต่างๆ แก่นักศึกษา ทั้ง
ทางด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนจึ งเป็นหน้าที่หลักที่สาคัญของสาขาวิชา โดยการเรียนการสอนที่จัด
ขึ้นนั้นต้องสร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่นักศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายหลังจบการศึกษาไป
แล้ว และช่วยให้นักศึกษาเกิดการวางแผนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงานหรือการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทาโครงการโดยให้มีกิจกรรมต่างๆ ของทุกสาขาวิชา เพื่อเป็นเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
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ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ให้เพิ่มขึ้น อันจะส่งผลโดยตรงกับคุณภาพบัณฑิตของคณะ
วิทยาการจัดการสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้ใหม่จากการอบรมพัฒนา
ตนเองและนามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2, 3, 5 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธ์ที่
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรรถนะสูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่
1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขาสูตาแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 15
2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร ไมนอยกวารอยละ 80
4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1 อาจารย์ประจาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ
5
คน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
2.2 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 5
คะแนน
3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60– มิ.ย.60) เบิกจ่ายร้อยละ 100 เป็นเงิน 12,500 บาท
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

พัฒนบุคลากรสายวิชาการ ในการ
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ

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

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการเดินทางไปราชการ
ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการและ/หรือวิชาชีพ
1.1 ค่าใช้สอย
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2558

ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

5 คน

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

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

12,500
1 ครั้ง

1 ครั้ง

12,500

12,500
12,500

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการและ/หรือ
12,500
วิชาชีพ
1.1 ค่าใช้สอย
12,500
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
5
คน
2,500 บาท
12,500
ราชการ/ฝึกอบรมสัมมนาตาม
ศาสตร์วิชาการและ/หรือวิชาชีพ

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

12,500

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่ลงทะเบียนกับอาจารย์ประจาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ
ได้รับความรู้ใหม่จากการไปพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้สอน
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรเดินทางไปราชการฝึกอบรตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
คนละ 1 ครั้ง
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้รายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรสายวิชาการ
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36.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่
มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
12,500 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
และเพื่อเป็นการพัฒ นาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้
ดาเนินโครงการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนใน
คุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒ นาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อ
รองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่
นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ
จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานทาของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอน
ที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ คณะวิทยาการจัดการต้อง
มุ่งเน้นการพัฒ นานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่ งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึง
สามารถทางานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทางานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ
และวุฒิภาวะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่
สาคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้าน
วิ ช าการดั ง เป้ า ประสงค์ เมื่ อ เวลาผ่ า นไปปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ในด้ า นผู้ เรี ย น ผู้ ส อน สั ง คม สภาพแวดล้ อ ม
เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ ย่ อมมีการเปลี่ ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒ นา
ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทา
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โครงการโดยให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรง
และทางอ้อม เช่นกิจกรรมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิต
ของ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ นั กศึกษาของสาขาวิช าการจัดการ คณะวิท ยาการจัด การ ได้รับการเพิ่ม พู นความรู้ ทั กษะ
ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การ
สัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ
ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2, 3, 5 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธ์ที่
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรรถนะสูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่
1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขาสูตาแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 15
2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร ไมนอยกวารอยละ 80
4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1 อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปริมาณ
5

หน่วยนับ
คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2 ระดับความสาเร็จของการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 4
3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน.... กิจกรรม เป็นเงิน....5,000...บาท ร้อยละ....44.....
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน...1.. กิจกรรม เป็นเงิน... 7,000...บาท ร้อยละ..56...
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

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

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

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการเดินทางไปราชการ
ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการและ/
หรือวิชาชีพ
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

12,500
บาท
12,500

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

5,000
5,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

1 ครั้ง

7,000 บาท
7,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการเดินทางไปราชการ ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม สัมมนาตาม
12,500
ศาสตร์วิชาการและ/หรือวิชาชีพ
งบดาเนินงาน
12,500
1.1 ค่าใช้สอย
12,500
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
6
คน ๆ ละ
2
วัน ๆ ละ
240 บาท
2,880
- ค่าเช่ารถตู้
1
คันๆละ
2
วันๆละ
2,250 บาท
4,500
- ค่าบารุงรถตู้
3
คันๆละ
1
วันๆละ
500 บาท
1,500
- ค่าน้ามัน
3
ครั้งๆละ
1
วันๆละ
1,000 บาท
3,620

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

12,500

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
อาจารย์ ส าขาวิช าการจั ดการ คณะวิท ยาการจัด การ ได้เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั กษะ ประสบการณ์ ทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยการอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองมาก
ยิ่งขึ้น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรเดินทางไปราชการฝึกอบรมตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และตามสายการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อยคนละหนึ่งครั้ง
9.1.2 เชิงคุณภาพ
ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 85
ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษาไม่น้อยกว่า 5
คะแนน
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
9.3.2. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบรายงานการประเมินโครงการ
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37.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
แผนงบประมาณ:
แผนงานรองรับบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
บุคลากรมีศักยภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
2. จานวนอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
3. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 15
4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่มีต่อระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80
5. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 85
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
27,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
อาจารย์ เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ของการผลิ ตบั ณ ฑิ ต ซึ่ งต้องมีการพั ฒ นาอาจารย์เพื่ อ ให้ ได้อาจารย์ที่ มี
คุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และ
มีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ จึงต้องมีการกาหนดนโยบาย แผน
ระยะยาว กิจกิจกรรมการดาเนินงาน ตลอดจนการพัฒ นาอาจารย์ เป็นการดาเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2.2 เพื่อให้มีอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นในการจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2, 3, 5 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธ์ที่
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรรถนะสูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่
1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขาสูตาแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 15
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2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร ไมนอยกวารอยละ 80
4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1 การพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
6
คน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2 ระดับความสาเร็จของการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 4
3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 2,040 บาท ร้อยละ 7.55
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 24,960 บาท ร้อยละ 92.44
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ขั้นตอน / กิจกรรม
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.
โครงการพั
ฒ
นาศั
ก
ยภาพอาจารย์
1
กขคงจ

ลา
ดับ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

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

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

27,000บาท

1 ครั้ง

27,000บาท

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
2,040

2,040

2560
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
24,960

24,960

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คาใชสอยและวัสดุ
- คาน้ามัน/พาหนะ
1
ครั้งๆ ละ
- ค่าลงทะเบียน
6
คนๆ ละ
1
ครั้งๆละ
- ค่าเบี้ยเลีย้ ง
6
คนๆ ละ
1
วันๆ ละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
27,000
27,000
1,560
4,000 บาท
24,000
240 บาท
1,440
27,000

อัตราต่อหน่วย

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2. อาจารย์ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ ประสบการณ์ เพิ่ ม มากขึ้ น ในการจั ด การเรี ย นการสอนของ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
1. จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ
2. มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
9.1.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 85
2. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 85
3. ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5
คะแนน
9.1.3 เชิงเวลา
1. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 85
2. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร้อยละ
85
3. การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดทุกกิจกรรม
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
9.3.2 รายงานการประเมินผลโครงการ
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38. โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงานรองรับบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
บุคลากรมีศักยภาพ
1. จานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
2. จานวนอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
3. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 15
4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่มีต่อระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80
ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 85
งบดาเนินงาน
12,500 บาท
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มีหน้าที่ในการทาการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม
ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากรทุกคนในสาขาวิชาจะปฏิบัติหน้าที่
ให้เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สาขาวิชาสามารถขับเคลื่อนไปตามภารกิจได้
อย่างลุล่วงและมีประสิท ธิภ าพสูงสุด จึงมี ความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒ นาบุคลากรในสาขาวิชา ให้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ของสาขาและวิชาชีพ
ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จึงต้องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในสาขาให้ได้พัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อนามาบูรณาการและประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สุงสุด

2. วัตถุประสงค์
2.1 บุคลากรสาขาวิชาธรกิจระหว่างประเทศ ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และตามสาย
การปฏิบัติงาน

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป. ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ. องค์ประกอบที่ 2, 3, 5
ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่
4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลีย่ นแปลงในเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรรถนะสูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขาสูตาแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 15
2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ไมนอยกวารอยละ 80

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ
1 อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
5
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2 ระดับความสาเร็จของการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 4
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หน่วยนับ
คน

3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 12,500 บาท ร้อยละ 100
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

พัฒนบุคลากรสายวิชาการ ในการ
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ

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

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

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

พัฒนบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไปราชการ
ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

1 ครั้ง

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
12,500

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

1 ครั้ง

12,500

12,500

12,500

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
1 พัฒนบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ
12,500
วิชาชีพ
1.1 ค่าใช้สอย
12,500
- ค่าลงทะเบียน
5
คน
1
ครั้ง
7,500
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
5
คน
1 วัน ๆ ละ
240 บาท
1,200
- ค่าพาหนะ
2
ครั้ง
3,800

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

12,500

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับการพัฒนาตนเองตามศาสตร์วิชาการ และวิชาชีพ
มีความรู้เพิ่มเติมและนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนนักศึกษาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรเดินทางไปราชการฝึกอบรตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้รายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรสายวิชาการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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39. โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
แผนงานรองรับบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
บุคลากรมีศักยภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
2. จานวนอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
3. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 15
4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่มีต่อระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ร้อยละ 80
5. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 85
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
12,500 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มีหน้าที่ในการทาการสอน วิจัย ให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากร
ทุกคนในสาขาวิชาจะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สาขาวิชาสามารถขับเคลื่อนไปตามภารกิจได้อย่างลุล่วงและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของสาขาและวิชาชีพ
ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงต้องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรใน
สาขาให้ได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อนามาบูรณาการและประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน และ
งานวิจัยให้เกิดประโยชน์สุงสุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 บุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับการพัฒ นาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ และตามสายการปฏิบัติงาน
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2, 3, 5 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธ์ที่
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรรถนะสูงขึ้น
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ตัวชี้วัดที่

1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขาสูตาแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 15
2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร ไมนอยกวารอยละ 80

4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ
1 อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
5
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2 ระดับความสาเร็จของการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 4

หน่วยนับ
คน

3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 12,500 บาท ร้อยละ 100
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

พัฒนบุคลากรสายวิชาการ
ในการเดินทางไปราชการ
ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ

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

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

พัฒนบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไปราชการ
ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

12,500

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

1 ครั้ง

12,500

12,500

12,500

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
1 พัฒนบุคลากรสายวิชาการ ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ
12,500
วิชาชีพ
1.1 ค่าใช้สอย
12,500
- ค่าลงทะเบียน
5
คน
1
ครั้ง
7,500 บาท
7,500
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
5
คน
1 วัน ๆ ละ
240 บาท
1,200
- ค่าพาหนะ
1
ครั้ง
3,800
ปริมาณรายการ

ลา
ดับ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

12,500

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับการพัฒนาตนเองตามศาสตร์วิชาการ และวิชาชีพ มีความรู้
เพิ่มเติมและนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนนักศึกษาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน

9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรเดินทางไปราชการฝึกอบรตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้รายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรสายวิชาการ
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40. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงานรองรับบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
บุคลากรมีศักยภาพ
1. จานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
2. จานวนอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
3. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 15
4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่มีต่อระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80
5. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 85
งบดาเนินงาน
36,050 บาท
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
และเพื่อเป็นการพัฒ นาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้
ดาเนินโครงการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนใน
คุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒ นาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อ
รองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่
นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ
จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานทาของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอน
ที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ คณะวิทยาการจัดการต้อง
มุ่งเน้นการพัฒ นานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึง
สามารถทางานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทางานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ
และวุฒิภาวะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่
สาคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึก ษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้าน
วิ ช าการดั ง เป้ า ประสงค์ เมื่ อ เวลาผ่ า นไปปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ในด้ า นผู้ เรี ย น ผู้ ส อน สั ง คม สภาพแวดล้ อ ม
เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ ย่ อมมีการเปลี่ ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒ นา
ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการจึง
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จัดทาโครงการโดยให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่นกิจกรรมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการเรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารย์ผู้สอนให้เกิด
ประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น อัน จะส่งผลโดยตรงให้ คุณ ภาพบัณ ฑิตของ สาขาวิชาการจัดการโลจิส ติกส์ คณะ
วิทยาการจัดการสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้อาจารย์ของสาขาวิชาการจัดการโลจิส ติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การ
อบรม การสัมมนา และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้
พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึน้
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้

 สงป. ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ. องค์ประกอบที่ 2, 3, 5
ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่
4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลีย่ นแปลงในเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรรถนะสูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขาสูตาแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 15
2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ไมนอยกวารอยละ 80

4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ
1.1 จานวนอาจารย์ที่คงอยู่ของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
4
1.2 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของ
4
อาจารย์
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2 ระดับความสาเร็จของการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 4

หน่วยนับ
คน
คน

3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 23,850 บาท ร้อยละ 66.16
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 12,200 บาท ร้อยละ 33.84
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ

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

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร

ปริมาณ

งบประมาณ

2 รายการ

36,050 บาท

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการ
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ
และ/หรือ วิชาชีพ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

2
รายการ

36,050
บาท

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

1 ครั้ง

23,850 บาท

1 ครั้ง

12,200 บาท

2 ครั้ง

23,850 บาท

1 ครั้ง

12,200 บาท

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
36,050
36,050
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
ปริมาณรายการ

ลา
ดับ

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการฝึกอบรม สัมมนาตาม
ศาสตร์วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ
- ค่าพาหนะ
- ค่าบารุงรถ
- ค่าทางด่วน
- ค่าลงทะเบียน
- ค่าเบี้ยเลีย้ ง
- ค่าที่พัก

36,050
36,050

1
5
5
5

คันๆละ
1
คนๆละ
1
คนๆละ
2
คนๆละ
2
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

วันๆละ
ครั้งๆละ
วันๆละ
วันๆละ

400
3,000
240
850

บาท
บาท
บาท
บาท

7,750
2,000
400
15,000
2,400
8,500
36,050

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิส ติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การ
สัมมนา ส่งผลให้อาจารย์ได้นาความรู้ใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2. อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจั ดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 จานวนอาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 คน
9.1.2 มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของอาจารย์ 4 คน
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้รายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรสายวิชาการ
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41. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงานรองรับบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
บุคลากรมีศักยภาพ
1. จานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
2. จานวนอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
3. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 15
4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรท่มีต่อระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80
5. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 85
งบดาเนินงาน
52,500 บาท
คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานหลักในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่
สาคัญ ตามมาตรา 7 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ.2547 คือทาการสอน วิจัย ให้ บริการ
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการที่บุคลากร
ทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในหน้าที่
ที่รับผิดชอบและที่จะต้องสนับสนุ นในหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนไปตาม
ภารกิจได้อย่างลุล่วงและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากร ทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดยเฉพาะสายวิชาการได้มีความรู้อย่างเชี่ยวชาญในศาสตร์ของแต่ละบุ คคล และ
พัฒนาสายสนับสนุนให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
คณะได้ตระหนักในความสาคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร และเพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการดาเนินงานของคณะ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และด้วยเหตุที่คณะวิทยาการจัดการต้องปฏิบัติงานตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดเพื่อบรรลุระดับความสาเร็จ ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ (1) การพัฒนาอาจารย์ประจา พิจารณาจาก
การที่อาจารย์ประจาที่ได้รับการสนับสนุน มีโอกาสที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ เทียบกับบุคลากรของคณะทั้งหมด และ (2) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณา
จากการที่ บุ คลากรสายสนั บ สนุ น ได้รับ การพั ฒ นาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ได้แก่ การส่ งบุ คลากรสาย
สนับสนุนไปศึกษาต่อ ไปอบรม สัมมนา หรือดูงาน และการเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันหรือคณะจัดขึ้นเอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการ
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2. วัตถุประสงค์
1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการพัฒนาตาม
ศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และตามสายการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรทั้งสายวิชาการ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2, 3, 5 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธ์ที่
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรรถนะสูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่
1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขาสูตาแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 15
2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร ไมนอยกวารอยละ 80
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1
จานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตาม
21
คน
ศาสตร์
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2 ระดับความสาเร็จของการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 4
2.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 15,000 บาท ร้อยละ 28.57
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 12,500 บาท ร้อยละ 23.80
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 12,500 บาท ร้อยละ 23.80
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 12,500 บาท ร้อยละ 23.80
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2559
พ.ศ.2556
ลาดับ
ขั้นตอน / กิจกรรม
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 พัฒนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
กขคงจ
ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา
ตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ

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

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

ปริมาณ

พัฒนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการเดินทาง 21 คน
ไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ
1.1 ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตาม
ศาสตร์วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
52,500 6 คน
15,000 5 คน
12,500

6 คน
52,500

15,000
15,000

5 คน

12,500
12,500

2560
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
5
12,500 5 คน
12,500

5

12,500
12,500

5 คน

12,500
12,500
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
1 พัฒนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนาตามศาสตร์
52,500
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
1.1 ค่าใช้สอย
52,500
- ค่าลงทะเบียน
21
คน
1
ครั้ง
1,000 บาท
21,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
21
คน
2 วัน ๆ ละ
240 บาท
10,080
- ค่าที่พัก
21
คน
1 คืน ๆ ละ
850 บาท
17,850
- ค่าพาหนะ
2
ครั้ง
3,570

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

52,500

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการ จานวน 20 คน ได้รับ
การพั ฒ นาตามศาสตร์ วิช าการ และ/หรื อ วิช าชี พ และตามสายการปฏิ บั ติ งานอย่ างน้ อ ยคนละหนึ่ งครั้ ง
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
2. บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ จะได้รับการพัฒนาและสามารพัฒนาตนเองจนสามารถ
ปฏิบัติภาระ หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ และวิชาชีพ ร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
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42.โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ
แผนงบประมาณ:
แผนงานรองรับการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)
5. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
155,064 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็น
การพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดาเนินโครงการ
จัดทากรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพื่อให้ มีห ลั กประกันที่ ชัดเจนในคุณ ภาพของ
บัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียนปี
2558 ผลกระทบจากการเปิดอาเซียนมีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามา
ศึกษาต่อและหางานทาในประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์มีงานทาของแรงงานไทย เกิดปัญหาการถูก
แย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาการตลาดตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายใน
การพัฒ นาคุณ ภาพของนั กศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่มุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ต้องมุ่งเน้น
การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถ
ทางานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่สาคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอน
ควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่าง ๆ ใน
ด้านผู้เรียน ผู้สอน สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่างๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพื่อให้
สาขาวิชามีศักยภาพเพียงพอในการในการปฏิบัติงานต่างๆ จึงมีความจาเป็นต้องจัดหาวัสดุ เพื่อนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักศึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชา
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2, 3, 5, 6 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2, 6.1
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.3 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1 จัดซื้อวัสดุสาขาวิชา

รายการเป้าหมาย

ปริมาณ
6

หน่วยนับ
สาขา

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
2.2 ระดับความสาเร็จระบบและกลไกการพัฒ นาสัมฤทธิ ผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิตไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
2.3 ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่น้อยกว่า
5 คะแนน
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ ..58.92. เป็นเงิน ..91,364... บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) เบิกจ่ายร้อยละ 11.61.. เป็นเงิน ..18,000....บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) เบิกจ่ายร้อยละ .29.47.. เป็นเงิน ..45,700....บาท
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

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

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และบริหารจัดการสาขาวิชา คณะวิทยาการ
จัดการ
1
2
3
4
5
6

สาขาวิชาการตลาด
-จัดซื้อวัสดุสานักงาน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
-จัดซื้อวัสดุสานักงาน
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
-จัดซื้อวัสดุสานักงาน
สาขาวิชาการจัดการ
-จัดซื้อวัสดุสานักงาน
-ค่าจ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
สาขาวิชาการบัญชี
-จัดซื้อวัสดุสานักงาน
-ค่าจ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
-จัดซื้อวัสดุสานักงาน
-ค่าจ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์

ก,ข,ค,ง,จ
ก,ข,ค,ง,จ
ก,ข,ค,ง,จ
ก,ข,ค,ง,จ
ก,ข,ค,ง,จ

ก,ข,ค,ง,จ
ก,ข,ค,ง,จ
ก,ข,ค,ง,จ

ก,ข,ค,ง,จ
ก,ข,ค,ง,จ
ก,ข,ค,ง,จ

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

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| 231

6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส

ลาดับ

1
2
3
4
5
6

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
งบดาเนินงาน
สาขาวิชาการตลาด
-ค่าใช้สอยและวัสดุ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ค่าใช้สอยและวัสดุ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
-ค่าใช้สอยและวัสดุ
สาขาวิชาการจัดการ
-ค่าใช้สอยและวัสดุ
สาขาวิชาการบัญชี
-ค่าใช้สอยและวัสดุ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ค่าใช้สอยและวัสดุ
ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

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

1 ครั้ง

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

13,000
1 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง
5 ครั้ง
4 ครั้ง
2 ครั้ง

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

13,000

7,470
1 ครั้ง

7,470

1 ครั้ง

7,000

2 ครั้ง

25,050

1 ครั้ง

11,080

2 ครั้ง
1 ครั้ง

33,764
7,000
91,364

5,000
65,750
1 ครั้ง

40,700

1 ครั้ง

5,000

21,080
1 ครั้ง

5,000

40,764
153,064

18,000

45,700

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
1 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
155,064
1 สาขาวิชาการตลาด
13,000
-จัดซื้อวัสดุสานักงาน
1
ครั้ง
13,000
2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
7,470
-จัดซื้อวัสดุสานักงาน
1
ครั้ง
7,470
3 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
7,000
-จัดซื้อวัสดุสานักงาน
1
ครั้ง
7,000
4 สาขาวิชาการจัดการ
65,750
-จัดซื้อวัสดุสานักงาน
3
ครั้ง
45,750
-ค่าจ้างเหมาบริการและซ่อมแซม
2
ครั้ง
20,000
ครุภณ
ั ฑ์
5 สาขาวิชาการบัญชี
21,080
-จัดซื้อวัสดุสานักงาน
3
ครั้ง
16,080
-ค่าจ้างเหมาบริการและซ่อมแซม
1
ครั้ง
5,000
ครุภณ
ั ฑ์
6 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
40,764
งบดาเนินงาน
33,764
-จัดซื้อวัสดุสานักงาน
1
ครั้ง
30,764
-ค่าจ้างเหมาบริการและซ่อมแซม
1
ครั้ง
3,000
ครุภณ
ั ฑ์
งบดาเนินงาน
7,000
-จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ป้ายโครงเหล็ก
7,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
155,064
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการเฉพาะค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์และนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชามีวสั ดุ ในการสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอนเพียงพอตลอดปี

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 ระดับความสาเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ร้อยละ 85
9.1.2 ระดับความสาเร็จของการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 85
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 85
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 85
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบประเมินโครงการ
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดรายการค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับ
ที่
1

รายการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ป้าย
โครงเหล็ก
พื้นพลาสวูด ขนาด
1x4 เมตร

จานวน/
หน่วยนับ
1

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
ป้าย

รวมเงิน
(บาท)
7,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
- โครงเหล็ก 1 นิ้ว x1 นิ้ว
- พื้นพลาสวูด 5 มิล
- อักษรนูนพลาสวูด พื้นที่ 1x1.5 เมตร
- สติกเกอร์ตัวอักษร 8 ตร.ม.

รวม (เจ็ดพันบาทถ้วน)

7,000
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43. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ กศ. บป.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ
แผนงบประมาณ:
แผนงานรองรับการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4.ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)
5.ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
47,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จาเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ และการบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอกับภาระงาน ทั้งด้านงานจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทานุบารุง
ศิลปวัฒ นธรรมและอื่ นๆ ตามแผนยุท ธศาสตร์และแผนปฏิ บั ติ ราชการของคณะวิท ยาการจั ดการ และของมหาวิท ยาลั ย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากภารกิจดังกล่าว คณะจึงจาเป็นต้องจัดซื้อวัสดุสานักงานต่างๆ ที่เป็นส่วนกลางของคณะ รวมทั้งทั้ง
ค่ าใช้ จ่ ายด้ านการบริ ห ารจั ด การต่ างๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น งานวิ ชาการและบริ ก ารทางการศึ ก ษาต ามภารกิ จ ดั งกล่ า วให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด

ในปีงบประมาณ 2560 คณะวิทยาการจัดการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาภาคปกติ
จานวน 10 หลักสูตร ดังนั้นการที่จะดาเนินการให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ ต้องมีการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบั ติ เพื่อให้ผู้เรีย นได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพื่อจะได้นาไปพัฒ นา
วิชาชีพของตนเองได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง คณะวิทยาการจัดการ จึงมี
ความจาเป็นที่จะต้องใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาการจัดการ มีครุภัณฑ์เพียงพอ สาหรับการจัดการ
เรียนการสอน
2. เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ สาหรับนักศึกษา ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
 สกอ.
 สมศ.

ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
องค์ประกอบที่ 2,3,5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการทีส่ อดคล้องตามหลักธรรมมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ
1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสาเร็จของตัวชี้วัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน

หน่วยนับ
เครื่อง

3. เป้าหมายเชิงเวลา

 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 90,000. บาท ร้อยละ 100
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ลาดับ
ขั้นตอน / กิจกรรม
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 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
กขคงจ

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

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

ปริมาณ

งบประมาณ

5 เครื่อง

90,000
90,000

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

จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานคณบดี
งบลงทุน

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

5 เครื่อง

90,000
90,000

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

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

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รายการ

1 จัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
งบลงทุน
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

5

เครื่อง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
อัตรา หน่วย
90,000
90,000
18,000 บาท
90,000
90,000

อัตราต่อหน่วย

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะวิทยาการจัดการมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะ
2. การจัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ สาหรับมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
1.จานวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่คงอยู่ จานวน 1,000 คน
9.1.2 เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการสนับสนุนเพียงพอ
9.1.3 เชิงเวลา
1.การดาเนินการเป็นไปตามแผนทีก่ าหนดทุกกิจกรรม
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ
9.3.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือนและไตรมาส
9.3.3 แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับที่

1

จานวน/
หน่วยนับ

รายการ

คอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ

รวม

5 เครื่อง

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
90,000

รวม
เงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น

มาตรฐานฯ
90,000
CPU : Intel Core i3-6100 processor (3M Cache,
3.70 GHz)
VGA : Intel Integrated HD Graphic
RAM : 4GB PC4-19030 2133MHz DDR4 UDIMM
Hard disk : 1TB (7200RPM)SATA
จอภาพ E1922s WLED backlight (18.5” Wide 16:9)
รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
90,000
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.แผนงานยุทธศาสตร์

44. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ
แผนงบประมาณ:
แผนงานรองรับการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
4. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)
5. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
17,530 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็น
การพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดาเนินโครงการ
จัดทากรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพื่อให้ มี ห ลั กประกันที่ ชัดเจนในคุณ ภาพของ
บัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียนปี
2558 ผลกระทบจากการเปิดอาเซียนมีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามา
ศึกษาต่อและหางานทาในประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์มีงานทาของแรงงานไทย เกิดปัญหาการถูก
แย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาการตลาดตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายใน
การพัฒ นาคุณ ภาพของนั กศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่มุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ต้องมุ่งเน้น
การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถ
ทางานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดั ง นั้ น การเรี ย นการสอนจึ ง เป็ น ภาระงานหลั ก ที่ ส าคั ญ ของสาขาวิ ช า การเรี ย นการสอนที่ ดี มี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอน
ควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกั บบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่าง ๆ ใน
ด้านผู้เรียน ผู้ส อน สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่างๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิช า
การตลาดจึ งจั ด ท าโครงการให้ มี กิ จ กรรมต่ าง ๆ เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ ให้ กั บ
นักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น อันจะส่งผลโดยตรง
ให้คุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาการตลาดสูงขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดได้รับความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมโดยผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2,3,5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
 สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.3 มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับ และไว้วางใจจากสังคม
กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากสังคม
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1 จัดกิจกรรมจิตอาสา
1
ครัง้
2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
2
ครัง้
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2. ระดับความสาเร็จของตัวชี้วัดการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ไม่น้อยกว่า 4
3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ 71.47 เป็นเงิน 12,530 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) เบิกจ่ายร้อยละ .28.53. เป็นเงิน 5,000 บาท
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| 240

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1
2

ขั้นตอน / กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

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

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

รวมทุกไตรมาส
ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1 กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมจิตอาสา

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

7,530

งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการตลาด
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

2 ครั้ง

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
7,530

1 ครั้ง

7,530

1 ครั้ง
1 ครั้ง

5,000
12,530

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

10,000
17,530

1 ครั้ง

5,000
5,000

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

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

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1 กิจกรรมที่ 1 จิตอาสา
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอยค่าวัสดุ
- ค่าบารุงรักษารถ
1
คันๆละ
- ค่าน้ามัน
1
ครั้งๆละ
- ค่าวัสดุ
2 กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการตลาด
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าบารุงรถ
8
ครั้งๆละ
- ค่าน้ามัน
8
ครั้งๆละ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
8
คนๆละ
- ค่าวัสดุ
2
ครั้ง

อัตราต่อหน่วย
อัตรา หน่วย

1
1

ครั้งๆละ
วันๆละ

1,500
2,000

บาท
บาท

1
1
1

วันๆละ
วันๆละ
วันๆละ

500
300
120

บาท
บาท
บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
7,530
7,530
7,530
1,500
2,000
4,030
10,000
10,000
10,000
4,000
2,400
960
2,640

17,530

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดได้รับความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพิ่มขึ้น
3. สาขาวิชามีนักศึกษาเพิ่มขึ้น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 ระดับความสาเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ร้อยละ 85
9.1.2 ระดับความสาเร็จของการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 85
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 85
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 85
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบประเมินโครงการ
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ
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45.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและ
ที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
5,240 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้มี
ระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษา เพื่ อการพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็นการ
พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดาเนินโครงการจัดทากรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา หรื อ TQF ขึ้ น เพื่ อ ให้ มี ห ลั ก ประกั น ที่ ชั ด เจนในคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อรองรับตลาดอาเซียน ปี 2558
หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปิ ดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่นักศึกษาและแรงงานจากประเทศใน
กลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบ
เรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานทาของแรงงานไทย
ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอนที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสาคัญ
ดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการ
เรีย นรู้ทั้ ง 5 ด้ า น ได้ แก่ 1) ด้ า นคุ ณ ธรรม จริย ธรรม 2) ด้ า นความรู้ 3) ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา 4) ด้ านทั กษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทาให้คณะวิทยาการจัดการต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถ
แข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถทางานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทางานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการและวุฒิ
ภาวะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่สาคัญของ
สาขาวิช า การเรีย นการสอนที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภาพจะช่ วยให้ นั กศึกษาได้รับ ความรู้ และมี คุณ ภาพด้า นวิช าการดั ง
เป้าประสงค์ เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่าง ๆ ในด้านผู้เรียน ผู้สอน สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้
ต่าง ๆ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทาโครงการโดยให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
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เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นกิจกรรมการอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และได้รบั การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษา
ได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2, 3, 5 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 จานวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
40
คน
1.2 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
1
กิจกรรม
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1. นักศึกษามีความพึงพอใจในการกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2. ระดับความสาเร็จของตัวชี้วัดการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน...1... กิจกรรม เป็นเงิน... 5,240...บาท ร้อยละ...100...
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่

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

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

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

5,240

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
1.1 กิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

1 ครั้ง
5,240

5,240
5,240

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
- ค่าบารุงรถ
1
คันๆละ
1
ครั้งๆละ
- ค่าน้ามัน
1
คันๆละ
1
ครั้งๆละ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
6
คนๆละ
1
วันๆละ
- ค่าจ้างทารูปเล่ม
1
ครั้งๆละ
3
เล่มๆละ-

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หกพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา หน่วย

1,500
2,000
240
100

บาท
บาท
บาท
บาท

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
5,240
5,240
5,240
1,500
2,000
1,440
300
5,240

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การ คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ รั บ การเพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะ
ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การ
สัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ
ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
8.2 นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การ คณะวิท ยาการจั ด การ มี กิ จ กรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาและการเรียนรู้
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงคุณภาพ
1.ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 85
2.ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
3.ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษาไม่น้อยกว่า
5 คะแนน
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
9.3.2. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบรายงานการประเมินโครงการ
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46. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการจัดการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
32,800 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สาขาวิชาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
และเพื่อเป็นการพัฒ นาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้
ดาเนินโครงการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนใน
คุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒ นาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อ
รองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่
นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ
จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานทาของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอน
ที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ คณะวิทยาการจัดการต้อง
มุ่งเน้นการพัฒ นานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึง
สามารถทางานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทางานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ
และวุฒิภาวะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่
สาคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึก ษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้าน
วิ ช าการดั ง เป้ า ประสงค์ เมื่ อ เวลาผ่ า นไปปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ในด้ า นผู้ เรี ย น ผู้ ส อน สั ง คม สภาพแวดล้ อ ม
เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ ย่ อมมีการเปลี่ ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒ นา
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ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เ ปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารย์ผู้สอน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิตของ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการ
จัดการสูงขึน้
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการมีครุภัณฑ์ ในการสนับสนุนและอานวยความสะดวกการจัดการ
เรียนการสอนของนักศึกษาอย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2, 3, 5, 6 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2, 6.1
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.5
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 ตู้บานเลื่อนทึบ
3
ใบ
1.2 ตู้บานเลื่อนกระจก
3
ใบ
1.3 ตู้บานเลื่อนกระจกสูง
2
ใบ
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สาขาวิชามีครุภัณฑ์เพียงพอกับอาจารย์ในสาขาวิชา และสาขาวิชามีห้องปฏิบัติการที่สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ร้อยละ 80
2.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน....3.... กิจกรรม เป็นเงิน... 32,800....บาท ร้อยละ....100....

(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1
2
3

ขั้นตอน / กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อตูบ้ านเลื่อนทึบ
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อตูบ้ านเลื่อนกระจก
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อตูบ้ านเลื่อนกระจกสูง

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

ข
ข
ข

ค,ง,จ
ค,ง,จ
ค,ง,จ

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

1
2
3

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการ
งบลงทุน
- จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ
- จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก
- จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

32,800 บาท

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

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

3 ใบ
3 ใบ
2 ใบ

10,800 บาท
12,000 บาท
10,000 บาท
32,800

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

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

รายการ

1 จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการ
งบลงทุน
1.1 ครุภัณฑ์
- ตู้บานเลื่อนทึบ
- ตู้บานเลื่อนกระจก
- ตู้บานเลื่อนกระจกสูง

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1
1
1

ครั้งๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

3
3
2

อัตราต่อหน่วย

ใบ ๆ ละ
ใบ ๆ ละ
ใบ ๆ ละ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (สามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

อัตรา หน่วย

3,600 บาท
4,000 บาท
5,000 บาท

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
32,800
32,800
32,800
10,800
12,000
10,000

32,800

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาสาขาวิช าการจั ดการ คณะวิทยาการจัดการที่ จานวน 156 คน ได้รับการเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรี ยนการสอนของคณาจารย์ที่จัดเตรียม
เอกสารตาราที่มีประโยชน์ไว้ให้สาหรับนักศึกษา และการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
1. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ของสาขาวิชาการจัดการ 156 คน
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่สาขาวิชาการจัดการ ตามแผนการรับนักศึกษา 80 คน
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด 40 คน
9.1.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อหลังจบ ร้อยละ 80
2. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 87
3. ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
9.1.3 เชิงเวลา
1. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
2. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร้อยละ 80
3. การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดทุกกิจกรรม
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
9.3.2 การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบรายงานการประเมินผลโครงการ
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการจัดการ
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับที่

ตู้บานเลื่อนทึบ

3 ใบ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
3,600

ตู้บานเลื่อนกระจก

3 ใบ

4,000

12,000

ตู้บานเลื่อนกระจกสูง

2 ใบ

5,000

10,000

จานวน/
หน่วยนับ

รายการ

รวม

รวมเงิน
(บาท)
10,800

32,800

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตรฐานฯ
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต รวมฐาน
ภายในมีชั้น 2 แผ่น ปรับระดับได้
1185x407x1220 มม. (กว้างxยาวxสูง)
รางเลื่อนประตูเป็นลูกล้อพลาสติก
โครงตู้ทาจากเหล็กแผ่น
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต รวมฐาน
ภายในมีชั้น 2 แผ่น ปรับระดับได้
1185x407x1220 มม. (กว้างxยาวxสูง)
รางเลื่อนประตูเป็นลูกล้อพลาสติก
โครงตู้ทาจากเหล็กแผ่น
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
914 x 457 x 1829 มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
ภายในมีชั้น 3 แผ่น ปรับระดับได้
โครงตู้ทาจากเหล็กแผ่น
รางเลื่อนประตูเป็นลูกล้อพลาสติก
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47.โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
 งบ บ.กศ.
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ
แผนงบประมาณ:
แผนงานรองรับการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3.ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4.ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)
5.ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
33,210 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาทางด้านการท่องเที่ยวนั้น มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษามีทักษะความสามารถที่เชียวชาญทั้งทางด้านวิชาการและทักษะการปฏิบัติการ โดยมุ่งหวังว่าเมื่อ
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่ สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้
รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพขององค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้นักศึกษาควรจะมีความรู้
และมีทักษะที่ดีในด้านการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อเข้าสู่องค์กร
วิช าชี พ ประกอบกั บ ปั จ จุ บั น การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษามุ่ งเน้ น ให้ มี รูป แบบการจั ด การศึ ก ษาที่
หลากหลายและให้ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดให้มีการเรียนรู้จาก
แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีก ารที่จะทาให้นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้ทักษะในการประกอบวิชาชีพได้ด้วยตนเอง ในปัจจุบันสถานประกอบการต่างๆ ที่ประกาศรับสมัครงานก็
มักจะรับบุคคลที่มีประสบการณ์การทางานมาแล้วทั้งนั้น
ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทางานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านวิชาการและ
วุฒิ ภาวะ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่
สาคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ ควรได้รับการพัฒนา
ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการท่องเที่ยวจึงได้จัดทาโครงการโดยให้มี
กิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม อันจะ
ส่งผลให้คุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาการท่องเที่ยวสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
2.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาจากการฝึกปฏิบัติจริง
2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
 สกอ.
 สมศ.

ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
องค์ประกอบที่ 2,3,5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
2 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปริมาณ
1
1

หน่วยนับ
ครั้ง
ครั้ง

2.1 นักศึกษามีความพึงพอใจในการกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2 ระดับความสาเร็จของตัวชี้วัดการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ 10.84 เป็นเงิน 3,600 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ 10.84 เป็นเงิน 3,600 บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจ่ายร้อยละ 78.32 เป็นเงิน 26,010 บาท

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1
2

ขั้นตอน / กิจกรรม
จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

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

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

1

2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

26,010

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

3,600
22,410

7,200
1 ครั้ง
33,210

3,600
3,600

1 ครั้ง

3,600
3,600

26,010
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
26,010
1.1 ค่าตอบแทน
3,600
- ค่าวิทยากร
1
คนๆ ละ
6 ชั่วโมงๆ ละ
600 บาท
3,600
1.2 ค่าใช้สอย
22,410
- ค่าบารุงรักษารถบัส
2
คันๆ ละ
1 ครั้งๆ ละ
1,500 บาท
3,000
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
2
คันๆ ละ
1 ครั้งๆ ละ
3,655 บาท
7,310
- ค่าเบี้ยเลีย้ ง
5
คนๆ ละ
3 วันๆ ละ
240 บาท
3,600
- ค่าที่พัก
5
คนๆ ละ
2 คืนๆ ละ
850 บาท
8,500
2 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
7,200
2.1 ค่าตอบแทน
7,200
- ค่าวิทยากร
1
คนๆ ละ
12 ชั่วโมงๆ ละ
600 บาท
7,200

ลา
รายการ
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น
8.2 นักศึกษาสามารถนาประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทางานได้
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 ระดับความสาเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ร้อยละ 85
9.1.2 ระดับความสาเร็จของการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 85
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ ร้อยละ 85
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 85
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบประเมินโครงการ
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ

33,210
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48.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ
แผนงบประมาณ:
แผนงานรองรับการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3.ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4.ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)
5.ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
60,200 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
และเพื่อเป็นการพัฒ นาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้
ดาเนินโครงการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้น เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนใน
คุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒ นาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อ
รองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่
นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ
จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานทาของแรงงานไทย ปัญหาการถูก แย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอน
ที่สุด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบาย
ในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทา
ให้คณะวิทยาการจัดการต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ รวมถึงสามารถทางานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทางานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ
และวุฒิภาวะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระงานหลักที่
สาคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้าน
วิ ช าการดั ง เป้ า ประสงค์ เมื่ อ เวลาผ่ า นไปปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ในด้ า นผู้ เรี ย น ผู้ ส อน สั ง คม สภาพแวดล้ อ ม
เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ ย่ อมมีการเปลี่ ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒ นา
ตลอดเวลาเพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ บริบ ทที่ เปลี่ ยนแปลงไป คณะวิท ยาการจัดการจึงจัดท าโครงการโดยให้ มี
กิจกรรมต่าง ๆ ของทุกสาขาวิชา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรง
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และทางอ้อม เช่นกิจกรรมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ อันจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิต
ของคณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อส่ งเสริมให้ นั กศึกษาสาขาวิช าคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพิ่ มพู น
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมี
จิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
 สกอ.
 สมศ.

ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
องค์ประกอบที่ 2,3,5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาบัณฑิตให้มีคณ
ุ ภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
158
คน
2 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามแผนการรับนักศึกษา 80
คน
3 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด
30 คน
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1. นักศึกษามีความพึงพอใจในการกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2. ระดับความสาเร็จของตัวชี้วัดการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 23,000 บาท ร้อยละ 38.20
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 20,000 บาท ร้อยละ 33.22
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 17,200 บาท ร้อยละ 28.58
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2559
พ.ศ.2556
ลาดับ
ขั้นตอน / กิจกรรม
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 กิจกรรมเสริมทักษะการซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
ก,ข,ค,ง,จ
2 กิจกรรมอบรมด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ก,ข,ค,ง,จ
3 กิจกรรมเสริมทักษะการพัฒนาเว็บไซต์
ก,ข,ค,ง,จ
4 กิจกรรมอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ก,ข,ค,ง,จ
5 กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง
ก,ข,ค,ง,จ
6 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ก,ข,ค,ง,จ

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

1

2

3

4
5

6

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมเสริมทักษะการซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมอบรมด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมเสริมทักษะการพัฒนาเว็บไซต์
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
งบดาเนินงาน
6.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

5,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

3,600
1,400
8,600

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
5,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

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

3,600
1,400
1 ครั้ง

8,600

7,200
1,400
8,600

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

7,200
1,400
8,600

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

7,200
1,400
14,400

1 ครั้ง
1 ครั้ง

7,200
1,400

1 ครั้ง
1 ครั้ง

14,400
18,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

16,200
1,200
5,600

1 ครั้ง

5,600
60,200

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

1 ครั้ง

18,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

16,200
1,200

23,000

1 ครั้ง

14,400

1 ครั้ง

14,400

3 ครั้ง

5,600
20,000

17,200

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ
1

2

3

4
5

6

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
กิจกรรมเสริมทักษะการซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1
คน
6 ชม.ๆ ละ
1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจัดทาเอกสาร
1
ครั้ง
28 เล่มๆ ละ
ประกอบการสอน
กิจกรรมอบรมด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1
คน
12 ชม.ๆ ละ
2.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจัดทาเอกสาร
1
ครั้ง
28 เล่มๆ ละ
ประกอบการสอน
กิจกรรมเสริมทักษะการพัฒนาเว็บไซต์
3.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1
คน
12 ชม.ๆ ละ
3.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจัดทาเอกสาร
1
ครั้ง
28 เล่มๆ ละ
ประกอบการสอน
กิจกรรมอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
4.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1
คน
12 ชม.ๆ ละ
กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง
5.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
3
คน
6 ชม.ๆ ละ
- ค่าตอบแทนวิทยากร
3
คน
6 ชม.ๆ ละ
5.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
6.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าน้ามันรถ
1
ครั้ง
3 วัน.ๆ ละ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
4
คน
3 วันๆละ
- ค่าวัสดุ
ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
5,000
3,600
600 บาท
3,600
1,400
50 บาท
1,400

อัตราต่อหน่วย

600 บาท
50 บาท

600 บาท
50 บาท

1,200 บาท
600 บาท
300 บาท
600 บาท
500 บาท
240 บาท

8,600
7,200
7,200
1,400
1,400
8,600
7,200
7,200
1,400
1,400
14,400
14,400
14,400
18,000
16,200
10,800
5,400
1,800
1,800
5,600
5,600
1,500
2,880
1,220
60,200
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการที่ จานวน 158 คน ได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมี
จิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ตามแผนรับ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้เป็นที่รู้จัก
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
1) จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 158 คน
2) จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามแผนการรับนักศึกษา 80 คน
3) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด 40 คน
9.1.2 เชิงคุณภาพ
1 ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อหลังจบ ร้อยละ 80
2 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 87
3 ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
9.1.3 เชิงเวลา
1) ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
2) ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร้อยละ 80
3) การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดทุกกิจกรรม
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
9.3.2. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบรายงานการประเมินผลโครงการ
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49.โครงการการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถ
ดาเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ประเภทงบประมาณ
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
23,280 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะวิทยาการจั ดการได้ส่ งเสริมให้ มีการพั ฒ นาหลักสู ตรใหม่ หลั กสู ตรบริห ารธุรกิจบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ซึ่งดาเนินการพัฒนาหลักสูตรแล้วเสร็จและได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้สาขาวิชาการ
เป็นผู้ประกอบการมีนักศึกษาที่ผ่านการรับสมัครและสอบวัดความรู้เพื่อเข้ามาศึ กษา ในปีการศึกษา 2558 นี้
เป็ น จานวนตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ได้เล็งเห็ นถึงความสาคัญของการพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อเป็นการพัฒนาไปอีกขึ้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ได้กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น
ตามโครงการจั ดท ากรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึ กษา หรือ TQF ของส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันในด้านคุณภาพของบัณฑิตระดับอุมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นรองรับตลาดอาเซียนที่
กาลังจะดาเนินการในปลายปี 2558 นี้ ทั้งในด้านการศึกษาและการผลิตบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ในระดั บ อาเซี ย น และเพื่ อ เข้ า สู่ ต ลาดแรงงานของกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นต่ อ ไป โดยสาขาวิ ช าการเป็ น
ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาภายใต้มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้
คณะวิทยาการจัดการจาเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒ นานักศึกษาให้มีคุณภาพในหลากหลายด้า นเพื่อให้สามารถ
แข่งขันในภาคธุรกิจและตลาดแรงงานได้ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ด้วยเหตุนี้สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ จาเป็นต้องสร้างความพร้อมในด้านต่างๆ แก่นักศึกษา ทั้ง
ทางด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนจึงเป็นหน้าที่หลักที่สาคัญของสาขาวิชา โดยการเรียนการสอนที่จัด
ขึ้นนั้นต้องสร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่นักศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายหลังจบการศึกษาไป
แล้ว และช่วยให้นักศึกษาเกิดการวางแผนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
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เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงานหรือการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะวิทยาการจัดการจึงจัดทาโครงการโดยให้มีกิจกรรมต่างๆ ของทุกสาขาวิชา เพื่อเป็นเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ให้เพิ่มขึ้น อันจะส่งผลโดยตรงกับคุณภาพบัณฑิตของคณะ
วิทยาการจัดการสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ นั กศึ ก ษาใหม่ ของสาขาวิช าการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ คณะวิท ยาการจัด การ ได้ ร่ว ม
โครงการต่างๆ ที่มีกิจกรรมสาหรับเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม
เช่น กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ รวมทั้งได้รับการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้น
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2,3,5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
 สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1 จานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ตาม
54
คน
แผนการรับนักศึกษา
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1. นักศึกษามีความพึงพอใจในการกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2. ระดับความสาเร็จของตัวชี้วัดการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจ่ายร้อยละ 31.70 เป็นเงิน 7,380 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59– มี.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ 25.77 เป็นเงิน 6,000 บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59– มิ.ย.59) เบิกจ่ายร้อยละ 23.20 เป็นเงิน 5,400 บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจ่ายร้อยละ 19.33 เป็นเงิน 4,500 บาท
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2559
พ.ศ.2556
ลาดับ
ขั้นตอน / กิจกรรม
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 กิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการรุน่ ใหม่
กขคงจ
2 กิจกรรมสืบสานภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา
กขคงจ
3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
กขคงจ
4 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม/บาเพ็ญประโยชน์
กขคงจ
5 โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานสาขาวิชาการเป็น
กขคงจ
ผู้ประกอบการ

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

ลาดับ
1
2
3
4
5

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการรุน่ ใหม่
กิจกรรมสืบสานภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม/บาเพ็ญประโยชน์
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานสาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

2559
2560
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
5,400
1 ครั้ง
5,400
1 ครั้ง
6,000
1 ครั้ง
6,000
1 ครั้ง
5,000 1 ครั้ง
5,000
1 ครั้ง
4,500
1 ครั้ง
4,500
1 ครั้ง
2,380 1 ครั้ง
2,380
23,288

7,380

6,000

5,400

5,400
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการรุน่ ใหม่
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1
ครั้ง
3
ชั่วโมง
1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจัดทาเอกสารประกอบการ
1
ครั้ง
32
เล่ม
อบรม
- ค่าจัดทารูปเล่มรายงานผล
1
ครั้ง
2
เล่ม
กิจกรรม
2 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน่ พระนครศรีอยุธยา
2.1 ค่าใช้สอย
- ค่าพาหนะ
1
ครั้ง
- ค่าจัดทาเอกสารประกอบการ
1
ครั้ง
32
เล่มๆละ
อบรม
- ค่าจัดทารูปเล่มรายงานผล
1
ครั้ง
2
เล่มๆละ
กิจกรรม
2.2 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
3.1 ค่าใช้สอย
- ค่าพาหนะ
1
ครั้ง
- ค่าจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
1
ครั้ง
100
ชุดๆละ
2.2 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
4 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/บาเพ็ญประโยชน์
4.1 ค่าใช้สอย
- ค่าพาหนะ
1
ครั้ง
4.2 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
5 โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
5.1 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
5,400
3,600
1,200 บาท
3,600
1,800
50 บาท
1,600

อัตราต่อหน่วย

100 บาท

200

25 บาท

6,000
4,000
3,000
800

100 บาท

200

10 บาท

2,000
2,000
5,000
3,000
2,000
1,000
2,000
2,000
4,500
2,500
2,500
2,000
2,000
2,380
2,380
2,380
23,280
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ จานวน 34 คน ได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนสอนและกิจกรรม การอบรม
การส่งเสริมความรู้ต่างๆ และได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และมีการจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษา
เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1จานวนนักศึกษาที่กาลังศึกษาในสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 34คน
9.1.2 จานวนนักศึกษาของสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.2. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
9.3.3. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบรายงานการประเมินผลโครงการ
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50.โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ
แผนงบประมาณ:
แผนงานรองรับการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3.ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
4.ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)
5.ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
33,600 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
ประธานศูนย์สหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
สหกิ จ ศึ ก ษา (Co-operative Education) เป็ น ระบบการศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี โ อกาส
ปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการอย่ างเป็ น ระบบ ซึ่ งนั ก ศึ ก ษาจะมี ก ารเรี ย นในสถาบั น การศึ ก ษาและไป
ปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการที่ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ซึ่ ง จะท าให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถเรี ย นรู้ แ ละสร้ า งเสริ ม
ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพจากการที่ได้มีโอกาสเข้าไปปฏิบัติงานจริง และทาให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่
สถานประกอบการต้องการ สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้สหกิจศึกษายังเป็น
รูปแบบการศึกษาที่ให้ประโยชน์ สาหรับสถานประกอบการที่รับนักศึก ษาไปปฏิบัติงานทาให้พนักงานประจามี
เวลามากขึ้นที่จะสร้างสรรค์งานหรือปฏิบัติงานอื่นที่มีความสาคัญมากกว่าและเป็นการสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาและช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ นอกจากนี้สถาบันการศึกษายังได้รับประโยชน์กล่าวคือ การ
ได้รับข้อมูลย้อนกลับซึ่งสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพและศักยภาพตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการและตลาดแรงงาน และเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติสืบ
ต่อไป
คณะวิทยาการจั ดการจึ งเห็ น คุ ณ ค่ าการจัดสหกิจศึก ษา เพื่ อให้ สั มฤทธิผ ลตามเป้ าหมาย และเอื้ อ
ประโยชน์สูงสุดต่อ นักศึกษา สถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
2.2 เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการไปสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ
2.3 เพื่อให้นักศึกษา สถานศึกษา และสถานประกอบการเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2, 3, 5 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ
1 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
661
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.3 การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 4 กิจกรรม เป็นเงิน 10,200 บาท ร้อยละ30.36
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 5 กิจกรรม เป็นเงิน 20,600 บาท ร้อยละ61.31
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 2,800 บาท ร้อยละ 8.33
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

หน่วยนับ
คน

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

ขั้นตอน / กิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
อบรมความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา (ปี1)
อบรมคอมพิวเตอร์ (ปี3)
อบรมบุคลิกภาพสู่การทางาน (ปี2)
อบรมภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารในการทางาน (ปี3)
อบรมวัฒนธรรมองคกร (ป3)
อบรมการบริหารคุณภาพ (ปี3)
อบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ5ส (ปี2)
อบรมเทคนิคการเขียนรายงานและนาเสนอ (ปี3)
อบรมการเขียน Resume และจดหมายสมัครงาน (ปี4)
อบรมการทางานเป็นทีม (ปี4)

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

หมายเหตุ : ให้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81-100%)
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
อบรมความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา (ปี1)
อบรมคอมพิวเตอร์ (ปี3)
อบรมบุคลิกภาพสู่การทางาน (ปี2)
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทางาน (ปี3)
อบรมวัฒนธรรมองคกร (ป3)
อบรมการบริหารคุณภาพ (ปี3)
อบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ5ส (ปี2)
อบรมเทคนิคการเขียนรายงานและนาเสนอ (ปี3)
อบรมการเขียน Resume และจดหมายสมัครงาน (ปี4)
อบรมการทางานเป็นทีม (ปี4)

ปริมาณ
10 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
33,600บาท

33,600บาท

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

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

3,000 บาท
9,200บาท

1 ครั้ง

2,800 บาท

1 ครั้ง
1 ครั้ง

2,800 บาท
2,800 บาท

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

2,800 บาท
2,800 บาท

2,800 บาท
1,800 บาท
10,200 บาท

5 ครั้ง

20,600 บาท

1 ครั้ง

2,800 บาท

1 ครั้ง

2,800 บาท

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1.1 อบรมความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา (ปี1)
คาตอบแทน
ค่าวิทยากร
1
คนๆ ละ
3
ชั่วโมงๆ ละ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้งๆ ละ
1.2 อบรมคอมพิวเตอร์ (ปี3)
คาตอบแทน
ค่าวิทยากร
4
คนๆ ละ
3
ชั่วโมงๆ ละ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้งๆ ละ
1.3 อบรมบุคลิกภาพสูก่ ารทางาน
(ปี2)
คาตอบแทน
ค่าวิทยากร
1
คนๆ ละ
3
ชั่วโมงๆ ละ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้งๆ ละ
1.4 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในการทางาน (ปี3)
คาตอบแทน
ค่าวิทยากร
1
คนๆ ละ
3
ชั่วโมงๆ ละ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้งๆ ละ
1.5 อบรมวัฒนธรรมองคกร (ป3)
คาตอบแทน
ค่าวิทยากร
1
คนๆ ละ
3
ชั่วโมงๆ ละ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้งๆ ละ
1.6 อบรมการบริหารคุณภาพ (ปี3)
คาตอบแทน
ค่าวิทยากร
1
คนๆ ละ
3
ชั่วโมงๆ ละ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้งๆ ละ
1.7 อบรมอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยและ5ส (ปี2)
คาตอบแทน
ค่าวิทยากร
1
คนๆ ละ
3
ชั่วโมงๆ ละ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้งๆ ละ

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
33,600
3,000
1,800
600 บาท
1,800
1,200
1,200
9,200
7,200
600 บาท
7,200
2,000
2,000
2,800

อัตราต่อหน่วย

600 บาท

600 บาท

600 บาท

600 บาท

600 บาท

1,800
1,800
1,000
1,000
2,800
1,800
1,800
1,000
1,000
2,800
1,800
1,800
1,000
1,000
2,800
1,800
1,800
1,000
1,000
2,800
1,800
1,800
1,000
1,000
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ลา
ดับ

รายการ

1.8 อบรมเทคนิคการเขียนรายงาน
และนาเสนอ (ปี3)
คาตอบแทน
ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1.9 อบรมการเขียน Resume และ
จดหมายสมัครงาน (ปี4)
คาตอบแทน
ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1.10 อบรมการทางานเป็นทีม (ปี4)
คาตอบแทน
ค่าวิทยากร

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1

คนๆ ละ

1

ครั้งๆ ละ

1

คนๆ ละ

1

ครั้งๆ ละ

3

3

ชั่วโมงๆ ละ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
2,800

อัตราต่อหน่วย

600 บาท

ชั่วโมงๆ ละ

600 บาท

คนๆ ละ
3
ชั่วโมงๆ ละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

600 บาท

1
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1,800
1,800
1,000
1,000
2,800
1,800
1,800
1,000
1,000
1,800
1,800
1,800
33,600

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษามีความพร้อมในการไปสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเป็นที่ยอมรับของนักศึกษาสหกิจศึกษา
3. นักศึกษา สถานศึกษา และสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษามากยิ่งขึ้น

9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
1. มีนักศึกษาไปสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ
2. นักศึกษาสหกิจศึกษานาความรูไ้ ปใช้กับการทางาน
9.1.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 85
2. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 85
3. ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
9.1.3 เชิงเวลา
1. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 85
2. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร้อยละ 85
3. การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดทุกกิจกรรม
9.2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
9.3.2 รายงานการประเมินผลโครงการ
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51.โครงการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชนคณะวิทยาการจัดการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ
แผนงบประมาณ:
แผนงานรองรับการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3.ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
4.ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)
5.ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
10,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
ประธานศูนย์บม่ เพาะธุรกิจชุมชน

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ระบุไว้ในกรอกแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2551-2556 ว่า “อุดมศึกษาต้องเน้นการสร้างหน่วยปฏิบัติการฝึกอบรมระดับลึกในพื้นที่มากกว่าการตั้งรับแรงงานที่ออกจาก
ภาคเกษตร” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ คณะวิทยาการจัดการจึงได้จัดตั้งศูนย์
บ่มเพาะธุรกิจชุมชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์บุคลากร เน้น
การส่งเสริมแนวคิดเพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทั่วไปที่สนใจ
ในการให้บริการทางวิชาการ ให้บริการได้ทั้งภาครัฐและเอกชน รูปแบบการให้บริการอาจมีความหลากหลาย
เช่น อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของคณะฯ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา อบรม จัดประชุม หรือ
สัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่าง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม ทั้งนี้การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทา
ประโยชน์ให้สังคมแล้ว คณะวิทยาการจัดการยังได้ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ของอาจารย์ อันนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ สร้างเครือข่ายกับองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา จากการให้บริการทางวิชาการ

2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อประชุมวางแผนการดาเนินการของคณะกรรมการ
2.เพื่อจัดอบรมการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2,3,5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
 สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของ
ประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณทิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร (TQF)
ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1.1
1.2

รายการเป้าหมาย

ปริมาณ

หน่วยนับ

3
1

ครั้ง
ครั้ง

จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดอบรมนักศึกษามุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ รุ่น 3

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.ร้อยละการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 5,000 บาท ร้อยละ 50
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 5,000 บาท ร้อยละ 50
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1
2

ขั้นตอน / กิจกรรม
จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดอบรมนักศึกษามุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ รุ่น 3

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

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

1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมประคณะกรรมการศูนย์บม่ เพาะธุรกิจชุมชน
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมนักศึกษามุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ รุ่น 3
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

5,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

5,000
5,000

1 ครั้ง

5,000
10,000

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
5,000

1 ครั้ง

5,000
1 ครั้ง
5,000

5,000
5,000
5,000

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมประคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
2 กิจกรรมนักศึกษามุ่งสู่การเป็นผูป้ ระกอบการ รุ่น 3
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชุมวางแผนการดาเนินการของคณะกรรมการ 3 ครั้ง
2. จัดอบรมการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา 1 ครั้ง
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 3.51
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
10,000

อัตราต่อหน่วย
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52.โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดาเนินการได้
เสร็จภายในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่
มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินการ
วงเงินงบประมาณ:
190,400 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
งานวิ ช าการด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนคณ ะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นงานสนับสนุนนโยบายที่มุ่งสู่การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์
การประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและระดับคณะ ตามเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. และ
PMQA ของคณะวิทยาการจั ดการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมในการดาเนินการที่สอดคล้ องกับพันธกิจ และ
นโยบาย ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในด้านการให้
การศึ ก ษาหรื อ การสอน การวิ จั ย การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนและผู้บริหาร สามารถจัดการเรียนการสอน และบริหารงานต่าง ๆ
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอน แผนปฏิบัติราชการประจาปี ตลอดจนตามคา
รับรองปฏิบัติราชการประจาปีของคณะ
และจากรายงานผลการวิ เคราะห์ จุ ด ที่ ค ณะควรพั ฒ นา ระบุ ป ระเด็ น ในเรื่อ งการก ากับ ติ ด ตามการ
ดาเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อสม่าเสมอ เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ คณะควรมีการ
เพิ่มระบบการติดตามและกากับติดตามให้มีการพัฒนาผลงานทางตาแหน่งทางวิชาการเป็นตามที่กาหนด เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานรวมทั้งการพัฒ นาวารสารในระดับคณะให้ มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจดังกล่าว สามารถดาเนินการได้ คณะวิทยาการจัดการ จึง
จาเป็นที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการศึกษาด้านการจัดการเรียน
การสอนให้สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตางตามศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF ครบรอบ 5 ปี จานวน 1
หลักสูตร
3. เพื่อพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการ และพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์เพิ่มขึ้น
4. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเขียนและเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจในงานการจัดการประชุมวิชาการ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2, 3, 5, 6 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2, 6.1
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.5
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.3 หลักสูตรเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 จานวนอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม
59
คน
1.2 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด
200
คน
1.3 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ/แผนธุรกิจ
50
คน
1.4 จานวนวารสารวิทยาการจัดการ
100
เล่ม
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ร้อยละความพึงพอใจของคณาจารย์ผเู้ ข้าอบรมเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.2 ระดับความสาเร็จของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 4 คะแนน
2.3 ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกลการจัดการสอน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
2.4 ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
2.5 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF (ตัวชี้วัด มคอ.7)
3 เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 3 กิจกรรม เป็นเงิน 26,660 บาท ร้อยละ 14.00
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 4 กิจกรรม เป็นเงิน 53,903 บาท ร้อยละ 28.31
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 3 กิจกรรม เป็นเงิน 42,905 บาท ร้อยละ 22.54
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 3 กิจกรรม เป็นเงิน 66,932 บาท ร้อยละ 35.15
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2559
พ.ศ.2556
ลาดับ
ขั้นตอน / กิจกรรม
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 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
กขคงจ
1
มาตรฐาน TQF (สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ)
2 กิจกรรมที่ 2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กขคงจ
กขคงจ
1
3 กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการแก่
4
คณาจารย์
กิจกรรมที่ 3.1 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
กขคงจ
4
ด้านผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์
กิจกรรมที่ 3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
กขคงจ
2
บทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
4 กิจกรรมที่ 4 อบรมการเข้าสู่ตาแหน่งผลงานทาง
กขคงจ
4
วิชาการ
5 กิจกรรมที่ 5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้านงานวิจัย
กขคงจ
กขคงจ
2
6 กิจกรรมที่ 6 โครงการพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการ
กขคงจ
กขคงจ4
7 กิจกรรมที่ 7 โครงการประชุมวิทยาการจัดการวิชาการ
4
ครั้งที่ 7
กิจกรรมที่ 7.1 การจัดการประชุมทางวิชาการ
กขคงจ
กิจกรรมที่ 7.2 การจัดประกวดแผนธุรกิจ
กขคงจ
8 กิจกรรมที่ 8 โครงการสนับสนุนการจัดทาวิจัย
กขคงจ
2

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ)
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการแก่
คณาจารย์
กิจกรรมที่ 3.1 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
ผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
บทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ

2

3

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

11,390

1 ครั้ง
1 ครั้ง
2 ครั้ง

5,400
5,990
28,970

2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
11,390

1 ครั้ง
1 ครั้ง

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

5,400
5,990

1 ครั้ง

14,485

1 ครั้ง

14,485

24,000
4,970
17,765

1 ครั้ง
1 ครั้ง

12,000
2,485

1 ครั้ง
1 ครั้ง

12,000
2,485

1 ครั้ง

10,075

1 ครั้ง

10,075

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

3,600
6,475
7,690

1 ครั้ง
1 ครั้ง

3,600
6,475

1 ครั้ง
1 ครั้ง

1,800
5,890

1 ครั้ง

7,690

1 ครั้ง
1 ครั้ง

1,800
5,890

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

4

5

6

7

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 4 อบรมการเข้าสู่ตาแหน่งผลงานทางวิชาการ
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 6 โครงการพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการ
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 7 โครงการประชุมวิทยาการจัดการวิชาการ
ครั้งที่ 7
กิจกรรมที่ 7.1 การจัดการประชุมทางวิชาการ
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 7.2 การจัดประกวดแผนธุรกิจ
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ

ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

4,420

1 ครั้ง
1 ครั้ง
2 ครั้ง

1,200
3,220
4,200

2 ครั้ง
2 ครั้ง

4,200
65,445

2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง

40,000
25,445
34,210

1 ครั้ง

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
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2560
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
4,420

1 ครั้ง
1 ครั้ง

1,200
3,220

1 ครั้ง

2,100

1 ครั้ง

2,100

1 ครั้ง

2,100

1 ครั้ง
1 ครั้ง

2,100
32,723

1 ครั้ง

32,722

1 ครั้ง
1 ครั้ง

20,000
12,723

1 ครั้ง
1 ครั้ง

20,000
12,722

17,660

1 ครั้ง

17,660

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

3,600
14,060
16,550

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

3,600
14,060
16,550

1 ครั้ง
1 ครั้ง

10,800
5,750

1 ครั้ง
1 ครั้ง

10,800
5,750
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รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

8

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 8 โครงการสนับสนุนการจัดทาวิจัย
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

24,000

1 ครั้ง

24,000
190,400

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2560
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
24,000

1 ครั้ง
26,660

53,903
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24,000
42,905

66,932
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
1 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF (สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ)
11,390
งบดาเนินการ
11,390
1.1 ค่าตอบแทน
5,400
- ค่าตอบแทนวิทยากร
3
คน ๆ ละ
3 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท
5,400
1.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ
5,990
- ค่าอาหารว่าง
11 คน ๆ ละ
1 มื้อ ๆ ละ
35 บาท
385
- ค่าอาหารกลางวัน
11 คน ๆ ละ
1 มื้อ ๆ ละ
50 บาท
550
- ค่าเข้าเล่มหลักสูตร
1
ครั้ง
45 เล่ม ๆ ละ
100 บาท
4,500
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
555 บาท
555
2 กิจกรรมที่ 2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
28,970
งบดาเนินการ
28,970
2.1 ค่าตอบแทน
24,000
- ค่าตอบแทนวิทยากร
10 คน ๆ ละ
4 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท
24,000
2.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ
4,970
- ค่าอาหารว่าง
71 คน ๆ ละ
2 มื้อ ๆ ละ
35 บาท
4,970
3 กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์
17,765
3.1 กิจกรรมที่ 3.1 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์
10,075
งบดาเนินการ
10,075
3.1 ค่าตอบแทน
3,600
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1
คน ๆ ละ
3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท
3,600
3.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ
6,475
- ค่าอาหารว่าง
45 คน ๆ ละ
1 มื้อ ๆ ละ
35 บาท
1,575
- ค่าอาหารกลางวัน
45 คน ๆ ละ
1 มื้อ ๆ ละ
50 บาท
2,250
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
2,650 บาท
2,650
3.2 กิจกรรมที่ 3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
7,690
งบดาเนินการ
7,690
3.1 ค่าตอบแทน
1,800
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1
คน ๆ ละ
3 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท
1,800
3.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ
5,890
- ค่าอาหารว่าง
60 คน ๆ ละ
1 มื้อ ๆ ละ
35 บาท
2,100
- ค่าอาหารกลางวัน
60 คน ๆ ละ
1 มื้อ ๆ ละ
50 บาท
3,000
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
790 บาท
790
4 กิจกรรมที่ 4 อบรมการเข้าสู่ตาแหน่งผลงานทางวิชาการ
4,420
งบดาเนินการ
4,420
4.1 ค่าตอบแทน
1,200
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1
คน ๆ ละ
2 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท
1,200
4.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ
3,220
- ค่าอาหารว่าง
46 คน ๆ ละ
2 มื้อ ๆ ละ
35 บาท
3,220

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ
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ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
5 กิจกรรมที่ 5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย
4,200
งบดาเนินการ
4,200
5.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าอาหารว่าง
60 คน ๆ ละ
2 มื้อ ๆ ละ
35 บาท
4,200
6 กิจกรรมที่ 6 โครงการพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการ
65,445
งบดาเนินการ
65,445
6.1 ค่าตอบแทน
40,000
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจ
10 คน ๆ ละ
2 ครั้ง ๆ ละ
1,000 บาท
20,000
ผลงาน
- ค่าตอบแทนตรวจรูปแบบ
1
คน ๆ ละ
4 ครั้ง ๆ ละ
1,000 บาท
4,000
- ค่าตอบแทนตรวจบทคัดย่อ
4
คน ๆ ละ
10 บทความ ๆ ละ
400 บาท
16,000
ภาษาอังกฤษ
6.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ
25,445
- ค่าจัดทาเข้าเล่มเอกสาร
2
ครั้ง ๆ ละ
50 เล่ม ๆ ละ
240 บาท
24,000
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง ๆ ละ
1,445 บาท
1,445
7 กิจกรรมที่ 7 โครงการประชุมวิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งที่ 7
34,210
7.1 กิจกรรมที่ 7.1 การจัดการประชุมทางวิชาการ
17,660
งบดาเนินการ
17,660
7.1 ค่าตอบแทน
3,600
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1
คน ๆ ละ
3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท
3,600
7.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ
14,060
- ค่าอาหารว่าง
50 คน ๆ ละ
1 มื้อ ๆ ละ
35 บาท
1,750
- ค่าอาหารกลางวัน
50 คน ๆ ละ
1 มื้อ ๆ ละ
50 บาท
2,500
- ค่าทาธงญึ่ปุ่นประชาสัมพันธ์
1
ครั้ง
7
ชุด
1,000 บาท
7,000
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
2,810 บาท
2,810
กิจกรรมที่ 7.2 การจัดประกวดแผนธุรกิจ
16,550
งบดาเนินการ
16,550
7.2.1 ค่าตอบแทน
10,800
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
3
คน ๆ ละ
3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท
10,800
7.2.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ
5,750
- ค่าอาหารว่าง
50 คน ๆ ละ
1 มื้อ ๆ ละ
35 บาท
1,750
- ค่าอาหารกลางวัน
50 คน ๆ ละ
1 มื้อ ๆ ละ
50 บาท
2,500
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
1
ครั้ง
1,500 บาท
1,500
8 กิจกรรมที่ 8 โครงการสนับสนุนการจัดทาวิจัย
24,000
งบดาเนินการ
24,000
8.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
24,000
- ค่าวัสดุ
12
คนๆละ
1 ครั้ง ๆ ละ
2,000 บาท
24,000

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

190,400
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดย
มีนักศึกษา จานวน 200 คน สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
2. งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาบุคลากรในคณะ ทั้ง สมศ. สกอ. และ PMQA มีผลการ
ดาเนินงานและผลการประเมินที่สูงขึ้น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
10.1.1 มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
10.1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 3.51
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
10.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
10.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ
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53.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่
มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
35,760 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สนั บ สนุ น นโยบายมุ่งสู่ การจัดการศึกษาให้ มีคุณ ภาพที่ สู งขึ้น ตั้งแต่ต้น ปี 2559 เป็นต้น มา ประเทศไทยได้
กลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งตามข้ อตกลงของการเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของประชาคม
ดังกล่าว อนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพ 7 สาขาวิชาสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานไปประกอบวิชาชีพได้อย่างเสรี
หนึ่งในนั้นคือ ผู้ประกอบวิ ชาชีพบัญชี วิชาชีพการบัญชี เป็นวิชาชีพที่มีส่วนในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า
ของเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันเป็นสาขาวิชาที่มีผู้สนใจในสาขาวิชาชีพนี้มากขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติจานวน
นั ก ศึ กษาที่ ส นใจสมั ค รเรี ย นในสาขานี้ ที่ มี จานวนเพิ่ ม มากขึ้ น เรื่อ ย ตั้ งแต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2557 เป็ น ต้ น มา มี
นักศึกษาสนใจสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชานี้เพิ่มขึ้นเป็นจานวน 2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนนักศึกษาในปี
ก่อนๆ ในขณะเดียวกัน วิชาชีพบั ญชีในประเทศไทย กาลังเผชิญ การแข่งขันในตลาดแรงงานซึ่งมีแนวโน้ม
รุน แรงมากขึ้น ตามข้อตกลงเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีดังกล่าว จึงมีแนวโน้มที่ผู้ประกอบวิช าชีพ
เดียวกันจะหลั่งไหลเข้ามาประกอบวิชาชีพนี้มากขึ้นในประเทศไทย ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย และ
บัณฑิตที่กาลังจะจบใหม่ เห็นควรที่จะต้องเรียนรู้ในการปรับตัว และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้สามารถตอบรับต่อการแข่งขันทางวิชาชีพที่จะแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น มีหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ทางวิชาการในระดับสูง จึงต้อง
พัฒนาบัณฑิตในสาขาวิชาบัญชีให้สามารถปรับตัวและแข่งขันในตลาดแรงงานได้ การพัฒนานักศึกษา มุ่งเน้น
เพิ่มทักษะทั้งในด้านของทักษะด้านภาษา ทักษะด้านตัวเลข ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะด้านความรู้ทั้ง
ความรู้ทางธุรกิจ และความรู้ในองค์ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สามารถ
เข้ าสู่ ต ลาดแรงงานในอนาคตได้ นอกจากการเพิ่ ม เติ ม โครงการในการพั ฒ นาทั ก ษะทางวิ ช าชี พ นั้ น การ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจศึกษาต่อได้ทราบถึงศักยภาพของหลักสูตร และมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| 288

วิชาชีพก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สาขาวิชาการบัญชีเห็นความสาคัญที่ควรจะให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สนใจศึกษา
ต่อในสาขาวิชานี้เพื่อสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคตได้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาบัญชีเพื่อการเพิ่มพูนทักษะด้าน
ต่างๆให้มีความสามารถที่สูงขึ้น
2. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรอบรู้ในทักษะทางวิชาชีพสมัยใหม่และสอดคล้องกับ
สภาพการแข่งขันในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิตแก่นักเรียน และผู้สนใจ และเป็นการสร้างความรู้
ความเช้าใจที่ถูกต้องในการประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคต
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป. 6 , สงป. 7 , สงป. 8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 , 3 , 5
ตัวบ่งชี้ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 5.1 , 5.2
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
กลยุทธ์ที่
ตัวชี้วัดที่
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1 จานวนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
37
คน
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงความสาคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และการสร้างความสั มพันธ์กับสถาบันการศึกษาอื่นที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2 นักศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีทักษะทางบัญชี เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการแข่งขัน
ทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ .......100.......เป็นเงิน......35,760......บาท
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2559
พ.ศ.2556
ขั้นตอน / กิจกรรม
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 กิจกรรมที่ 1 อบรมโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี
กขคงจ
2 กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับ
กขคงจ
นักเรียนตามโรงเรียนในสังกัด สพฐ

ลา
ดับ

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

ลา
ดับ
1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
อบรมโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับนักเรียนตามโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2559

2559

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
31,820
31,820
1 ครั้ง
3,940
3,940

ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
1 ครั้ง

35,760

35,760
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆ ละ
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
2
คนๆ ละ
12
ชม.
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าเอกสารประกอบการ
37
ชุด
อบรม
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
2 กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับนักเรียนตามโรงเรียนในสังกัด สพฐ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
- เบี้ยเลีย้ งอาจารย์
6
คน
- ค่าเสื่อมราคารถตู้
1
ครั้ง
- ค่าน้ามัน
1
ครั้ง

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
31,820
31,820
28,800
1,200 บาท
28,800
3,020
50 บาท
1,850

อัตราต่อหน่วย

240 บาท
500 บาท
500 บาท

1,170
3,940
3,940
3,940
2,880
500
560
35,760

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้น เตรียมพร้อมกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
สื่อกลางในการสื่อสารในอนาคตเพื่อนเตรียมพร้อมการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
2. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรอบรู้ในทักษะทางวิชาชีพสมัยใหม่และเห็นศักยภาพของคู่แข่งจาก
สถาบันการศึกษาอื่นๆ และพร้อมสาหรับการปรับตัวแข่งขันกับสภาพการแข่งขันในตลาดแรงงานที่มี
การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรู้ความเข้าใจถึงความสาคัญของการเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาอื่น
ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
9.1.2 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีทักษะทางบัญชี เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการแข่งขัน
ทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมิน
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54.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาการบัญชี
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
26,380 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการ
จัดการ และของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันสาขาวิชา ยังขาดแคลนครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานและการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
ดังนั้นเพื่อให้สาขาวิชามีศักยภาพเพียงพอในการในการปฏิบัติงานต่างๆ จึงมีความจาเป็นต้องจัดหา
วัสดุครุภัณฑ์ เพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อพัฒนางานด้านการ
สอนจัดทาสื่อการเรียนการสอน งานด้านวิจัยและอื่นๆ อีกมามาย
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2, 3, 5, 6 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2, 6.1
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.5
 แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบัณฑิตให้มีคณ
ุ ภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณทิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| 293

ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)
ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1
อาจารย์ในสาขาวิชามีครุภัณฑ์ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
80
ร้อยละ
ปฏิบัติงาน
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 สาขาวิชามีครุภัณฑ์เพียงพอกับอาจารย์ในสาขาวิชา และสาขาวิชาสามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ร้อยละ 80
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน…..1….. กิจกรรม เป็นเงิน …26,380….บาท ร้อยละ 100
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชา
การบัญชี

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

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาการบัญชี
งบลงทุน
1.1 ครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

26,380

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
26,380

1 ครั้ง
1 ครั้ง

26,380
26,380

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาการบัญชี
งบลงทุน
ครุภัณฑ์
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
1
เครื่อง
1
เครื่อง
- เครื่องปริ้นเตอร์
1
เครื่อง
1
เครื่อง

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
26,380
26,380
26,380
18,680 เครื่อง
18,680
7,700 เครื่อง
7,700
26,380

อัตราต่อหน่วย

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มีสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารย์ เพื่อพัฒนางาน
ด้าน การสอนจัดทาสื่อการเรียนการสอน งานด้านวิจัยและอื่นๆ อี กมามาย และทาให้นักศึกษาได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัด
กิจ กรรมและได้ รับ การเสริม สร้ างคุ ณ ธรรม จริยธรรมและการมี จิต สาธารณะส่ งผลให้ นั ก ศึก ษาได้พั ฒ นา
ศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
1.สาขาวิชาการบัญชี มีเครื่องโน๊ตบุ๊คและเครื่องปริ้นเตอร์ ใช้งานในการพัฒนาการเรียนการสอน
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
9.3.2 การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบรายงานการประเมินผลโครงการ
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาการบัญชี
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

ลาดับที่

รายการ

1

เครื่อง
คอมพิวเตอร์Notebook

1 เครื่อง

18,680

18,680

2

เครื่องพิมพ์เอกสาร
(ปริ้นเตอร์)

2 เครื่อง

3,850

7,700

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตรฐานฯ
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.4 GHz
จานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB หรือมากกวา
- มี ห นวยจั ด เก็ บ ขอมู ล (Hard Disk) ชนิ ด
SATA หรื อ ดี ก วา ขนาดความจุ ไมนอยกวา
500 GB
- มี DVD-RW หรือดีกวา จานวน 1 หนวย
- มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว จานวน
1 หนวย
- รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ความเร็วการพิมพ์ ขาวดา : 18 แผ่น/นาที
- ความละเอียดการพิมพ์ : 600 × 600 dpi
- ผ่านมาตรฐานประหยัดพลังงานจาก
Energy Star
- ระบบ เปิด/ปิด อัตโนมัติ (Auto On/Off)
ช่วยประหยัดพลังงาน
- รองรับปริมาณการพิมพ์ 5,000 แผ่นต่อ
เดือน
- รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

รวม

26,380
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55.โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ
แผนงบประมาณ:
แผนงานรองรับการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3.ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4.ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)
5.ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
20,670 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
หลักประกันคุณภาพของบั ณฑิตระดับอุดมศึกษา เป็นแรงกระตุ้นให้ สถาบันการศึกษามีการพัฒ นา
คุณภาพบัณฑิตให้สูงขึ้นเพื่อรองรับตลาดอาเซียน ผลกระทบจากการเปิดอาเซียนมีแนวโน้มที่นักศึกษาและ
แรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาให้ประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์
มีงานทาของแรงงานไทย เกิดปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ตระหนั กถึงความส าคั ญ ดังกล่ าว ประกอบกับ นโยบายในการพั ฒ นาคุณ ภาพของนักศึกษาสาขาวิช าธุรกิ จ
ระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3)
ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือ
คุ ณ ลั ก ษณะพิ เศษที่ ส ามารถเข้ า แข่ งขั น ในตลาดแรงงานได้ รวมถึ ง สามารถท างานได้ ห ลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ
ดั ง นั้ น การเรี ย นการสอนจึ ง เป็ น ภาระงานหลั ก ที่ ส าคั ญ ของสาขาวิ ช า การเรี ย นการสอนที่ ดี มี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการ ฉะนั้นการเรียนการสอนควรได้รับการ
พัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่างๆ ในด้านผู้เรียน ผู้สอน
สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่างๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศจึง
จัดทาโครงการให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรง
และทางอ้อม เช่น กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น อันจะส่งผลโดยตรงให้คุณภาพบัณฑิต
ของสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศได้รับความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ
2. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2,3,5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
 สมศ.
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณทิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
(TQF)
ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
1
ครัง้
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานทีไ่ ม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85
2.2 ระดับความสาเร็จของตัวชี้วัดการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ไม่น้อยกว่า 4
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 18,670 บาท ร้อยละ 100
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษา
สาขาวิชาธุรกิจระกว่างประเทศ

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

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

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| 299

6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

18,670

1 ครั้ง

18,670
18,670

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
18,670

1 ครั้ง

18,670
18,670

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลีย้ ง
1
คน ๆ ละ
2
วัน ๆ ละ
- ค่าบารุงรถ
1
คัน ๆ ละ
1
ครั้ง ๆ ละ
- ค่าน้ามัน
1
คัน ๆ ละ
1
ครั้ง ๆ ละ
- ค่าที่พัก
30 คน ๆ ละ
1
คืน ๆ ละ
- ค่าจ้างทาป้าย
1 ครั้ง ๆ ละ
1
ป้าย ๆ ละ
ปริมาณรายการ

ลา
ดับ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

อัตราต่อหน่วย
อัตรา หน่วย

240
1,500
5,690
350
500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
18,670
18,670
18,670
480
1,500
5,690
10,500
500

18,670

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศได้รับความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
โดยผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2.นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพิ่มขึ้น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
4) จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ของสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 55 คน
5) จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ตามแผนการรับนักศึกษา 30 คน
6) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด 30 คน
9.1.4 เชิงคุณภาพ
4 ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อหลังจบ ร้อยละ 80
5 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 87
6 ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
9.1.5 เชิงเวลา
4) ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
5) ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร้อยละ 80
6) การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดทุกกิจกรรม
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถอื ว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
9.3.2. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบรายงานการประเมินผลโครงการ
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56.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ
แผนงานรองรับการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
4. ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
5. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)
6.ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
39,700 บาท
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ
เพื่อเป็นการพัฒนาไปอีกขั้น หนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดาเนิน
โครงการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF ขึ้น เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพ
ของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น ผลกระทบจากการเปิ ด
อาเซีย นมีแนวโน้ มที่นั กศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาใน
ประเทศไทย ซึ่งจะเกิดปัญหาภาวการณ์มีงานทาของแรงงานไทย เกิดปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยใน
อนาคต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้
ต้องมุ่งเน้น การพัฒ นานั กศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณ ลักษณะพิเศษที่สามารถเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานได้
รวมถึงสามารถทางานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดั ง นั้ น การเรี ย นการสอนจึ ง เป็ น ภาระงานหลั ก ที่ ส าคั ญ ของสาขาวิ ช า การเรี ย นการสอนที่ ดี มี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมีคุณภาพด้านวิชาการดังนโยบาย ฉะนั้นการเรียนการสอน
ควรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยต่าง ๆ ใน
ด้านผู้เรียน ผู้สอน สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่ างๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์จึงจัดทาโครงการให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น กิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น อันจะส่งผล
โดยตรงให้คุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์สูงขึ้น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| 302

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2. เพื่ อ เสริม สร้ างคุณ ธรรม จริ ย ธรรม และการมีจิ ตสาธารณะ เพื่ อพั ฒ นาศักยภาพของนั ก ศึก ษา
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3. เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีคุณสมบัติพร้อมสาหรับการเป็นนักทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2,3,5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
 สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของ
ประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณทิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร (TQF)
ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 จัดกิจกรรมการสร้างทีมงาน

ปริมาณ
1

หน่วยนับ
ครั้ง

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2 ระดับความสาเร็จของตัวชี้วัดการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ไม่น้อยกว่า 4
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 39,700 บาท ร้อยละ 100
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการสร้างทีมงาน

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

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการสร้างทีมงาน
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

39,700

1 ครั้ง
1 ครั้ง

21,600
18,100
39,700

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

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

2560
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
39,700

39,700
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมที่1 กิจกรรมการสร้างทีมงาน
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
3
คนๆละ
12
ชั่วโมงๆละ
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่าง
50
คนๆละ
4
มื้อๆละ
- ค่าอาหาร
50
คนๆละ
2
มื้อๆละ
- ค่าจ้างทาป้าย
1
ครั้งๆละ
1
ป้ายๆละ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้งๆละ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
ปริมาณรายการ

ลา
ดับ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
อัตรา หน่วย
39,700
39,700
21,600
600 บาท
21,600
18,100
35
บาท
7,000
70
บาท
7,000
500 บาท
500
3,600 บาท
3,600
39,700

อัตราต่อหน่วย

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการที่ จานวน 50 คน ได้รับการเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การอบรม การ
สัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และได้รับการเสริมสร้างคุณ ธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้
นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น

9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
1.เชิงปริมาณ
1.จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 50 คน
2.จานวนนักศึกษาทีเ่ ข้าใหม่สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามแผนการรับนักศึกษา 30 คน
3.จานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด 40 คน
2.เชิงคุณภาพ
1.ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อหลังจบ ร้อยละ 80
2.ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 87
3.ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
3.เชิงเวลา
1.ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
2.ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร้อยละ 80
3.การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดทุกกิจกรรม
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถอื ว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธกี ารและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
9.3.2. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบรายงานการประเมินผลโครงการ
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57.โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ
แผนงบประมาณ:
แผนงานรองรับการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3.ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
4.ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)
5.ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
12,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
และเพื่อเป็นการพัฒ นาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้
ดาเนินโครงการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนใน
คุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒ นาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อ
รองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่
นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ
จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานทาของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอน
ที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่า งบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ คณะวิทยาการจัดการต้อง
มุ่งเน้นการพัฒ นานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึง
สามารถทางานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้ นผู้ที่จะได้รับ การคัดเลือกเข้าทางานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้าน
วิชาการและวุฒิภาวะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระ
งานหลักที่สาคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ นักศึกษาได้รับความรู้ และมี
คุ ณ ภาพด้ า นวิ ช าการดั ง เป้ า ประสงค์ เมื่ อ เวลาผ่ า นไปปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ในด้ า นผู้ เ รี ย น ผู้ ส อน สั ง คม
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรได้รับ
การพั ฒ นาตลอดเวลาเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทที่ เปลี่ ย นแปลงไป สาขาวิช าการจั ดการโลจิส ติ กส์ คณะ
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วิทยาการจัดการจึงจัดทาโครงการโดยให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นกิจกรรมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจน
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการเรียนของนักศึกษาและการสอนของ
อาจารย์ ผู้ ส อนให้ เกิด ประสิ ท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น อั น จะส่ งผลโดยตรงให้ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ของ สาขาวิช าการ
จัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การ
อบรม การสัมมนา และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้
พัฒนาศักยภาพตนเอง มากยิ่งขึ้น
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2, 3, 5, 6 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2, 6.1
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.5
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของ
ประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่
1.2 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณทิตและ
สังคม
ตัวชี้วัดที่  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร (TQF)
ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1.1
1.2

รายการเป้าหมาย

จานวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
คณะวิทยาการจัดการ
มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษา

ปริมาณ

หน่วยนับ

250

คน

250

คน
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2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2 ระดับความสาเร็จของตัวชี้วัดการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ไม่น้อยกว่า 4
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 4 กิจกรรม เป็นเงิน 46,764 บาท ร้อยละ 80.96
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 11,000 บาท ร้อยละ 19.04
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1
2
3

ขั้นตอน / กิจกรรม
คลินิควิจัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์พบผู้ปกครอง

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

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

1
2
3

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์
คลินิควิจัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
กิจกรรมให้ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และ
ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์พบผู้ปกครอง
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

3 ครั้ง

12,000

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

1 ครั้ง

12,000

1 ครั้ง

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1,000 บาท

1,000

2 ครั้ง

10,000 บาท

1 ครั้ง

1,000 บาท
11,000

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

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

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1 คลินิควิจัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
2 กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1
ค่าใช้สอย
- ค่าบารุงรักษารถ (รถตู้)
1
คันๆละ
1
วันๆละ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (รถตู้)
1
คันๆละ
1
ครั้งๆละ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
4
คนๆละ
1
วันๆละ
- ค่าจ้างทาป้ายไวนิล
1
ครั้งๆละ
1
ผืนๆละ
ครั้งที่ 2 ไตรมาส 1
ค่าใช้สอย
- ค่าบารุงรักษารถ (รถตู้)
1
คันๆละ
1
วันๆละ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (รถตู้)
1
คันๆละ
1
ครั้งๆละ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
4
คนๆละ
1
วันๆละ
- ค่าจ้างจัดทารูปเล่มเอกสารรายงาน
1
ครั้ง
2
เล่มๆละ
โครงการ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์พบผูป้ กครอง
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย

12,000
1,000
1,000
1,000
10,000
500
800
240
800
500
800
240
100

บาท
บาท
บาท
บาท

3,060
500
800
960
800

บาท
บาท
บาท
บาท

2,460
500
800
960
200
4,480
4,480
1,000
1,000
1,000

12,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นั กศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการจัดกิจกรรม นอกสถานที่ และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้

9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.เชิงปริมาณ
1.จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 180 คน
2.จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 70 คน
3.มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษา 250 คน
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2.เชิงคุณภาพ
1.ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อหลังจบ ร้อยละ 80
2.ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 87
3.ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
3.เชิงเวลา
1.ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อย
ละ 80
2.ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร้อยละ 80
3.การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดทุกกิจกรรม
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
1.บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
2 การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบรายงานการประเมินผลโครงการ
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58.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ
แผนงบประมาณ:
แผนงานรองรับการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3.ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
4.ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)
5.ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
39,500 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
และเพื่อเป็นการพัฒ นาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้
ดาเนินโครงการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนใน
คุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒ นาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อ
รองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้มที่
นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ
จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานทาของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอน
ที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ คณะวิทยาการจัดการต้อง
มุ่งเน้นการพัฒ นานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึง
สามารถทางานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้ นผู้ที่จะได้รับ การคัดเลือกเข้าทางานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้าน
วิชาการและวุฒิภาวะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระ
งานหลักที่สาคัญของสาขาวิ ชา การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมี
คุ ณ ภาพด้ า นวิ ช าการดั ง เป้ า ประสงค์ เมื่ อ เวลาผ่ า นไปปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ในด้ า นผู้ เ รี ย น ผู้ ส อน สั ง คม
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรได้รับ
การพั ฒ นาตลอดเวลาเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริบ ทที่ เปลี่ ย นแปลงไป สาขาวิช าการจั ดการโลจิส ติ กส์ คณะ
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วิทยาการจัดการจึงจัดทาโครงการโดยให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นกิจกรรมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจน
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการเรียนของนักศึกษาและการสอนของ
อาจารย์ ผู้ ส อนให้ เกิด ประสิ ท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น อั น จะส่ งผลโดยตรงให้ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ของ สาขาวิช าการ
จัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การ
อบรม การสัมมนา และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิ ตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้
พัฒนาศักยภาพตนเอง มากยิ่งขึ้น
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2, 3, 5, 6 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2, 6.1
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.5
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของ
ประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่
1.2 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณทิตและ
สังคม
ตัวชี้วัดที่  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร (TQF)
ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1.1
1.2

รายการเป้าหมาย

จานวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
คณะวิทยาการจัดการ
มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษา

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2 ระดับความสาเร็จของตัวชี้วัดการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ไม่น้อยกว่า 4

ปริมาณ

หน่วยนับ

250

คน

250

คน
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3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 38,000 บาท ร้อยละ 96.20
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 1,500 บาท ร้อยละ 3.80
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1
2
3

กิจกรรมโลจิสติกส์สัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
กิจกรรมชมรมนักศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

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

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

ปริมาณ

งบประมาณ

1
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 3 รายการ 39,500บาท
1.1 กิจกรรมโลจิสติกส์สัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1.2 กิจกรรมชมรมนักศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1.3 กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
รวมทั้งสิ้น
3 รายการ 39,500บาท

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

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

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

18,000 บาท
20,000 บาท

2 ครั้ง

38,000 บาท

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

1 ครั้ง
1 ครั้ง

1,500 บาท
1,500 บาท

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1.1 กิจกรรมโลจิสติกส์สัมพันธ์สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าจ้างเหมารถ
1
คันๆ ละ
1
ครั้งๆ ละ
- ค่าลงทะเบียน
1
ครั้ง
30
คนๆ ละ
- ค่าจ้างจัดทารูปเล่มรายงาน
1
ครั้ง
2
เล่มๆละ
โครงการ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
1.2 กิจกรรมชมรมนักศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าจ้างเหมายานพาหนะโดยสาร
1
ครั้ง
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
1.3 กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา หน่วย

10,000 บาท
200 บาท
100 บาท

13,400 บาท

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
39,500
18,000
18,000
10,000
6,000
200
1,800
20,000
20,000
13,400
6,600
1,500
1,500
1,500
39,500

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นั กศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการจัดกิจกรรม นอกสถานที่ และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
1.จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 180 คน
2.จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 70 คน
3.มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษา 250 คน
9.1.2 เชิงคุณภาพ
1.ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อหลังจบ ร้อยละ 80
2.ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 87
3.ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
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9.1.3 เชิงเวลา
1.ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
2.ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร้อยละ 80
3.การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดทุกกิจกรรม
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
1.บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
2 การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบรายงานการประเมินผลโครงการ
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59.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ
แผนงบประมาณ:
แผนงานรองรับการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3.ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
4.ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)
5.ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
5,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
และเพื่อเป็นการพัฒ นาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้
ดาเนินโครงการจัดทากรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ TQF ขึ้นเพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนใน
คุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒ นาคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อ
รองรับตลาดอาเซียน ปี 2558 หรือ ค.ศ.2015 มีการชี้ถึงผลกระทบการเปิดเสรีตลาดอาเซียนว่ามีแนวโน้ มที่
นักศึกษาและแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเข้ามาศึกษาต่อและหางานทาในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่ได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษหากนักศึกษาไทยไม่ปรับคุณภาพให้พร้อมรองรับ
จะเกิดปัญหาภาวะการมีงานทาของแรงงานไทย ปัญหาการถูกแย่งงานของบัณฑิตไทยในอนาคตอย่างแน่นอน
ที่สุด คณะวิทยาการจัดการตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ คณะวิทยาการจัดการต้อง
มุ่งเน้นการพัฒ นานักศึกษาให้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ รวมถึง
สามารถทางานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้ นผู้ที่จะได้รับ การคัดเลือกเข้าทางานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้าน
วิชาการและวุฒิภาวะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด การเรียนการสอนจึงเป็นภาระ
งานหลักที่สาคัญของสาขาวิชา การเรียนการสอนที่ดีมี ประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และมี
คุ ณ ภาพด้ า นวิ ช าการดั ง เป้ า ประสงค์ เมื่ อ เวลาผ่ า นไปปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ในด้ า นผู้ เ รี ย น ผู้ ส อน สั ง คม
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนการสอนควรได้รับ
การพั ฒ นาตลอดเวลาเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริบ ทที่ เปลี่ ย นแปลงไป สาขาวิช าการจั ดการโลจิส ติ กส์ คณะ
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วิทยาการจัดการจึงจัดทาโครงการโดยให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นกิจกรรมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจน
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการเรียนของนักศึกษาและการสอนของ
อาจารย์ ผู้ ส อนให้ เกิด ประสิ ท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น อั น จะส่ งผลโดยตรงให้ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ของ สาขาวิช าการ
จัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม การ
อบรม การสัมมนา และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้
พัฒนาศักยภาพตนเอง มากยิ่งขึ้น
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2, 3, 5, 6 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2, 6.1
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.5
 แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบัณฑิตให้มีคณ
ุ ภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณทิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)
ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1.1
1.2

รายการเป้าหมาย

จานวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
คณะวิทยาการจัดการ
มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษา

ปริมาณ

หน่วยนับ

250

คน

250

คน

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ระดับความสาเร็จของตัวชีวัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 5,000 บาท ร้อยละ 100
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์

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

หมายเหตุ : ให้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81-100%)
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ
1
1.1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
โครงการครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์

รวมทั้งสิ้น

ปริมาณ

งบประมาณ

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

1 รายการ 5,000บาท
1 รายการ 5,000 บาท

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง

5,000 บาท
5,000 บาท

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

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

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1 โครงการครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์
จัดซื้อครุภัณฑ์
- จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์
1

ครั้งๆละ

1

เครื่องๆ ละ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย

5,000

บาท

5,000
5,000
5,000
5,000

5,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นั กศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการจัดกิจกรรม นอกสถานที่ และได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
2. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
1.จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 180 คน
2.จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 70 คน
3.มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษา 250 คน
9.1.2 เชิงคุณภาพ
1.ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อหลังจบ ร้อยละ 80
2.ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 87
3.ระดับความสาเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
9.1.3 เชิงเวลา
1.ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
2.ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร้อยละ 80
3.การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดทุกกิจกรรม
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
2 การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบรายงานการประเมินผลโครงการ
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับที่

รายการ

1

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้น
เตอร์

จานวน/
หน่วยนับ
1

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
เครื่อง

รวมเงิน
(บาท)
5,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
Printer LaserJet
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์
Print,copy,scan
ความเร็วการพิมพ์ ขาวดา 20 แผ่น/นาที
ความละเอียดในการพิมพ์ 1200x1200 dpi
โปรเซสเซอร์ 600 MHz.
หน่วยความจา 128 MB
รองรับปริมาณพิมพ์ต่อเดือน 8000 แผ่น
ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 400x600
dpi
ภาษาการพิมพ์ : PCLm/PCLmS
ความเร็วในการถ่ายเอกสารขาวดา:20 สาเนา/
นาที
ความละเอียดการถ่ายเอกสาร : 400 x 600
dpi
การย่อ/ขยาย : 25%-400%
ความละเอียดการสแกน : 1200x1200 dpi
ประเภทสแกน : Flatbed
Bit depth/Grayscale levels : 24 bit/256
ความเร็วในการสแกน สูงสุด 7 แผ่น(ขาวดา)5
แผ่น (สี)

รวม (ห้าพันบาทถ้วน)

5,000
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60.โครงการการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ
แผนงานรองรับการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3.ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
4.ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)
5.ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
งบดาเนินงาน
298,460 บาท
คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
กั บ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ องค์ ก รในต่ า งประเทศ โดยได้ บ รรลุ ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ เช่น สถาบันการศึกษาในเวียดนาม,
อิน เดีย , เกาหลี ใต้ โดยมีก รอบข้อตกลงความร่ว มมือ ทางวิช าการทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาคณาจารย์ การทาวิ จัย และอื่น ๆ ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการได้มี
การดาเนิ น การตามข้อตกลงดังกล่ าวแล้วระดับหนึ่งรวมทั้งได้มีการลงนามเพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์จะขยาย
โครงการความร่วมมือ ไปยังประเทศอื่นๆต่อไปอีก ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของคณะ ซึ่งมี
ความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นสมควรจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรในต่างประเทศอย่างต่ อเนื่อง เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนและดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆ
ดังกล่าว และเตรียมการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ รวมทั้งแสวงหาและพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สู่ ระดับสากล เน้นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายเชิงกลยุทธ์ในการบริหาร
มหาวิทยาลัย ด้านการพัฒ นาหลักสูตรนานาชาติ การจัดการเรียนการสอน ติดต่อประสานความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยหรือองค์ก รต่างประเทศ/นานาชาติในการพัฒ นาการจัดการศึกษารวมทั้งการพัฒ นาหลักสูตร
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม่ โดยเน้นการใช้ศักยภาพที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาร่วมกัน และเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการแสวงหาความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนทางการกับสถาบันใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบทวีปเอเชีย การเดินทางไปศึกษาดูงาน เยี่ยมชม แลกเปลี่ยน การส่งบุคลากรไป

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| 325

ศึกษา/อรมภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ พัฒ นาไปสู่ความร่วมมือในลักษณะอื่นๆ ตามพันธกิจของ
คณะวิทยาการจัดการต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ
2. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในประเทศที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
3. เพื่อส่งบุคลากรไปอบรมภาษาต่างประเทศในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเจ้าของภาษา
4. เพื่อการบริหารจัดการในด้านต่างๆ กับสถาบันที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ สงป.6, สงป.7, สงป.8
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2,3,5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2
 สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของ
ประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณทิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร (TQF)
ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ
1 ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาเยือนตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน
1
2 ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการในมหาวิทยาลัยที่มีบันทึกข้อตกลง
1
ระหว่างกัน
ส่งอาจารย์ไปอบรมภาษาอังกฤษในต่างประเทศ

3
2
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ
2. มีนักศึกษาเข้ามาศึกษาในหลักสูตรที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

หน่วยนับ
ครั้ง
ครั้ง
คน
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3. บุคลากรได้อบรมภาษาต่างประเทศในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเจ้าของภาษา
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 38,720 บาท ร้อยละ 100
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1
2
3

ขั้นตอน / กิจกรรม
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาเยือนตาม
บันทึกข้อตกลงระหว่างกัน
ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการใน
มหาวิทยาลัยที่มีบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน
ส่งอาจารย์ไปอบรมภาษาอังกฤษในต่างประเทศ

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

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

ขค

ค

ง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| 327

6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

1
2
3

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาเยือนตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างกัน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ส่งนักศึกษาไปแลกเปลีย่ นทางวิชาการในมหาวิทยาลัยที่มี
บันทึกข้อตกลงระหว่างกัน
2.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ส่งอาจารย์ไปอบรมภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
3.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

16,640
1 ครั้ง

1 ครั้ง

16,640

91,820
1 ครั้ง

91,820

1 ครั้ง

190,000

1 ครั้ง
190,000
298,460

281,820

16,640
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาเยือนตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน
ค่าใช้สอย
- ค่าที่พัก
2
ห้อง
2 คืนๆ ละ
- ค่าอาหารเย็น
8
คน
1 มื้อๆ ละ
- ค่าของที่ระลึก
4
ชิ้น
ชิ้นๆ ละ
- ค่าน้ามันรถ
2
ครั้ง
1 คันๆละ
- ค่าบารุงรถตู้
4
ครั้ง
1 คันๆละ
- ค่าทางด่วน
2
ครั้ง
1 คันๆละ
2 ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการในมหาวิทยาลัยที่มีบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ
2
วัน
7 คนๆละ
- ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ
5
วัน
7 คนๆละ
- ค่าน้ามันรถตู้
2
ครั้ง
1 คันๆละ
- ค่าบารุงรถตู้
4
ครั้ง
1 คันๆละ
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ
1
คน
4 วันๆละ
- ค่าที่พัก
1
คน
2 คืนๆละ
3 ส่งอาจารย์ไปอบรมภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
2
คน
คนละ
ราชการอบรมภาษาอังกฤษ
ในต่างประเทศ

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.บุคคลากรมีความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 3.51
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา หน่วย

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
16,640
16,640
4,000
6,400
2,000
2,000
2,000
240
91,820

1,000
800
500
1,000
500
120

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

240
2,100
5,000
500
240
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,360
73,500
10,000
2,.000
960
2,000
190,000

95,000 บาท

190,000
298,460
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61.โครงการร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดาเนินการได้
 งบ บ.กศ.
เสร็จภายในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของประเทศ
แผนงบประมาณ:
แผนงานรองรับการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3.ระดับคะแนนคุณภาพบัณฑิตทุกปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
4.ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)
ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
6,580 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล
ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลานาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา
เกิดจากความจาเป็นที่ว่าสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อพระภิกษุอยู่รวมกันมากๆ เพื่อปฏิบัติ
กิจ วัตร เช่น การสวดมนต์ตอนเช้ามืดและพลบค่า การศึกษาพระปริยัติธ รรม การบูช าพระรัตนตรัย ฯลฯ
จาเป็นต้องใช้แสงสว่างจากเทียน ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันนาเทียนมาถวายซึ่งช่วงต้นก็จะถวายเป็นเทียนเล็กๆ
ธรรมดา ครั้นต่อมาก็ได้มีการมัดเทียนเล็กๆมารวมกันคล้ายต้นกล้วยหรือลาไม้ไ ผ่แล้วติดกับฐาน ที่เรียกกันว่า
ต้นเทียน หรือ ต้นเทียนพรรษา และก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนเป็นเทียนพรรษาอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน
ในความเชื่อของชาวพุทธจะทาเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย โดยเอามาจากรังผึ้งร้างต้มเอาขี้ผึ้งมาฟั่นเป็นเทียน
เล็กๆเพื่อจุดบูชาพระ และได้ยึดเป็นประเพณีที่จะนาเทียนไปถวายพระภิกษุในช่วงเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้
ตนเองมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดุจดังแสงสว่างของดวงเทียน ในขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนก็ถือโอกาสในช่วง
เทศกาลเข้าพรรษาได้ไปบาเพ็ญกุศล เช่น ทาบุญตักบาตร รักษาศีล สวดมนต์ ฟังธรรม เจริญภาวนา ตลอดจน
ไปศึกษาหาความรู้กับพระภิกษุ ซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นประเพณีนิยมที่จะให้ลูกหลานไปบวชเรียนในช่วงเข้าพรรษา
เพื่อให้ได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์และได้ฝึกฝนตนเอง สาหรับปัจจุบันได้มีพุทธศาสนิกชน
จานวนหนึ่งที่ถือเอาวันเข้าพรรษาเป็นวันสารวจพฤติกรรมของตนเองที่ได้ปฏิบัติผ่านมา และตั้งจิตอธิษฐานที่จะ
ลด ละ เลิกสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ เช่น เลิกเหล้า อดบุหรี่ การพูดจาหยาบคาย ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นเวลา 3
เดือน โดยใช้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นในการกระทาดี ซึ่งก็นับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอสาหรับความตั้งใจ
สร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น อันมีอานิสงส์ทาให้ตนเอง ครอบครัวและสังคมเกิดความสุข สงบ
ร่มเย็น
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น จึงได้ทาโครงการแห่เทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรม
ไทย ขึ้น โดยการแสดงศิลปวัฒ นธรรมท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานของหมู่บ้านต่างๆ เพื่อให้
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ประชาชน เด็กและเยาวชน รวมถึงหน่ วยงานทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ ความสนุกสนานและผูกมิตร
ไมตรีที่ดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล
2. เพื่อดารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในคณะมีส่วนร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษา
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 4 จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ จานวน 1,045 คน
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจ่ายงบประมาณ
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4
กลยุทธ์ที่ 18 พัฒนานักศึกษาตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1นักศึกษาที่มีลักษณะที่เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัดที่ 18.1 นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดทุกด้าน
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
2 มีนักศึกษา ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมทุกกิจกรรม

ปริมาณ
1

หน่วยนับ
กิจกรรม

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน......1.... กิจกรรม เป็นเงิน.....6,580....บาท ร้อยละ 100
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม

กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

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

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

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

6,580

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

1 ครั้ง
6,580

6,580
6,580
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1 กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
1.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
6,580

อัตราต่อหน่วย

6,580 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

6,580

6,580

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักศึกษาสามารถนาความรู้ หลักคิด คาสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
2.นักศึกษาเป็นผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีความเป็นผู้นา เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
9.1.2 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
9.1.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 3.51
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
9.3.2. รายงานการประเมินผลโครงการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| 334

1010100 สานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
แผนงานพื้นฐาน
62. งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน , งบลงทุน , รายจ่ายอื่น
วงเงินงบประมาณ:
29,471,970 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
ผู้อานวยการกองกลาง – นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทาการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุน
ภาระของมหาวิทยาลัยคือ
1. สนับสนุนการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต
2. สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. สนับสนุน ร่วมมือและให้บริการทางวิชาการ
4. สนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน
6. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. สนับสนุนการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
8. สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
9. สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานอธิการบดี (กองกลาง) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.เพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งให้มีศักยภาพสูงสุด
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ ..1... ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ ..7... ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นาสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบัน
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ ..8... ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ ..9... ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่สถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่..................................................................................
เป้าประสงค์ที่ ..............................................................................................................
กลยุทธ์ที่ .................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ........................... ........................... ...........................
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 จานวนลูกจ้าชั่วคราว
148 อัตรา
1.2 จานวนวัสดุอุปกรณ์และการเรียนการสอนสาหรับบุคลากร
350
คน
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มขึ้น
3.เป้าหมายเชิงเวลา
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน...1...กิจกรรม เป็นเงิน...6,811,890...บาท ร้อยละ...23.11...
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน...1...กิจกรรม เป็นเงิน…6,811,890...บาท ร้อยละ...23.11...
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน...1...กิจกรรม เป็นเงิน..9,036,290...บาท ร้อยละ..30.67...
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน...1...กิจกรรม เป็นเงิน…6,811,900...บาท ร้อยละ...23.11...

(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

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

พระนครศรีอยุธยา

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

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
งบดาเนินงาน
1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
3 ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
1 สิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่นๆ
1สมทบสวัสดิการลูกจ้าง
รวมทั้งสิ้น

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

ปริมาณ

งบประมาณ

12 เดือน
12 เดือน
12 เดือน

1,089,880
13,876,080
11,281,610

3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน

12 เดือน

2,224,400

-

12 เดือน
12 เดือน

1,000,000
29,471,970

3 เดือน
3 เดือน

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

272,470
3,469,020
2,820,400
250,000
6,811,890

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน

272,470
3,469,020
2,820,400

3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน

272,470
3,469,020
2,820,400

3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน

-

3 เดือน

2,224,400

-

250,000
6,811,890

3 เดือน
3 เดือน

250,000
9,036,290

3 เดือน
3 เดือน

3 เดือน
3 เดือน

272,470
3,469,020
2,820,410
250,000
6,811,900
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7.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมที่.......................
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าเช่าบ้าน (ชาวต่างชาติ)
- ค่าวิชาชีพวิศวกร
- ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์
ชาวต่างชาติ
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าเบี้ยประกันสังคม
- เงินสมทบกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- เงินคืนค่าหน่วยกิต
- ค่าธรรมเนียมสาหรับ
อาจารย์ชาวต่างชาติ
- ค่าซ่อมบารุงระบบ SAP
- ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าใช้สอยและวัสดุ (งาน
ประกันคุณภาพฯ)
- ค่าใช้สอยและวัสดุ (อบรม /
สัมมนา/พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร)
- ค่าใช้สอย (ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร)
ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
สิ่งก่อสร้าง
- สมทบเงินรายได้ อาคาร
ปฏิบัติการคณะครุศาสตร์
งบรายจ่ายอื่นๆ
- สมทบสวัสดิการลูกจ้าง

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
อัตรา หน่วย

อัตราต่อหน่วย

29,471,970
26,247,570

5
4
12

อัตรา
อัตรา
อัตรา

2

งาน

1

งาน

8,000 บาท
5,000 บาท

1,089,880
480,000
240,000
269,880

12
12

เดือน
เดือน

12

เดือน

100,000

12
12

เดือน
เดือน

13,876,080
619,080
312,000

12
12
12

เดือน
เดือน
เดือน

9,965,000
100,000
60,000
320,000
1,640,000
150,000
350,000

12
12

เดือน

360,000

เดือน

11,281,610
11,281,610
2,224,400

1

งาน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

2,224,400
1,000,000
1,000,000
29,471,970

หมาย
เหตุ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.การปฏิบัติงานของสานักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ
2.กระบวนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ.
2.บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานกาหนดตาแห่งที่สูงสุด
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มขึ้น
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินผู้เข้ารับการอบรม
9.3.2. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบคู่มือการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9.3.3. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการดาเนินงาน
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63. โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทาผลงานทางวิชาการ
ประเภทงบประมาณ
 งบ บ.กศ.

ลักษณะโครงการ
 โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มลี ักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
แผนงบประมาณ:
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
ประเภทงบรายจ่าย
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
3,000,000
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
งานพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) งานบริหารงานบุคคล กองกลาง
นายภาณุพงศ์ สุขกิจ บุคลากรปฏิบัติการ ผูเ้ ขียนโครงการฯ

1. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาบุ ค ลากรของมหาวิท ยาลั ย เป็ น กลไกส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นผลงานทางวิช าการของ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ จะได้ จั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มหาวิ ท ยาลั ย รา ชภั ฎ
พระนครศรีอยุธยา จัดอยู่ในกลุ่ม (Category) มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษา 4 ปี ด้านสั งคมศาสตร์ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ดังนั้นการพัฒนา
บุคลากรนอกเหนือจากการให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เป็นการพัฒ นาบุคลากรให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันมีจานวนคณาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 40 คน (ร้อยละ 15.16) และระดับรองศาสตราจารย์ 7 คน (ร้อยละ
2.66)
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีเป้าหมายในแต่ละปีที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ร้อย
ละ 10 ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย และยังมีผลพลอยได้คือมีปริมาณผลงาน ทาง
วิชาการของคณาจารย์เพิ่มขึ้นอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ตระหนักถึงความสาคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการให้ทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ในการเขียนแผนการสอน
คาอธิบายรายวิชา เอกสารประกอบการสอน ตารา และผลงานวิจัย ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการสามารถนาส่งผลิตผลงานทางวิชาการและสามารถนาส่งผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัด .............................................................................................................
ตัวชี้วัด ...................................................................................................................
 สกอ.
องค์ประกอบที่ .......... ตัวบ่งชี้ ...............................................................................
ตัวบ่งชี้ ....................................................................
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัด .......................................................................................................................
ตัวชี้วัด ...........................................................................................................
 สมศ.
ตัวชี้วัด .............................................................................................................
ตัวชี้วัด ..............................................................................................................
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธ์ที่ 11 สร้างความมั่นคงก้าวหน้าและสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 11.2 จานวนบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ
1.1 จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับ
21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1.2 จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับ
5
รองศาสตราจารย์
1.3 จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์
1

หน่วยนับ
คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 อาจารย์และบุคลากรสายวิชาการมีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ สามารถพัฒนา
เอกสารทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กาหนด
2.2 ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (สมศ.)
2.3 สัดส่วนของคณาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
2.

3.

เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) เป็นเงิน....614,770..........บาท....ร้อยละ ...20.50
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) เป็นเงิน....692,410..........บาท....ร้อยละ ...23.08
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) เป็นเงิน....853,630..........บาท....ร้อยละ ...28.46
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) เป็นเงิน....839,190..........บาท....ร้อยละ ...27.98

คน
คน
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดั
บ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการทาผลงาน
ทางวิชาการ ระดับ ผศ. ระดับ รศ. และระดับ ศ.
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลการสอน/เอกสาร
ประกอบการสอน ระดับ ผศ. /เอกสารคาสอน ระดับ รศ./
เอกสารคาสอน ระดับ ศ
ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ.
ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รศ.
ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ศ.
ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ (ก.พ.ว.)

2559
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

2560
ไตรมาส 3

กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ
กขคงจ

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

ไตรมาส 4
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่.......................
งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจา
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
1.5 ค่าตอบแทน
1.6 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1.7 ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
1.8 ครุภัณฑ์
1.9 สิ่งก่อสร้าง
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
(บาท)
ปริมาณ หน่วย ปริมาณ หน่วย
อัตรา หน่วย
1. ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการทาผลงานทางวิชาการ ระดับ ผศ. ระดับ รศ. และระดับ ศ.
1,370,000
ค่าตอบแทน
1,370,000
- ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน 21 คนๆ ละ
1 งวดๆ ละ 40,000 บาท
840,000
การทาผลงานฯ ระดับ ผศ.
- ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน 5
คนๆ ละ
1 งวดๆ ละ 80,000 บาท
400,000
การทาผลงานฯ ระดับ รศ.
- ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน 1
คนๆ ละ
1 งวดๆ ละ 130,000 บาท
130,000
การทาผลงานฯ ระดับ ศ.
2. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนระดับ ผศ./
114,900
เอกสารคาสอน ระดับ รศ. /เอกสารคาสอน ระดับ ศ.
ค่าตอบแทน
114,900
- ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ
21 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ
1,300 บาท
81,900
ประเมินผลการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน ระดับ ผศ.
- ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ
5 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ
1,500 บาท
22,500
ประเมินผลการสอนและเอกสาร
คาสอน ระดับ รศ.
- ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ
1 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ
3,500 บาท
10,500
ประเมินผลการสอนและเอกสาร
คาสอน ระดับ ศ.
3. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ
689,220
ระดับ ผศ.
ค่าตอบแทน
611,100
- ค่าตอบแทนการประชุม
21 ครั้งๆ ละ 4 คนๆ ละ
1,000 บาท
84,000
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ.
- ค่าตอบแทน (ค่าพาหนะ)
21 ครั้งๆ ละ 4
คนๆ ละ
1,000 บาท
84,000
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ.
- ค่าตอบแทนการอ่าน
21 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ
6,000 บาท
378,000
และประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ.
- ค่าตอบแทนการประชุม
21 ครั้งๆ ละ 1 คนๆ ละ
1,000 บาท
21,000
สาหรับเลขานุการ ก.พ.ว.
- ค่าตอบแทนการประชุม
21 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ
700 บาท
44,100
สาหรับผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว.
ค่าใช้สอย
78,120
- ค่าเบี้ยเลีย้ งสาหรับเจ้าหน้าที่
21 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ
240 บาท
15,120
ปฏิบัติงาน ก.พ.ว. และพนักงาน
ขับรถยนต์ (เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุมฯ ระดับ ผศ.)

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมาย
เหตุ
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ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วย ปริมาณ หน่วย
21 ครั้งๆ ละ 10 คนๆ ละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
อัตรา หน่วย
35 บาท
7,350

อัตราต่อหน่วย

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานฯ
ระดับ ผศ.)
- ค่าน้ามัน ค่าบารุงรถยนต์
21 ครั้งๆ ละ 1
คันๆ ละ
2,000 บาท
และค่าทางด่วน (รถยนต์เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมิน
ผลงานฯ ระดับ ผศ.)
- ค่าจ้างทาเล่มเอกสาร (การประชุม
21 ครั้งๆ ละ 10 เล่มๆ ละ
65 บาท
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ทาหน้าที่ประเมินผลงานฯ ระดับ ผศ.)
4. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ
ระดับ รศ.
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนการประชุม
5 ครั้งๆ ละ 4 คนๆ ละ
1,000 บาท
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานฯ ระดับ รศ.
- ค่าตอบแทน (ค่าพาหนะ)
5
ครั้งๆ ละ 4
คนๆ ละ
1,000 บาท
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานฯ ระดับ รศ.
- ค่าตอบแทนการอ่าน
5 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ
8,000 บาท
และประเมินผลงานฯ ระดับ รศ.
- ค่าตอบแทนการประชุม
5 ครั้งๆ ละ 1 คนๆ ละ
1,000 บาท
สาหรับเลขานุการ ก.พ.ว.
- ค่าตอบแทนการประชุม
5 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ
700 บาท
สาหรับผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว.
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลีย้ งสาหรับเจ้าหน้าที่
5 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ
240 บาท
ปฏิบัติงาน ก.พ.ว. และพนักงาน
ขับรถยนต์ (เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุมฯ ระดับ รศ.)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
5 ครั้งๆ ละ 10 คนๆ ละ
35 บาท
(คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานฯ
ระดับ รศ.)
- ค่าน้ามัน ค่าบารุงรถยนต์
5 ครั้งๆ ละ 1
คันๆ ละ
2,000 บาท
และค่าทางด่วน (รถยนต์เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมิน
ผลงานฯ ระดับ รศ.)

42,000

13,650
194,100
175,500
20,000
20,000
120,000
5,000
10,500
18,600
3,600

1,750

10,000

หมาย
เหตุ
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ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วย ปริมาณ หน่วย
5 ครั้งๆ ละ 10 เล่มๆ ละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
อัตรา หน่วย
65 บาท
3,250

อัตราต่อหน่วย

- ค่าจ้างทาเล่มเอกสาร (การประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ทาหน้าที่ประเมินผลงานฯ ระดับ รศ.)
5. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ
ระดับ ศ.
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนการประชุม
1 ครั้งๆ ละ 4 คนๆ ละ
1,000 บาท
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานฯ ระดับ ศ.
- ค่าตอบแทน (ค่าพาหนะ)
1
ครั้งๆ ละ 4
คนๆ ละ
1,000 บาท
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานฯ ระดับ ศ.
- ค่าตอบแทนการอ่าน
1 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ 10,000 บาท
และประเมินผลงานฯ ระดับ ศ.
- ค่าตอบแทนการประชุม
1 ครั้งๆ ละ 1 คนๆ ละ
1,000 บาท
สาหรับเลขานุการ ก.พ.ว.
- ค่าตอบแทนการประชุม
1 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ
700 บาท
สาหรับผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว.
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลีย้ งสาหรับเจ้าหน้าที่
1 ครั้งๆ ละ 3 คนๆ ละ
240 บาท
ปฏิบัติงาน ก.พ.ว. และพนักงาน
ขับรถยนต์ (เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุมฯ ระดับ ศ.)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 ครั้งๆ ละ 10 คนๆ ละ
35 บาท
(คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานฯ
ระดับ ศ.)
- ค่าน้ามัน ค่าบารุงรถยนต์
1 ครั้งๆ ละ 1
คันๆ ละ
2,000 บาท
และค่าทางด่วน (รถยนต์เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมิน
ผลงานฯ ระดับ ศ.)
- ค่าจ้างทาเล่มเอกสาร (การประชุม
1 ครั้งๆ ละ 10 เล่มๆ ละ
93 บาท
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ทาหน้าที่ประเมินผลงานฯ ระดับ ศ.)
6. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนการประชุม
12 ครั้งๆ ละ 1 (ประธาน 33,000 บาท
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
5,000 บาท)
ทางวิชาการ
7 คนๆ ละ
(กรรมการ
4,000 บาท)

45,100
41,100
4,000
4,000
30,000
1,000
2,100
4,000
720
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2,000

930
586,680
529,200
396,000

หมาย
เหตุ
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ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วย ปริมาณ หน่วย
12 ครั้งๆ ละ 8 คนๆ ละ
ปริมาณรายการ

- ค่าตอบแทน (ค่าพาหนะ)
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ
- ค่าตอบแทนการประชุม
12 ครั้งๆ ละ
สาหรับเลขานุการ ก.พ.ว.
- ค่าตอบแทนการประชุม
12 ครั้งๆ ละ
สาหรับผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว.
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลีย้ งสาหรับเจ้าหน้าที่
12 ครั้งๆ ละ
ปฏิบัติงาน ก.พ.ว. และพนักงาน
ขับรถยนต์ (เดินทางไปประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
12 ครั้งๆ ละ
(คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ)
- ค่าน้ามัน ค่าบารุงรถยนต์
12 ครั้งๆ ละ
และค่าทางด่วน (เดินทางไปประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ)
- ค่าจ้างทาเล่มเอกสาร (การประชุม
12 ครั้งๆ ละ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ)
- ค่าจ้างทาเล่มเอกสาร (การประชุม
12 ครั้งๆ ละ
สภาวิชาการ การขอความเห็น
การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ)
- ค่าจ้างทาเล่มเอกสาร (การประชุม
12 ครั้งๆ ละ
สภามหาวิทยาลัย การอนุมตั ิตาแหน่ง
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
อัตรา หน่วย
1,000 บาท
96,000

อัตราต่อหน่วย

1

คนๆ ละ

1,000 บาท

12,000

3

คนๆ ละ

700 บาท

25,200

3

คนๆ ละ

240 บาท

57,480
8,640

14

คนๆ ละ

35 บาท

5,880

1

คันๆ ละ

2,000 บาท

24,000

14

เล่มๆ ละ

70 บาท

11,760

15

เล่มๆ ละ

15 บาท

2,700

25

เล่มๆ ละ

15 บาท

4,500

3,000,000.-

หมาย
เหตุ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรสายวิชาการตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการและการเข้สู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. บุคลากรสายวิชาการให้มีทักษะ ความรู้และมีความเชี่ยวชาญ ในการเขียนแผนการสอน คาอธิบาย
รายวิชา การเขียนเอกสารประกอบการสอน ตารา และงานวิจัย ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
3. บุคลากรสายวิชาการสามารถนาส่งผลงาน เพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ ในระดับที่สูงขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อ ปีการศึกษา
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
1.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
2.วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
2.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
2.2 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม
2.3 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม
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64.งานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
งบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
305,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
ผู้อานวยการกองกลาง – นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย
ให้ บ ริ การวิ ช าการแก่ สั งคม เพื่ อให้ บ รรลุ ต ามวั ตถุ ประสงค์ ดั งกล่ าว กองกลางมี ห น้ าที่ ส นั บ สนุ น ภาระของ
มหาวิทยาลัยคือ
1. สนับสนุนการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต
2. สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. สนับสนุน ร่วมมือและให้บริการทางวิชาการ
4. สนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน
6. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. สนับสนุนการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
8. สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
9. สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานอธิการบดี (กองกลาง) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.เพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งให้มีศักยภาพสูงสุด
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ ......................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ................................................................................................................
 สกอ.
องค์ประกอบที่ ..1... ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ ..7... ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นาสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบัน
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ ..8... ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ ..9... ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่สถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่..............................................................................
เป้าประสงค์ที่ .......................................................................................................
กลยุทธ์ที่ .........................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ..............................................................................................................
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 จานวนลูกจ้าชั่วคราว
122 อัตรา
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มขึ้น
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน.1..กิจกรรม เป็นเงิน.305,000.บาท ร้อยละ..100.00...

(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทนิ การปฏิบัติงาน
ลาดับ
2

ขั้นตอน / กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

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

พระนครศรีอยุธยา

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

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 งบดาเนินงาน
1.6 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณ

งบประมาณ

12 เดือน
12 เดือน

305,000
305,000
305,000
305,000

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

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

-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

-

-

‘-

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

3 เดือน
3 เดือน

305,000
305,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

-

-

-
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมที่.......................
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
-

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย

งาน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

305,000
305,000
305,000

8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1.การปฏิบัติงานของสานักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ
2.กระบวนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ.
3.บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานกาหนดตาแห่งที่สูงสุด
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มขึ้น
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินผู้เข้ารับการอบรม
9.3.2. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบคู่มือการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9.3.3. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการดาเนินงาน
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65.งานบริหารจัดการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
4,849,120 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
ผู้อานวยการกองกลาง – นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริ มวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย
ให้ บ ริ การวิช าการแก่ สั งคมเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ดั งกล่ าว กองกลางมี ห น้ าที่ ส นั บ สนุ น ภาระของ
มหาวิทยาลัย
ตามโครงสร้างและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยา พ.ศ.2555 ให้สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เป็ น ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ฐ านะเที ย บเท่ า กอง โดยใช้ อั ต ราก าลั ง ในงานกิ จ การ
คณะกรรมการ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ดังนั้ น เพื่อให้ งานกิจ การคณะกรรมการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีห น้ าที่เป็นธุรการของสภา
มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยได้อย่างคล่องตัว ในการบริหารจัดการของสานักงานสภามหาวิทยาลัยนั้น มีความจาเป็นเป็นอย่าง
ยิ่ งที่ จ ะต้ อ งใช้ งบประมาณไปในการด าเนิ น การจั ด ซื้ อ วัส ดุ ส านั ก งาน ซ่ อ มแซมครุภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน ติ ด ต่ อ
ประสานงานทั้งทางโทรศัพท์ และการอานวยความสะดวกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรของสานักงานสภามหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองเป้าประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่ อให้ การบริ ห ารงานกิจ การคณะกรรมการ ส านั ก งานสภามหาวิท ยาลั ย มีป ระสิ ท ธิภ าพและ
สามารถสนับสนุนภารกิจและพันธกิจของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ได้อย่างคล่องตัว
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2.เพื่อให้การปฏิบัติการร่วมกัน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3.เพื่อให้การบริหารงานของสานักงานสภามหาวิทยาลัย ดาเนินการเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ของราชการ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ ..1... ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ ..7... ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นาสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบัน
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ ..8... ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ ..9... ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่สถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ
1.1 จัดรถรับส่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12
1.2 จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย
12
1.3 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน
4
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มขึ้น
3.เป้าหมายเชิงเวลา

หน่วยนับ
เดือน
เดือน
คน

 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน...-...กิจกรรม เป็นเงิน...1,181,030...บาท ร้อยละ..24.33...
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน...-...กิจกรรม เป็นเงิน…1,181,030..บาท ร้อยละ...24.33...
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน..1...กิจกรรม เป็นเงิน..1,181,030...บาท ร้อยละ..24.33...
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน...-...กิจกรรม เป็นเงิน…1,306,030..บาท ร้อยละ...27.01...
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
2

ขั้นตอน / กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 งานบริหารจัดการสานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

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

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

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
1.2 ค่าตอบแทนอื่น
1.3 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณ

งบประมาณ

12 เดือน

4,849,120
4,168,800
125,000
555,320

12 เดือน

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

3 เดือน

3 เดือน

3 เดือน

3 เดือน

4,849,120 3 เดือน

1,042,200
138,830

3 เดือน

1,181,030 3 เดือน

1,042,200
138,830

3 เดือน

1,181,030 3 เดือน

1,042,200
138,830

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

3 เดือน
1 ครั้ง
3 เดือน

1,042,200
125,000
138,830

1,181,030 3 เดือน

1,306,030
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมที่.......................
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
- สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
- คณะกรรมติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย
- คณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบฯ
- คณะกรรมการดาเนินการ
ประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)
- คณะกรรมการปรับปรุงและ
ยกร่างกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการสอบสวนวินัย
- คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความผิดทาง
ละเมิด
- คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ ประจา
มหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
- สภาวิชาการ
- คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ประจามหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.)
- คณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน
(ก.บ.ง.)
- คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
4,849,120
4,849,120
4,168,800
978,000
624,000

อัตราต่อหน่วย

12
12

เดือน
เดือน

12

เดือน

105,600

24

เดือน

600,000

36

เดือน

316,800

12

เดือน

55,200

12

เดือน

0

12

เดือน

295,200

12
12

เดือน
เดือน

86,400
170,400

12

เดือน

139,200

12
12

เดือน
เดือน

261,600
282,000

12

เดือน

134,400

12

เดือน

120,000
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ลา
ดับ

รายการ
ค่าตอบแทนอื่น
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ
ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าใช้สอยและวัสดุ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
125,000
1
ครั้ง
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย

125,000

555,320
12

เดือน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

555,320
4,849,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.การปฏิบัติงานของสานักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ
2.กระบวนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ.
3.บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานกาหนดตาแห่งที่สูงสุด
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มขึ้น
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินผู้เข้ารับการอบรม
9.3.2. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบคู่มือการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9.3.3. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการดาเนินงาน
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1010200 กองนโยบายและแผน
แผนงานพื้นฐาน
66.งานบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
230,000
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
กองนโยบายและแผน ผูร้ ับผิดชอบ นางสาวเพลินตา โมสกุล

1. หลักการและเหตุผล
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดทาแผน การจัดทางบประมาณ การติดตามและประเมินผล
การรายงานผลการดาเนิน งานต่างๆ การจัดทาสถิติการศึกษาและสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา
และการดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งจะนางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาสนับสนุนงานต่างๆ ภายในกองนโยบายและแผน
โดยจะปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่มีความบกพร่องในปีที่ผ่านมา นั้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรภายในกองนโยบายและแผนมีวัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป. ตัวชีว้ ัดที่ 2 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 สกอ.องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน
 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
กลุยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย
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4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1
มีวัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบาย
และแผน
2
จานวนบุคลากรกองนโยบายและแผนที่เข้ารับการอบรม

ปริมาณ
5

หน่วยนับ
งาน

9

คน

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางานของ
กองนโยบายและแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้บริการกองนโยบายและแผน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85
4.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน............. กิจกรรม เป็นเงิน 101,200 บาท ร้อยละ 44
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน............. กิจกรรม เป็นเงิน 46,000 บาท ร้อยละ 20
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน............ กิจกรรม เป็นเงิน 46,000 บาท ร้อยละ 20
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน............. กิจกรรม เป็นเงิน 36,800 บาท ร้อยละ 16

(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1
2

ขั้นตอน / กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ..การบริหารงานกองนโยบายและแผน
กิจกรรมที่ 2 .กิจกรรมจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา
ของกองนโยบายและแผน

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

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

1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 การบริหารงานกองนโยบายและแผน
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา
ของกองนโยบายและแผน
งบดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

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

221,000
194,460
26,540
9,000

70,160
26,540

9,000
230,000

4,500
101,200

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

46,000

41,500

46,000

4,500
46,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

36,800

36,800
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมการบริหารงานกองนโยบายและแผน
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ ที่พัก/
พาหนะ/ จ้างเหมาบริการ
อื่นๆ
- ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
- ค่าวัสดุสานักงาน
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าโทรศัพท์ 1 หมายเลข
12
เดือน
งบลงทุน
ครุภัณฑ์
- คอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ค)
1
เครื่อง
- เครื่องสารองไฟ
3
เครื่อง
2. กิจกรรมจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา ของกองนโยบายและแผน
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
221,000
194,460
188,460
80,000

อัตราต่อหน่วย

500 บาท
21,500 บาท
1,680 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

40,000
68,460
6,000
6,000
26,540
26,540
21,500
5,040
9,000
9,000
1,800
7,200
230,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กองนโยบายและแผน มีผลการดาเนินงานที่สนันสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา มากขึ้น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
10.1.1 จานวนบุคลากรกองนโยบายและแผนได้รับการสนับสนุนวัสดุอุป/กรณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน
10.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการไม่น้อยกว่าร้อย 50
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
9.3.2. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบตรวจสอบรายการวัสดุ/อุปกรณ์
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งาน/โครงการ......บริหารจัดการกองนโยบายและแผน.............
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับที่
1

2

คอมพิวเตอร์พกพา
(โน๊ตบุ๊ค)

1 เครื่อง

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
21,500

เครื่องสารองไฟฟ้า

3 เครื่อง

1,680

จานวน/
หน่วยนับ

รายการ

รวม

รวมเงิน
(บาท)
21,500

5,040

26,540

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตรฐานฯ
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก (2 Core)
- มีหน่วยความจาแบบ cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า
4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 500 GB
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
คาชี้แจงฯ
ใช้ในการดาเนินงานของกองนโยบาย
และแผน นอกสถานที่ เช่น การจัดอบรม
การประชุมสัมมนา
มาตรฐานฯ
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ ยกว่า
15 นาที
คาชี้แจงฯ
ใช้ในการดาเนินงานภายในกองนโยบาย
และแผน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 365

67.งานบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มคี วามรู้ความสามารถใน
การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต:
ผลงานการให้บริการทางวิชาการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้เข้ารับบริการ 3,210 คน
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชากรแก่สังคม 86 โครงการ/กิจกรรม
3. จานวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา จานวน 860 คนต่อปี
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85
5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 85
6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 85
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 85
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
577,670 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
กองนโยบายและแผน

1. หลักการและเหตุผล
นโยบายด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ ได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานที่
สาคัญ ประการหนึ่ง คือ การส่ งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับองค์กร/สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ เป้าหมายที่สาคัญในการทาให้เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่ม มีหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร/นักศึกษา การร่วมพัฒ นางานวิจัย การ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน การส่งเสริมความเข้าใจอันดีที่จะนาไปสู่การพัฒนา
และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรมดังกล่าวจึง
เป็นสิ่งที่สาคัญต่อการรองรับความเป็นสากลในอนาคต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการดาเนินการสร้ างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศเพื่อดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้ครอบคลุมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ทั้งใน
ด้านหลักสูตร งานวิจัย และด้านอื่นๆ อันจะก่อนให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับกับแผนกล
ยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการพัฒ นาทักษะ
ภาษาอังกฤษตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กั บ แผนกลยุ ท ธ์ ร ะยะ 5 ปี พ.ศ.2560 -2564 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรและการบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ซึ่งงานวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยกับสถาบัน องค์กรในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
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ทางวิชาการที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเป็ นสากลของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ
ตลอดจนการได้รับการจัดอันดับจากสถาบันหรือองค์กรจัดอันดับชั้นนาของโลก
เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานวิเทศสัมพันธ์จึงได้จัดทา
โครงการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อดาเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกกับชาวต่างชาติที่มาเยือน
2. เพื่อยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้มีความเป็นสากล
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในระดับ ASEAN และนานาชาติ
4. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุ ทธศาสตร์การขับ เคลื่ อนที่: ยุท ธศาสตร์ที่ 4 การพั ฒ นาศัก ยภาพบุ คลากรและการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้ าประสงค์ที่ :
4.1 บุ คลากรมี ศัก ยภาพรองรับ การเปลี่ ย นแปลงในเชิ ง
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่:
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่ .......................................................................................................
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 กิจกรรมขยายความร่วมมือกับต่างประเทศ
2 กิจกรรมบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์

ปริมาณ
1
1

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. เพื่อให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกกับชาวต่างชาติที่มาเยือน
2. เพื่อยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้มีความเป็นสากล
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในระดับ ASEAN และนานาชาติ
4. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน...2... กิจกรรม เป็นเงิน..175,000..บาท ร้อยละ…30.30....
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน. .2.. กิจกรรม เป็นเงิน...222,000..บาท ร้อยละ...38.08....
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน..2... กิจกรรม เป็นเงิน..160,000...บาท ร้อยละ..27.70...
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน.. 2....กิจกรรม เป็นเงิน...22,670....บาท ร้อยละ.3.92...

(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

หน่วยนับ
ปี งปม.
ปี งปม.
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

1
2

ขั้นตอน / กิจกรรม

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

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

1

2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

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

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ปี งปม.

517,670

150,000

200,000

150,000

17,670

1 ปี งปม.

60,000
577,670

25,000
175,000

20,000
220,000

10,000
160,000

5,000
22,670

กิจกรรมขยายความร่วมมือกับต่างประเทศ
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมด้านงานวิเทศสัมพันธ์
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมขยายความร่วมมือกับต่างประเทศ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเลี้ยง
ต้อนรับ, ค่าพาหนะ,
ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม, ค่าของที่ระลึก,
ค่าลงทะเบียน, ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปต่างประเทศ
ฯลฯ
2 กิจกรรมด้านงานวิเทศสัมพันธ์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเลี้ยง
ต้อนรับ, ค่าพาหนะ,
ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม, ค่าของที่ระลึก,
ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หน่วย (บาท)
517,670

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

517,670
517,670
517,670

60,000
60,000
60,000
60,000

577,670

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศเพิ่มขึ้น
2. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสู่ความเป็นสากล
3. มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
4. ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 แขกที่มาเยือน/นักศึกษาต่างชาติ ได้รับความพึงพอใจป้ายบอกทางภาษาอังกฤษ
ต่างๆ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
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68.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่าน
มาอาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
1,000,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบ
การประกัน คุณ ภาพภายนอก” เพื่อเป็ น กลไกการผดุงรักษาคุณ ภาพและมาตรฐานของสถาบั นอุดมศึกษา
กฎกระทรวงว่าด้ วยระบบหลั ก เกณฑ์ และวิธีการประกั นคุ ณ ภาพการศึกษาให้ เป็ น ไปตามที่ กาหนดในกฏ
กระทรวง และให้ ถือว่าการประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริห ารการศึกษาที่ ต้อ ง
ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง มีการจั ดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เผยแพร่ผลการประเมินต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพื่อนาไปสู่ การพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกต่อไป
งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ได้ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไก
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง ตามขั้นตอน ได้มี การประกันคุณภาพในทุกระดับของ
หน่วยงาน รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นประจาทุกปีการศึกษา งานประกันคุณภาพ กอง
นโยบายและแผน จึงจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 ขึ้น ทั้งใน
ระดับหลักสูตร คณะ/สานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจติดตามผลการดาเนินงานของหลักสูตร คณะ/
สานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย และนาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมา
พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้มีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานของ สกอ. สมศ. และ
ก.พ.ร. และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป ซึ่งการจัดโครงการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้
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1. กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับ
หลักสูตร ระหว่างวันที่ 14-21 กรกฎาคม 2560
2. กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ
ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม 2560 และระดับสานัก/สถาบัน ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2560
3. กิจกรรมที่ 3 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับ
มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560
4. กิจกรรมที่ 4 อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อตรวจติดตามผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ของหลักสูตร คณะ/สานัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย
2.เพื่อให้หลักสูตร คณะ/สานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ทราบผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน
3.เพื่อพัฒ นางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร คณะ/สานัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
4.เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกต่อไป
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่......-..............................................................................
เป้าประสงค์ที่ ...............-............................................................................................
กลยุทธ์ที่ ......................-...........................................................................................
ตัวชี้วัดที่ .......................-.............................................................................................
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 จานวนกิจกรรม
5
กิจกรรม
1.2 จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
230
คน
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 20,750 บาท ร้อยละ 2.07 .
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 4 กิจกรรม เป็นเงิน 979,250 บาท ร้อยละ 97.92
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 372

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับ
หลักสูตร ระหว่างวันที่ 14-21 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ
ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม 2560 และ สานัก/
สถาบัน ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2560
กิจกรรมที่ 3 การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9-10
พฤศจิกายน 2560 (ทาหนังสือกันจ่ายเหลื่อมปี)
กิจกรรมที่ 4 อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
กิจกรรมที่ 5 ครุภณ
ั ฑ์ประจางานประกันคุณภาพ

2

3

4
5

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

ก

ข ค/ง

จ

ก

ค/ง

ข

ข

จ

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

ค

ค/ง

จ

ก

ข
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

1

2

3

4

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
1.2 ค่าใช้สอย
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 คณะ/สานัก/สถาบัน
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 ระดับมหาวิทยาลัย
งบดาเนินงาน

ปริมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

706,160
56 หลักสูตร
56 หลักสูตร

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

1 เครื่อง

57,600
57,600
20,750
20,750
1,000,000

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ
งบประมาณ
706,160

56 หลักสูตร
56 หลักสูตร

706,160
336,000
370,160

76,400
82,0800

57,010
27,800
29,210
57,600

3.1 ค่าตอบแทน
3.2 ค่าใช้สอย
อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
4.1 ค่าตอบแทน
ครุภัณฑ์ประจางานประกันคุณภาพ
ค่าครุภัณฑ์

706,160
336,000
370,160
158,480
158,480
76,400
82,080
57,010

งบดาเนินงาน
5

งบประมาณ

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

27,800
29,210
57,600
57,600
57,600
1 ครั้ง

20,750
20,750

979,250
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

หน่วย

กิจกรรมที่ 1 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
-ประธานกรรมการ
56 หลักสูตร 1
คน
3,000 บาท
(บุคคลภายนอก)
-กรรมการ (บุคคลภายนอก)
56 หลักสูตร 1
คน
2,000 บาท
-กรรมการและเลขานุการ
56 หลักสูตร 1
คน
1,000 บาท
(บุคคลภายใน)
1.2 ค่าใช้สอย
-ค่าพาหนะคณะกรรมการ
56 หลักสูตร 2
คน
2,000 บาท
ประเมิน (บุคคลภายนอก)
-ค่าอาหาร
56 หลักสูตร 3
คน
300 บาท
-ค่าอาหารว่าง
2
มื้อ
168
คน
35 บาท
-ค่าที่พักคณะกรรมการ
56 หลักสูตร 1
คืน
1,500 บาท
ประเมิน (บุคคลภายนอก)
กิจกรรมที่ 2 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ/สานัก/
สถาบัน
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
-ประธานกรรมการ ระดับคณะ 4
คณะ
1
คน
4,500 บาท
(บุคคลภายนอก)
-กรรมการ ระดับคณะ
4
คณะ
1
คน
3,500 บาท
(บุคคลภายนอก)
-กรรมการ ระดับคณะ (บุคคล 4
คณะ
1
คน
800 บาท
ภายใน)
-กรรมการและเลขานุการ
4
คณะ
1
คน
1,000 บาท
ระดับคณะ (บุคคลภายใน)
2
สานัก/
1
คน
3,500 บาท
-ประธานกรรมการ ระดับ
สถาบัน
สานัก/สถาบัน (บุคคลภายนอก)
2
สานัก/
1
คน
800 บาท
-กรรมการ ระดับสานัก/
สถาบัน
สถาบัน (บุคคลภายใน)
-กรรมการและเลขานุการ
ระดับสานัก/สถาบัน
(บุคคลภายใน)

2

สานัก/
สถาบัน

1

คน

1,000

บาท

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

706,160
706,160
336,000
168,000
112,000
56,000
370,160
224,000
50,400
11,760
84,000
158,480
158,480
76,400
18,000
14,000
3,200
4,000
14,000
3,200
4,000

หมาย
เหตุ
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ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ

อัตรา

หน่วย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

500

บาท

16,000

2.2 ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารกลางวันผู้ให้
1
มื้อ
32
คน
100 บาท
สัมภาษณ์
-ค่าอาหารว่างผู้ให้สัมภาษณ์
1
มื้อ
32
คน
35 บาท
-ค่าพาหนะคณะกรรมการ
4 หน่วยงา 1
คน
2,000 บาท
ประเมิน (บุคคลภายนอก)
น
ระดับคณะ
-ค่าพาหนะคณะกรรมการ
4 หน่วยงา 1
คน
2,000 บาท
ประเมิน (บุคคลภายนอก)
น
ระดับสานัก/สถาบัน
-ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น
2
วัน
16
คน
300 บาท
ระดับคณะ
-ค่าอาหาร ระดับสานัก/
1
วัน
16
คน
300 บาท
สถาบัน
-ค่าอาหารว่าง ระดับคณะ
4
มื้อ
16
คน
35 บาท
-ค่าอาหารว่าง ระดับสานัก/
2
มื้อ
16
คน
35 บาท
สถาบัน
-ค่าที่พักคณะกรรมการ
8
คณะ
2
คืน
1,500 บาท
ประเมิน (บุคคลภายนอก)
ระดับคณะ
-ค่าที่พักคณะกรรมการ
4 หน่วยงา 2
คืน
1,500 บาท
ประเมิน (บุคคลภายนอก)
น
ระดับสานัก/สถาบัน
กิจกรรมที่ 3 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับมหาวิทยาลัย
งบดาเนินงาน
3.1 ค่าตอบแทน
-ประธานกรรมการ
1
คน
1
ครั้ง 10,000 บาท
(บุคคลภายนอก)
-กรรมการ(บุคคลภายนอก)
2
คน
1
ครั้ง
8,000 บาท

82,080
3,200

ลา
ดับ

รายการ

-ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบ
การประเมิน (บุคคลภายนอก)

ปริมาณรายการ

32

คน

1

คน

อัตราต่อหน่วย

1,120
16,000
8,000
9,600
4,800
2,240
1,120
24,000
12,000
57,010
57,010
27,800
10,000
16,000

-กรรมการ(บุคคลภายใน)

1

คน

1

ครั้ง

800

บาท

800

-กรรมการและเลขานุการ
(บุคคลภายใน)

1

คน

1

ครั้ง

1,000

บาท

1,000

หมาย
เหตุ
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ลา
ดับ

รายการ

-ผู้ให้สัมภาษณ์(บุคคลภายนอก)

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

16

คน

1

ครั้ง

อัตรา

หน่วย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

500

บาท

8,000

บาท

21,210
1,600

บาท
บาท

560
6,000

บาท

3,000

บาท

1,050

บาท

9,000

อัตราต่อหน่วย

3.2 ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารกลางวัน
16
คน
1
วัน
100
ผู้ให้สัมภาษณ์
-ค่าอาหารว่างผู้ให้สัมภาษณ์
16
คน
1
วัน
35
-ค่ายานพาหนะคณะกรรมการ
3
คน
1
ครั้ง
2,000
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(บุคคลภายนอก)
-ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น
5
คน
2
วัน
300
ระดับคณะ
-ค่าอาหารว่างคณะกรรมการ
5
คน
6
มื้อ
35
ประเมิน
-ค่าที่พักคณะกรรมการ
3
คน
2
คืน
1,500
(บุคคลภายนอก)
กิจกรรมที่ 4 อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
งบดาเนินงาน
4.1 ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากรหลัก
1
คน
24 ชั่วโมง 1,200
-ค่าวิทยากรร่วม
2
คน
24 ชั่วโมง
600
กิจกรรมที่ 5 ครุภัณฑ์ประจางานประกันคุณภาพ
-คอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ค)
1
เครื่อง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

57,600
บาท
บาท

20,750 บาท

57,600
28,800
28,800
20,750
20,750
1,000,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีผ ลการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายใน ปี การศึกษา 2559 ตามองค์ป ระกอบตัวบ่ งชี้ของ
หลักสูตร คณะ/สานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. กาหนด
8.2 หลักสูตร และ คณะ/สานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2559 และทราบผลการดาเนินงานทุกองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้
8.3 งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร คณะ/สานัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย
มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
8.4 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

หมาย
เหตุ
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9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
9.1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ตามองค์ประกอบ และตัว
บ่งชี้ของหลักสูตร คณะ/สานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. กาหนด
9.1.2 หลักสูตร และ คณะ/สานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลั ย ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 และทราบผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้
9.1.3 งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร คณะ/สานัก/สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 ผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ
9.3.2 รายงานผลการดาเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับที่
1

จานวน/
หน่วยนับ

รายการ
คอมพิวเตอร์พกพา
(โน๊ตบุ๊ค)

1 เครื่อง

รวม

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
20,750

รวมเงิน
(บาท)
20,750

20,750

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตรฐานฯ
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2
แกนหลัก (2 Core)
- มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 TB
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า
1,366x768 Pixel
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
คาชี้แจงฯ
ใช้ในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา นอกสถานที่ เช่น การจัดอบรม
นอกสถานที่ ต่างจังหวัด การประชุมสัมมนา
ร่วมกับเครือข่ายงานประกันคุณภาพ ทุกระดับ
เป็นต้น
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1010300 กองบริการการศึกษา
แผนงานพื้นฐาน
69. การบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน,งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
225,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี : นางลักขณา เตชวงษ์

1. หลักการและเหตุผล
กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการ
เรีย นการสอนการพั ฒ นางานประมวล การสนั บ สนุ นข้ อมูล ทางการศึกษาและการให้ บ ริการแก่นั กศึก ษา
อาจารย์ และบุคลากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกล่าว เป็นงานที่ ต้องจัดทาข้อมูล
การติดต่อประสานงานการออกเอกสารต่างๆ จานวนมาก และการไปราชการเพื่อติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานของกองบริการการศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรี ย บร้ อ ย จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งจั ด เตรี ย มทรั พ ยากรเพื่ อ ใช่ ป ฏิ บั ติ ให้ เหมาะสมและพร้ อ มใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การสนับการการจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ .....................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่....................................................................................................................
 สกอ.
องค์ประกอบที่ ......... ตัวบ่งชี้.......................................................................
ตัวบ่งชี้ .....................................................................
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ .................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ ..............................................................................................................
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ตัวชี้วัดที่ .................................................................................................................
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่.....................................................................................
เป้าประสงค์ที่ .........................................................................................................
กลยุทธ์ที่ .....................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ..................................................................................................................
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1.1
1.2
1.3

รายการเป้าหมาย
จานวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปี 2560

ปริมาณ
5,500
1,100
1,600

หน่วยนับ
คน
คน
คน

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.จัดตารางเรียน ตารางสอน และการประมวลผลการศึกษาของนักศึกษา ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
2.นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนทีกาหนด
3.นักศึกษาเข้าใหม่ทุกคนมีคณ
ุ สมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

3.เป้าหมายเชิงเวลา
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 92,500 บาท ร้อยละ 41.11
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 46,500 บาท ร้อยละ 20.67
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน. 54,000 บาท ร้อยละ 24
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน. 32,000 บาท ร้อยละ 14.22
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม

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

งานบริหารจัดการเรียนการสอน
-

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

กขคงจ

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

1
2
3
4
5

รวมทุกไตรมาส
ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

การบริหารจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
ไปประชุม/ไปราชการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ค่าสาธารณูปโภค/โทรศัพท์/แสตมป์
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จัดซื้อครุภัณฑ์
- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง
- เครื่องตีเบอร์ 6 หลัก
- เครื่องเจาะกระดาษ
- คอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ แบบ All in One
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง
4 ครั้ง
12 ครั้ง
1 ครั้ง

39,500
56,000
24,000
20,000

3 ตู้
2 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง

14,400
5,400
8,700
32,000
25,000
225,000

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

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

1
3

3,000
4,000

3
2
1
2
1

14,400
5,400
8,700
32,000
25,000
92,500

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1
1
3

39,500
3,000
4,000

46,500

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

2
3

50,000
4,000

54,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

3
1

12,000
20,000

32,000
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
1 งานบริหารการจัดการเรียนการสอน
225,000
งบดาเนินงาน
139,500
1.1 ค่าตอบแทน
20,000
- การปฏิบัติงานนอกเวลา
1
ครั้งๆละ
20,000 บาท
20,000
ราชการ
1.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ
95,500
- จัดซื้อวัสดุ
1
ครั้งๆละ
39,500 บาท
39,500
- ไปประชุม/ไปราชการ/
3
ครั้งๆละ
18,666 บาท
56,000
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
1.3 ค่าสาธารณูปโภค
24,000
- ค่าสาธารณูปโภค/โทรศัพท์/
12
ครั้งๆละ
2,000 บาท
24,000
แสตมป์
งบลงทุน
85,500
1.7 ครุภัณฑ์
85,500
- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
3
ใบๆละ
4,800 บาท
14,400
- เครื่องตีเบอร์ 6 หลัก
2
เครื่องๆละ
2,700 บาท
5,400
- เครื่องเจาะกระดาษ
1
เครื่องๆละ
8,700 บาท
8,700
- คอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ
2
เครื่องๆละ
16,000 บาท
32,000
แบบ All in One
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
1
เครื่องๆละ
25,000 บาท
25,000

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
225,000
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีวัสดุเอกสารการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
8.2 มีครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 ทรัพยากรเพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียนการสอน ร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
9.3.2 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบโดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม
9.3.3 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบโดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม
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การบริหารจัดการเรียนการสอน ภาค บ.กศ
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับที่
1

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตรฐานฯ
- ตัวตู้เป็นเหล็ก บานเลื่อนกระจก
- ทรงสูง 3 ฟุต

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก

3 ใบ

4,800

14,400

เครื่องตีเบอร์ 6 หลัก

2 เครื่อง

2,700

5,400

มาตรฐานฯ
- ตัวเครื่องเป็นเหล็ก ทนทาน
- เครื่องตีเบอร์ จานวน 6 หลัก
- เหมาะสาหรับพิมพ์ตัวเลขบนเอกสาร

เครื่องเจาะกระดาษ

1 เครื่อง

8,700

8,700

มาตรฐานฯ
- ตัวเครื่องผลิตจากโลหะ คุณภาพดี
-

คอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ
แบบ All in One

2 เครื่อง

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

1 เครื่อง

รวม

16,000

25,000

32,000

25,000

85,500

เจาะกระดาษได้หนา 145 แผ่น 80แกรม

- เหล็กเจาะ 2 รู
มาตรฐานฯ
- Intel Core i3
- 4 GB DDR4
- 1 TB HDD
- จอ 21.5 นิ้ว LED
มาตรฐานฯ
- Intel Core i5
- 4 GB DDR4
- 1 TB HDD (5400 rpm)
- จอ 14 นิ้ว HD
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70.งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
647,825 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี : นางลักขณา เตชวงษ์

1. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี คุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในมาตรฐานคุณ วุฒิ ส าขา/สาขาวิช านั้นๆ ซึ่งต้องมีการดาเนินการพัฒ นา
อาจารย์ทั้งด้านวิชาการ วิธีการสอน การวัดผลอย่างน้อยๆ 5 ปีนั้น เพื่อให้การบริการจัดการ การเรียนการ
สอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลั ยมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน การจัดทาสื่อการสอน เอกสารคาสอน ตลอดจนเอสารการประเมินผลการศึกษา ให้
ครบถ้ ว นเพี ย งพอและเหมาะสมกั บ กั บ สมกั บ นั ก ศึ ก ษา อั น จะส่ ง ผลให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนบรรลุ
วัตถุ ป ระสงค์ของหลั ก สู ตร จึ งจ าเป็ น ต้อ งมีการดาเนิ นการบริห ารค่าใช้ จ่ายเพื่ อการจัด การเรียนการสอน
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ .....................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ......................................................................................................................
 สกอ.
องค์ประกอบที่ ......... ตัวบ่งชี้ ......................................................................
ตัวบ่งชี้ ....................................................................
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ......................................................................................................................
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 สมศ.

ตัวชี้วัดที่ .....................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...................................................................................................................
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่.......................................................................................
เป้าประสงค์ที่ .............................................................................................................
กลยุทธ์ที่ ....................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ .................................................................................................................
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1 จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ปริมาณ
5,000

หน่วยนับ
คน

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ถูกต้องเป็นไปตามโครงสร้างที่หลักสูตร
กาหนด นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่กาหนด
3.เป้าหมายเชิงเวลา
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน. 300,000 บาท ร้อยละ 46.31
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน. 347,825 บาท ร้อยละ 53.69
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม
งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ
งานจัดการศึกษา

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

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

กขคงจ
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

ปริมาณ

งบประมาณ

2

647,825
647,825

งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ
งานจัดการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1

300,000
300,000

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1

347,825
347,825
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 งานจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทน
1.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้สอย

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
647,825
647,825
6,000
6,000
641,825
631,825
10,000

อัตราต่อหน่วย

647,825

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการด้านสิ่งสนับสนุน
8.2 นักศึกษาได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ การศึกษา
ตามแผนที่กาหนด
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสร้างที่กาหนด
9.1.2 นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่กาหนด
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
9.3.2. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม
9.3.3. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์
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1010400 กองพัฒนานักศึกษา
แผนงานพื้นฐาน
71.งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
32,500 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
กองพัฒนานักศึกษา : นางสาวกมลทิพย์ เถี่ยนมิตรภาพ

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นหัวใจสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร มนุษย์จึงจาเป็นที่จะต้องได้รับ
การพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การที่มนุษย์ได้ทาสิ่งใหม่จะเป็นบ่อ
เกิ ด ท าให้ เศรษฐกิ จ และสั งคมเกิ ดการเปลี่ ยนแปลง ตามไปด้ ว ย การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เป็ น การน า
ศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการนาเอาความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมาย
และระเบียบต่างๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติราชการและสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสร้างให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อน
ร่วมงาน ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดี แล้วยังเป็นการสร้างขวัญ
กาลังในการทางาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กรซึ่งจะทาให้บุคลากรได้รับความรู้เพื่อ
นาไปใช้ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่บุคลากรในหน่วยงาน จะต้องได้รับได้รับ
พัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริการที่ดี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้บุ คลากรในหน่วยงานได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
และการบริการที่ดี (Service Mind)
2.เพื่ อให้ บุ คลากรในหน่ ว ยงานได้ รับ พั ฒ นาสมรรถนะอย่า งต่อเนื่อง และให้ เห็ นถึงศักยภาพ และ
สามารถ ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 85
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4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรม

ปริมาณ หน่วยนับ
13 คน

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากรเข้ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 85
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ ....100.......เป็นเงิน..........32,500.......บาท
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

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

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2559

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
32,500
32,500 1 ครั้ง

ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง

32,500

32,500

2560
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

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

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา หน่วย

1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1
คน ๆละ
9 ชั่วโมง ๆละ
1,200 บาท
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าเช่ารถ
2
วันๆละ
2 คันๆละ
2,250 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
13
คน ๆละ
2 มื้อ ๆละ
300 บาท
- ค่าอาหารเย็น
13
คน ๆละ
1 มื้อ ๆละ
300 บาท
- ค่าวัสดุ
1,000 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
32,500
32,500
10,800
10,800
21,700
9,000
7,800
3,900
1,000
32,500

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) และการ
บริการที่ดี (Service Mind)
2. บุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน ที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม มี ส มรรถนะหลั ก ด้ า นการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์
(Achievement Motivation) และการบริการที่ดี (Service Mind) ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกาหนดและสามารถ
ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 บุคลากรเข้ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 85
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ
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72.งานบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
209,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
กองพัฒนานักศึกษา : นางสาวกมลทิพย์ เถี่ยนมิตรภาพ

1. หลักการและเหตุผล
กองพัฒ นานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการที่
เกี่ยวข้องเป็นภารกิจหลัก จึงควรเตรียมความพร้อมในด้าน วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานต่าง ๆ ที่จะต้องใช้
สนับสนุนในการบริหารจัดการและการดาเนินงานให้เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในด้าน
การดาเนินงานและการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรมี
การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถและมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการให้แก่นักศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่ อส่ งเสริ มให้ บุ ค ลากรได้รั บ การพั ฒ นาศั กยภาพ ความรู้และทั กษะ และสามารถน ามาใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนางานได้
2.เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและการด าเนิ น งานของกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ เป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป. ตัวชีว้ ัดที่ 18 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85
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4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 จานวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ
1,500 คน
1.2 จานวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับบริการ
100 คน
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ ......38..........เป็นเงิน......79,000........บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) เบิกจ่ายร้อยละ ......24.........เป็นเงิน......50,000........บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) เบิกจ่ายร้อยละ ......24........เป็นเงิน.......50,000.........บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) เบิกจ่ายร้อยละ ........14.......เป็นเงิน........30,000........บาท
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 งานจัดซื้อวัสดุสานักงาน

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

ก-จ

ก-จ

ก-จ

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

ก-จ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 393

6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ
1.

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
งานจัดซื้อวัสดุสานักงาน
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
รวมทั้งสิ้น

รวมทุกไตรมาส

2559

ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

4 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

209,000
209,000

79,000
79,000

2560

50,000
50,000

50,000
50,000

30,000
30,000
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุ
สานักงาน
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าวัสดุ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
209,000

อัตราต่อหน่วย

-วัสดุสานักงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

209,000
209,000

209,000
209,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.มีวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริการ ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ
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73.งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจาปี พ.ศ.2560
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
250,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
กองพัฒนานักศึกษา: นางสารภี พูลศิริ

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยมหาวิทยาลั ยราชภั ฎ พระนครศรีอยุธ ยา มีภ ารกิจในการผลิ ตบัณ ฑิ ตในระดับ ปริญ ญาซึ่งมีทั้ ง
นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค กศ.บป. และในแต่ละปีการศึกษาจะมีจานวนบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาจากหลายสาขาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้ สาหรับในปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตและ
มหาบัณฑิต ที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีจานวนทั้งสิ้น 1,600 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต(ระดับปริญญาตรี) จานวน 1,600 คน และมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) จานวน 120 คน
ซึ่งในปีการศึกษา 2558-2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและวิทยาลัยพลศึกษาในโครงการสมทบ เขตภาคกลาง ประจาปี
การศึ กษา 2558-2559 ในช่ ว งก าหนดการที่ ท างส านั ก พระราชวังก าหนด ณ อาคารใหม่ ส วนอั ม พร
กรุงเทพมหานคร
ให้กับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดั งนั้น
เพื่อให้การดาเนินการจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมและงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในปี พ.ศ. 2560 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอดาเนินงานตามโครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนการดาเนินการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิต และมหาบัณฑิต
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิต และมหาบัณฑิตได้เข้าร่วมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
3.เพื่อสร้างความร่วมมือในการทางานระหว่างมหาวิทยาลัยกับพื้นที่โดยการสรรหาและมอบปริญญา
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับคนในพื้นที่
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.9 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 1,600 คน
สงป.12 ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ
85
สงป.14 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
1.2 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ80

ปริมาณ หน่วยนับ
1,600 คน
120 คน

3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) เบิกจ่ายร้อยละ 47.32 .เป็นเงิน.......118,290.......บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) เบิกจ่ายร้อยละ 52.68...เป็นเงิน.......131,710......บาท
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1
2

ขั้นตอน / กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการฝึกซ้อมย่อย

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

ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อมใหญ่
กิจกรรมที่ 2 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
หมายเหตุ : ให้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81-100%)

ก-จ
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6. แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมรวม
และฝึกซ้อมใหญ่
2 งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2559

ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

3 วัน

169,540

1 วัน

80,460
250,000

2560
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

1 ครั้ง

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

118,540 3 วัน

51,000

1 วัน

80,460
131,710

118,540
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมหลักที่ 1 การฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อมใหญ่
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนนักศึกษาต้นแบบ
60 คน ๆ ละ
3 วัน ๆ ละ
1.2 ค่าใช้สอย
-ค่าคู่มือฝึกซ้อมบัณฑิต
1 ครั้งๆละ
1,600 เล่มๆ ละ
1.3 ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
-ค่าปกปริญญา
1 ครั้งๆละ
1,600 ปกๆละ
-ค่าใบปริญญา
1 ครั้งๆละ
1,600
ใบๆละ
2 กิจกรรมหลักที่ 2 งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าใช้สอย
-ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร
15 คน ๆ ละ
1 วัน ๆ ละ
-ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ เจ้าหน้าที่
159 คน ๆ ละ
1 วัน ๆ ละ
-ค่าเช่ารถตู้
1 วัน ๆ ละ
11 คัน ๆ ละ
-ค่าน้ามันรถบัส
1 วัน ๆ ละ
1 คัน ๆ ละ
-ค่าน้ามันรถตู้
1 วัน ๆ ละ
5 คัน ๆ ละ
-ค่าทางด่วน
ปริมาณรายการ

ลา
ดับ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา หน่วย

150 บาท
15 บาท
62 บาท
10 บาท

270
240
2,250
4,000
1,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
169,540
169,540
27,000
27,000
24,000
24,000
118,540
3,340 กบศ.
99,200 กบศ.
16,000 กบศ.
80,460
80,460
80,460
4,050
38,160
24,750
4,000
7,500
2,000

250,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4. สนับสนุนการดาเนินการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
5. ส่งเสริมและสนับสนุนบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าร่วมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
6. เกิดความร่วมมือในการทางานระหว่างมหาวิทยาลัยกับพื้นที่โดยการสรรหาและมอบปริญญา
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับคนในพื้นที่
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
9.1.2 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถอื ว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจบัณฑิต
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74.งานบริการหอพักนักศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
602,186 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
นางสาวกาญจนา จินตนา

1. หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดบริการให้แก่นักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทางหอพัก
จึงได้จัดบริการสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา ทั้งการจัดบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและ
จั ด บริ ก ารด้ านกายภาพที่ ส่ งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา หอพั ก นั ก ศึ ก ษาจึ งมี ค วามส าคั ญ อย่ างยิ่ ง ที่
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการบริการทางด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษา
ได้ศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาเป็นคน
มีระเบียบ วินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ดังนั้นหอพักจึงสมควรได้รับการดูแล ปรับปรุง และ
พัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความพร้อมที่จะให้บริการและอานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ ที่มีภูมิลาเนาอยู่ต่างจังหวัดได้มีที่พักที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย
ดังนั้นหอพักนักศึกษา จึงจาเป็นต้องมีบุคลากรไว้ดูแลอานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย
ยามฉุก เฉิ น ที่ นั ก ศึก ษาต้ องการความช่ วยเหลื อ และมี บุ คลากรไว้ค อยรัก ษาความสะอาดของหอพั กให้ ถู ก
สุขอนามัย มีการจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ ที่พร้อมใช้ ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพดังเดิม และมี
ระบบการสื่อสารที่สามารถให้ผู้ปกครองหรือนักศึกษาติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหอพักได้หรือติดต่อ
ยามฉุกเฉินกับผู้ปกครองของนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษา และผู้ปกครองของนักศึกษาที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับ
ความปลอดภัยและการบริการที่ดีจากทางมหาวิทยาลัย
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนบริการและอานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่มีภูมิลาเนาอยู่ต่างจังหวัดได้มีที่พัก
ปลอดภัย
2.เพื่อสนับสนุนบริการและอานวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลทั่วไปเข้าพักภายใน
หอพัก
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป. ตัวชีว้ ัดที่ 18 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
412
คน
1.1 จานวนนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในหอพักประจาปีการศึกษา 2560 เทอม 1/2559
412
คน
1.2 จานวนนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในหอพักประจาปีการศึกษา 2561 เทอม1/2560
19
คน
1.3 จานวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) เบิกจ่ายร้อยละ .......31.43....เป็นเงิน....... 189,260.......บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ .......34.79....เป็นเงิน........ 209,498.......บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจ่ายร้อยละ ......19.96....เป็นเงิน........ 120,188.......บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจ่ายร้อยละ ........13.82....เป็นเงิน........ 83,240......บาท
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 งานบริหารจัดการงานหอพักนักศึกษา

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

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

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

ปริมาณ

งบประมาณ

12 ครั้ง
60 รายการ
12 เดือน

129,780
452,906
19,500
602,186

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

3 ครั้ง
3 เดือน
3 เดือน

3 ครั้ง
3 เดือน
3 เดือน

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 งานบริหารงานหอพักนักศึกษา
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทนล่วงเวลาวันเสาร์- อาทิตย์
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1.3 ค่าสาธารณูปโภค
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

32,760
150,000
6,500
189,260

32,760
3 ครั้ง
171,738
3 เดือน
5,000
3 เดือน
209,498

34,020
3ครั้ง
81,168
3 เดือน
5,000
3 เดือน
120,188

30,240
50,000
3,000
83,240
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

ปริมาณรายการ
รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ

1 กิจกรรมที่ 1 งานบริการหอพักนักศึกษา
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนล่วงเวลา
6
เสาร์-อาทิตย์
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
-ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
-ค่าจ้างเหมาบริการ
-ค่าวัสดุสานักงาน/งานบ้าน/
งานสวน
-ค่าวัสดุไฟฟ้า/ประปา
1.3 ค่าสาธารณูปโภค
-ค่าบริการโทรศัพท์
12

คน

103*12

หน่วยๆละ

วัน*เดือน

รวมเป็น
เงิน
งบประมา
อัตรา หน่วย
ณ(บาท)

อัตราต่อหน่วย

210 บาท

602,186
129,780
129,780
452,906
41,738
241,738
96,168

เดือนๆละ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

1,625 บาท

73,262
19,500
19,500
602,186

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการสนับสนุนการบริการและสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่มีภูมิลาเนาอยู่ต่างจังหวัดได้
มีที่พักปลอดภัย
2. มีการสนับสนุนการบริการและสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลทั่วไปเข้าพัก
ภายในหอพัก
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

หมาย
เหตุ
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75.งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
1,006,834
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
นางสาวกาญจนา จินตนา

1. หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษา ให้แก่นักศึกษาและจัดบริการสิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งการจัดบริการสิ่ง
อานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนั กศึกษาและจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาหอพักนักศึกษาจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการบริการทางด้านกายภาพ
ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่ และสามารถใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาเป็นคนมีระเบียบ วินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่น
ดังนั้นหอพักจึงสมควรได้รับการดูแล ปรับปรุง และพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความพร้อมที่จะ
ให้ บ ริการและอานวยความสะดวกให้ กับ นั กศึกษาที่มีความจาเป็นต้องพักอาศัยอยู่ห อพักอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ งานหอพักนักศึกษา จึงจาเป็นจะต้องจัดหา ครุภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการและอานวย
ความสะดวกแก่นักศึกษาให้เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์หอพักนักศึกษาที่จาเป็นไว้สาหรับให้บริการแก่นักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป. ตัวชีว้ ัดที่ 18 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85
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4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1 จานวนนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในหอพักประจาปีการศึกษา 2559 เทอม 2/2559
1.2 จานวนนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในหอพักประจาปีการศึกษา 2560 เทอม 1/2560
1.3 จานวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ปริมาณ หน่วยนับ
412
412
19

คน
คน
คน

3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ ...100....เป็นเงิน....... 1,006,834.......บาท
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 งานครุภณ
ั ฑ์หอพักนักศึกษา

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

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

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา
จัดซื้อครุภัณฑ์
-ชุดโต๊ะเก้าอีม้ ัธยม
-เครื่องปรับอากาศ
-ตู้เสื้อผ้าบานทึบ
-จอคอมพิวเตอร์
-ฮาร์ดดิสก์
-โน๊ตบุ๊ค
-กล่องควบคุมเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ
รวมทั้งสิ้น

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

ปริมาณ

งบประมาณ

120 ชุด
12 เครื่อง
120 หลัง
4 จอ
3 เครื่อง
1 เครื่อง
8 ตัว

138,000
120 ชุด
196,452 12 เครื่อง
598,800 120 หลัง
17,900
4 จอ
11,850
3 เครื่อง
25,000
1 เครื่อง
18,832
8 ตัว
1,006,834

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

138,000
196,452
598,800
17,900
11,850
25,000
18,832
1,006,834

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
1.1 -ชุดโต๊ะเก้าอีม้ ัธยม
1.2 -เครื่องปรับอากาศ
1.3 -ตูเสื้อผ้าบานทึบ
1.4 -จอคอมพิวเตอร์
1.5 -ฮาร์ดดิสก์
1.6 -โน๊ดบุ๊ค
1.7 -กล่องควบคุมเครื่องซักผ้าแบบ
หยอดเหรียญ
ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
1,006,834
1,006,834
1,006,834
138,000
196,452
598,800
17,900
11,850
25,000
18,832

อัตราต่อหน่วย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

1,006,834

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได้รับบริการและการอานวยความสะดวกในหอพักที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ราคาถูก
และใกล้สถานศึกษา
2. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลทั่วไป ได้รับบริการและการอานวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ
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งานจัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา
รายละเอียดรายการค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ
120 ตัว

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
1,150

138,000

รวมเงิน
(บาท)

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตรฐานฯ
-โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 60x8075 ซม.
-เก้าอี้ขนาด กว้าง42 ซม. ลึก 41 ซม. สูง 80 ซม.
คาชี้แจงฯ
เป็นครุภัณฑ์เพื่ออานวยความสะดวกและเป็น
สวัสดิการแก่นักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพัก

1

ชุดโต๊ะเก้าอี้มัธยม

2

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 12 เครื่อง
ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU

16,371

196,452

มาตราฐานฯ
-ได้รับมาตรฐาน มอก. และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
-ชุดควบคุมแบบมีสายหรือสายชนิดดิจิตอล พัดลม สปีด
-ระบบเปิดอัตโนมัติ เพื่อทางานใหม่หลังไฟดับ
-รับประกันอุปกรณ์ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
คาชี้แจงฯ
เป็นครุภัณฑ์เพื่ออานวยความสะดวกและเป็น
สวัสดิการแก่นักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา

3

ตู้เสื้อผ้าบานเปิดทึบ

120 ใบ

4,990

598,800

มาตราฐานฯ
-ขนาด (กว้างxลึกxสูง:มม) ไม่นอ้ ยกว่า
914x560x1829 mm
-เหล็กพ่นสีกนั สนิม
-แข็งแรงทนทาน
-มีสายยู สาหรับล็อคกุญแจได้
คาชี้แจงฯ
เป็นครุภัณฑ์เพื่ออานวยความสะดวกและเป็นสวัสดิการ
ให้กับนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา

4

จอคอมพิวเตอร์

4 จอ

4,475

17,900

มาตราฐานฯ
-หน้าจอไม่น้อยกว่า 19.5 นิ้ว
-อัตราส่วนระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนของภาพ 16:9
-ความสว่างไม่น้อยกว่า 200 cd/m2
-ช่องรับสัญญาณ VGA
-ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1600x900 at 60 Hz
-รับประกัน 3 ปี
คาชี้แจงฯ
เป็นครุภัณฑ์เพื่ออานวยความสะดวกใช้งานคู่
กับกล้องวงจรปิด
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5

ฮาร์ดดิสก์

3

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
3,950

6

โน๊ตบุ๊ค

1

25,000

25,000

7

-กล่องควบคุมเครื่องซักผ้า
แบบหยอดเหรียญ

8

2,354

18,832

ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

รวมเงิน
(บาท)
11,850

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตราฐานฯ
-ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
คาชี้แจงฯ
เป็นครุภณ
ั ฑ์เพื่ออานวยความสะดวกใช้บันทึกข้อมูล
สาหรับเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด หอพักนักศึกษา
มาตราฐานฯ
-หน่วยความจา ไม่น้อยกว่า 8 GB
-ฮาดร์ดิสก์ ไม่น้อยกว่า 1 TB 5400RPM
-หน้าจอไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว
คาชี้แจงฯ
เป็นครุภณ
ั ฑ์สาหรับใช้ในสานักงานหอพักนักศึกษา
มาตราฐานฯ
-ตัวเลขแบบดิจิตอล ทางานอัตโนมัติ
-พร้อมกุญแจล็อค
-พร้อมติดตั้ง
คาชี้แจงฯ
เป็นครุภณ
ั ฑ์เพื่อประกอบการใช้งานในการติดตั้งเครื่องซัก
ผ้าอัตโนมัติ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1,006,834
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76.งานส่งเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
80,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
กองพัฒนานักศึกษา: นางอรนุช เจียมพงษ์

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ได้ ก าหนดให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เป็ น
สถานศึกษาระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล เพื่อทาหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ ในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบน
พื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้าง
บัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างสานึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของวิช าชีพ ครู ประสานความร่ วมมื อระหว่างมหาวิท ยาลั ย ชุมชนและองค์กรอื่น เพื่อการพั ฒ นาท้ องถิ่น
ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
ทั้งนี้โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัด
การศึกษาของรัฐ
กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทาหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในด้านของ
การให้บริการทางกายภาพ และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และมีพันธกิจหลักใน
การส่งเสริมทางด้านการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ดังนั้นสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาและร่วมทากิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่นักศึกษาทากิจกรรมอยู่ภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการ
เจ็ บ ป่ว ย หรือได้รับ อุบั ติเหตุ มหาลั ยจึ งควรจัดให้ มีแพทย์และพยาบาลมาบริการให้ คาปรึกษา ตรวจรักษา
เบื้องต้น มีสวัสดิการตรวจสุขภาพให้แก่นักศึกษาชั้น ปีที่ 1 มีบุคลากรอยู่ประจาในการอานวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่นักศึกษา และจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ
ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการด้านสุขภาพแก่คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
สามารถดาเนินงานบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจสุขภาพ อนามัยให้แก่นักศึกษา
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป. ตัวชีว้ ัดที่ 18 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 นักศึกษาภาคปกติ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้ารับบริการปฐมพยาบาล
1,200 คน
เบื้องต้นด้านสุขภาพและอนามัย
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ .....48.75..........เป็นเงิน.....39,000......บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) เบิกจ่ายร้อยละ .....26.65..........เป็นเงิน.....21,320......บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60– มิ.ย.60) เบิกจ่ายร้อยละ ........8.20..........เป็นเงิน.......6,560......บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) เบิกจ่ายร้อยละ .....16.40..........เป็นเงิน.....13,120......บาท
5. ปฏิทนิ การปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 งานส่งเสริมสุขอนามัยและการ
รักษาพยาบาล

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

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
งานส่งเสริมสุขอนามัยและการรักษาพยาบาล
-ดาเนินการจ้างแพทย์และพยาบาล
-ดาเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2559

ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

9 ครั้ง
15
รายการ

2 ครั้ง
15
รายการ

3 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

54,940
25,060

80,000

13,940
25,060

39,000

2560

21,320

21,320

6,560

6,560

13,120

13,120
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 งานส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาล
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล
2
คนๆละ
8
เดือน
1.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ
-ยาและเวชภัณฑ์
15
รายการ

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
80,000
80,000
54,940
54,940
25,060
25,060

อัตราต่อหน่วย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

80,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.มี การส่ งเสริ ม การให้ บ ริ ก ารด้านการปฐมพยาบาลเบื้ องต้ น การตรวจสุ ข ภาพ สุ ขอนามัย ให้ แ ก่
นักศึกษาภาคปกติ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ
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แผนงานยุทธศาสตร์
77.งานจัดซื้อครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
75,000
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
นางสาวกมลทิพย์ เถี่ยนมิตรภาพ

1. หลักการและเหตุผล
กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ส านั ก งานอธิ ก ารบดี เป็ น หน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา รวมทั้ ง
จัดบริการสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักศึกษา ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งกองพัฒ นานักศึกษาให้เล็งเห็นและให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาให้ได้รับบริการทั้งด้านกายภาพและคุณภาพชีวิตในด้านวิชาการและกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอก
ชั้น เรียน ที่จะส่งผลให้นักศึกษามีศักยภาพในการเรียนรู้และให้ความสาคัญต่อการให้บริการและสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆ
ดังนั้ น กองพั ฒ นานั กศึกษาจึ งมีห น้าที่ ห ลั กในการดาเนินการจัดซื้อจัดหาให้ วัส ดุ ครุภั ณ ฑ์ ต่างๆ ที่
จาเป็น เพียงพอ และมีความหลากหลายที่สามารถให้บริการแก่นักศึกษาทาให้นักศึกษาได้ใช้และเกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน การจัด กิจกรรม การบริการในด้านต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้การ
ดาเนินการจัดกิจกรรม การบริการนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทันสมัยและอานวยความแก่สะดวกแก่นักศึกษามาก
ยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการที่มีความจาเป็นไว้สนับสนุนในด้านการให้บริการและ
อานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป. ตัวชีว้ ัดที่ 18 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85
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4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1 จานวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ
1.2 จานวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับบริการ
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ปริมาณ หน่วยนับ
1,500 คน
100 คน

3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ .....100...........เป็นเงิน....75,000....บาท
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 งานจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์กอง
พัฒนานักศึกษา

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

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

1
1.1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 งานจัดซื้อครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา
จัดซื้อครุภัณฑ์
-ตู้เหล็ก
-คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
-โน๊ดบุ๊ค
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

5 ใบ
1 เครื่อง
1 เครื่อง

25,000
25,000
25,000
75,000

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

5 ใบ
1 เครื่อง
1 เครื่อง

25,000
25,000
25,000
75,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 งานจัดซื้อครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา
งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์
-ตู้เหล็ก
-คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
-โน๊ดบุ๊ค

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
75,000
75,000
75,000
25,000
25,000
25,000

อัตราต่อหน่วย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

75,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการที่มีความจาเป็นไว้สนับสนุนในด้านการให้บริการ
และสวัสดิการ
2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ
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งานจัดซื้อครุภัณฑ์กองพัฒนานักศึกษา
รายละเอียดรายการค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับ
ที่
1

รายการ
ตู้เหล็ก

2

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

3

โน๊ดบุ๊ค

5 ใบ

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
5,000

1 เครื่อง

25,000

จานวน/
หน่วยนับ

1

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

25,000

รวมเงิน
(บาท)
25,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตราฐานฯ
-มีมือจับชนิดบิด
-มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คาชี้แจงฯ
ใช้เก็บเอกสารและวัสดุในหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา

25,000

มาตราฐานฯ
-มีหน่วยประมวลผล ไม่น้อยกว่า Intel Core i5
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
คาชี้แจงฯ
ใช้ในงานสานักงานกิจการนักศึกษาและให้บริการนักศึกษา
ที่มารับบริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกิจกรรมและ
กีฬา

25,000

มาตราฐานฯ
-หน่วยความจา ไม่น้อยกว่า 8 GB
-ฮาดร์ดิสก์ ไม่น้อยกว่า 1 TB 5400RPM
-หน้าจอไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว
คาชี้แจงฯ
เป็นครุภณ
ั ฑ์สาหรับใช้ในสานักงานกองพัฒนานักศึกษา

75,000
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78.งานให้คาปรึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
120,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
กองพัฒนานักศึกษา : นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข

1. หลักการและเหตุผล
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลเอา
ใจใส่นักศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ อาจเกิดความขัดแย้งและความสับสน
ในการตัดสินใจ บุคลิกภาพ การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ การปรับตัวจากบ้านและครอบครัวสู่การใช้ชีวิต
ลาพังในหอพัก การปรับตัวในการคบเพื่อนใหม่ เพื่อนเพศเดียวกันและต่างเพศ ตลอดจนความวิตกกังวลในการ
หางานทาก่อนจบการศึกษา การเตรียมความพร้อมให้กับผู้จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตเป็นสิ่งจาเป็นอย่าง
ยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษาได้รู้จักตนเอง มีความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ที่ตรงกับความถนัด ทักษะความสามารถและบุ คลิกภาพของตนเอง ทาให้นักศึกษามีความสุขในการเรียนและ
การทางาน สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมถึงการบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนการศึกษา การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ
การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังมี
การส่งเสริมบทบาทให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ให้คาปรึกษาและข้อชี้แนะให้กับนักศึกษา
ได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดบริการแนะแนว
และให้คาปรึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือและแนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล เข้าใจ และตระหนักรู้ใน
ตนเอง สามารถเข้าใจปัญหาและ หาทางออกได้อย่างเหมาะสม เพื่อนักศึกษาจะประสบความสาเร็จเป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมีคุณภาพเป็นปัญญาของแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ส่ งเสริ ม อาจารย์ ให้ ได้ รั บ รู้ บ ทบาทของอาจารย์ที่ ป รึก ษาและสามารถให้ คาปรึกษา แนะน า
ช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 419

2. เพื่อส่งเสริมในด้านบริการการให้คาปรึกษาทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และปัญหาส่วนตัวรวมถึงได้รับ
บริการข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ วิชาชีพที่เป็นประโยชน์ ให้แก่นักศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและศิษย์เก่าให้มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้
และฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพในด้านที่ตนเองถนัด
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้ได้รับความรู้และแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อ หรือเลือกที่
จะไปประกอบอาชีพหลังจากสาเร็จการศึกษา
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและศิษย์เก่ามีโอกาสได้รับการฝึกอบรม ความรู้ ความสามารถ
ทักษะทางด้านวิชาการอย่างเหมาะสม
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป. ตัวชีว้ ัดที่ 18 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85
 สกอ. องค์ประกอบที่ .....1....
ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
50
คน
1.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
500
คน
1.3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
500
คน
1.4 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
100
คน
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการจัดอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
2.3 นักศึกษาที่ได้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ .....53.46..........เป็นเงิน......64,150......บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) เบิกจ่ายร้อยละ .....35.16..........เป็นเงิน..... 42,200.....บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) เบิกจ่ายร้อยละ ....11.38..........เป็นเงิน......13,650......บาท
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ
1
2
3
4
5
5.1
5.2
6

พ.ศ.2559
พ.ศ.2556
ขั้นตอน / กิจกรรม
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.
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการเข้าสู่อาชีพแก่นกั ศึกษา
ก-จ
กิจกรรมบริการข่าวสารและข้อมูลแหล่งงานแก่นักศึกษา
ก-จ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพือ่ การทางานเมือ่ สาเร็จการศึกษา
ก-จ
กิจกรรมบริการข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่
ก-จ
ศิษย์เก่า
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี
ก-จ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี
ก-จ
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
ก-จ

หมายเหตุ : ให้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81-100%)
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ
1
2
3
4
5
5.1
5.2
6

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษา
กิจกรรมบริการข่าวสารและข้อมูลแหล่งงานแก่นักศึกษา
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จ
การศึกษา
กิจกรรมบริการข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส

2559

ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

31,700

1 ครั้ง
1 ครั้ง

15,000
27,800

1 ครั้ง

5,500

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

13,650
5,000
21,350

120,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

2560
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
31,700

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

15,000
27,800
1 ครั้ง

5,500
1 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง

13,650

5,000

21,350

64,150

42,200

13,650

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ
1

2

3

4

5

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการเข้าสู่อาชีพแก่นกั ศึกษา
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
2
คนๆละ
3 ชั่วโมงๆละ
1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
50
คนๆละ
2 มื้อๆละ
- ค่าอาหาร
50
คนๆละ
1 มื้อๆละ
- ค่าติดตามประเมินผล
- ค่าบารุงรถ
- ค่าน้ามัน
1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าป้าย
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมบริการข้อมูลข่าวสารและแหล่งงานแก่นกั ศึกษา
1.1 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าจัดทาเอกสาร/แผ่นพับ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
4
คนๆละ
6 ชั่วโมงๆละ
1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าติดตามประเมินผล
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30
คนๆละ
2 มื้อๆละ
1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าป้าย
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมบริการข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
- ค่าติดตามประเมินผล
1.2 ค่าวัสดุ
- ค่าจัดทาเอกสาร
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
5.1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
3 ชั่วโมงๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
31,700

อัตราต่อหน่วย

1,200 บาท
35 บาท
100 บาท

800 บาท
35 บาท

7,200
7,200
19,000
3,500
5,000
500
3,000
7,000
5,500
500
5,000
15,000
15,000
10,000
5,000
27,800
19,200
19,200
3,100
1,000
2,100
5,500
2,000
3,500
5,500
500
500
5,000
5,000
18,650
13,650

1,200 บาท

3,600
3,600
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ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าติดตามประเมินผล
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30
คนๆละ
1
สาหรับอาจารย์
1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าป้าย
- ค่าวัสดุ
- ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่จัด
งาน
5.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี
1.1 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
6 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2559
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
5
คนๆละ
6
- ค่ากรรมการควบคุมการสอบ
6
คนๆละ
1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าติดตามประเมินผล
1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าป้าย
- ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

มื้อๆละ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
2,050
1,000
35 บาท
1,050

อัตราต่อหน่วย

8,000
2,000
2,000
4,000
5,000
5,000
21,350

ชั่วโมงๆละ

600 บาท
250 บาท

19,500
18,000
1,500
500
500
1,350
500
850
120,000

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการส่งเสริมอาจารย์ให้ได้รับรู้บทบาทของอาจารย์ที่ ปรึกษาและสามารถให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ
นักศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. มีการส่งเสริมในด้านบริการการให้คาปรึกษาทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และปัญหาส่วนตัวรวมถึงได้รับบริการ
ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ วิชาชีพที่เป็นประโยชน์ ให้แก่นักศึกษา
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการตามเกณฑ์ สกอ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.4 จานวน 6 ข้อ
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถอื ว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
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79.งานกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
890,374 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
กองพัฒนานักศึกษา : นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ

1. หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษา
เป็ น บั ณ ฑิตที่มีคุณ สมบั ติพร้อม นอกเหนื อจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลั กสู ตรกิจกรรมการ
พัฒ นานั กศึ กษาแบ่ งออกได้เป็ น สองส่ ว นคือ การจัดบริการแก่นัก ศึกษาและศิษ ย์เก่า และการจัดกิ จกรรม
นักศึกษาที่ดาเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้
พั ฒ นาร่ างกาย อารมณ์ สั งคม สติ ปั ญ ญา ตลอดจนคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ ได้ แก่ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ ผิดชอบ รวมทั้งทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทางกองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณ ภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดยองค์การนักศึกษา จาก
กิจกรรมต่อไปนี้ เช่น กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ ญประโยชน์ ห รือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณ ธรรมและจริยธรรม และ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บั ณ ฑิ ต ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.5 กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา ระดับสถาบั น ครบทั้ง 5 ประเภทที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา คือ กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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2.เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรม และนาไปประยุกต์ใช้ในในการเรียน
และการดาเนินชีวิตได้
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป. ตัวชี้วัดที่ 18 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85
 สกอ. องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1.1
1.2

รายการเป้าหมาย

ปริมาณ หน่วยนับ

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มีนักศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าร่วมทุกกิจกรรม

13

กิจกรรม
50 - 100 คน/กิจกรรม

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการจัดอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
2.1 นักศึกษาที่ได้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
3.เป้าหมายเชิงเวลา

 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ ........36.8..........เป็นเงิน.........327,665......บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) เบิกจ่ายร้อยละ ........9.68..........เป็นเงิน...........86,150......บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) เบิกจ่ายร้อยละ .......39.4..........เป็นเงิน.........350,871......บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) เบิกจ่ายร้อยละ .......14.12............เป็นเงิน.......125,688......บาท

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา “112ปี ศรีอยุธยาเกมส์”
กิจกรรมตามรอยพ่อของแผ่นดิน
กิจกรรมชมรมนักศึกษา
กิจกรรมเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ราชภัฏกรุงเก่า
กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นานักศึกษา
กิจกรรมการสัมมนาผู้นานักศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา
กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีไหว้ครู
”พระคุณที่สาม” ประจาปีการศึกษา 2560
กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
-กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วิทยาการจัดการ
- กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในฯ “112 ปี ศรีอยุธยา
เกมส์”
กิจกรรม Big cleaning day
กิจกรรมอบรมทักษะการพูดแบบผู้นา

2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
10.2
10.3
10.4

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

ขั้นตอน / กิจกรรม

10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.3
12.4
12.5
12.6
13
13.1

- กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
- กิจกรรมเติมรักให้น้อง “Season 11”
- กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหว้ครู)
กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ตามพ่อพอเพียง
-กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในฯ “112 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”
-กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “สานสัมพันธ์น้องพี่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (มหาสงกรานต์)
กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรคณะมนุษยศาสตร์ฯ
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
-กิจกรรมเติมรักให้น้อง “Seasan 13”
-กิจกรรมพระคุณที่สาม
-กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นาและอัตลักษณ์
กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กีฬาสัมพันธ์ภายในฯ“112 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”
- กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (คณะ)
- กิจกรรมเติมรักให้น้อง “Season 13”
- กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหว้ครู )
กิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร์
-กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในฯ “112 ปีศรีอยุธยาเกมส์”

13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9

-กิจกรรมมหาสงกรานต์
- กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
- กิจกรรมชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่า
- กิจกรรมไหว้ครู
-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
-กิจกรรมการให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
-กิจกรรมประกวดดาวเดือน

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

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

ก-จ
ก-จ
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6. แผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา “112ปี ศรีอยุธยาเกมส์”
2 กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง
ราชภัฏกรุงเก่าและสืบสานวัฒนธรรมไทย 4 ภาค
3 กิจกรรมชมรมนักศึกษา
4 กิจกรรมเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ราชภัฏกรุงเก่า
5 กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
6 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นานักศึกษา
7 กิจกรรมการสัมมนาผู้นานักศึกษา
8 กิจกรรมการเรียนรูร้ ะบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา
9 กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีไหว้ครู
”พระคุณทีส่ าม” ประจาปีการศึกษา 2560
10 กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
10.1 -กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วิทยาการจัดการ
10.2 - กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในฯ “112 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”
10.3 กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง
10.4 กิจกรรมอบรมทักษะการพูดแบบผู้นา
10.5 - กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
10.6 - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
10.7 - กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
10.8 - กิจกรรมเติมรักให้น้อง “Season 11”
10.9 - กิจกรรมพระคุณทีส่ าม (ไหว้ครู)

รวมทุกไตรมาส

2559

2560

1 ครั้ง

80,000

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
80,000

1 ครั้ง

42,000

1 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

50,000
33,500
6,108
48,800
91,000
116,800

1 ครั้ง

21,500

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

9,300
27,560
6,000
7,650
3,000
13,000
10,250
11,000
6,000

ปริมาณ

งบประมาณ

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

42,000
1 ครั้ง

50,000
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

33,500
6,108
48,800
91,000
116,800
1 ครั้ง

21,500

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

10,250
11,000
6,000

9,300
27,560
6,000
1 ครั้ง

7,650
1 ครั้ง
1 ครั้ง

3,000
13,000
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11 กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมประกวดดาวเดือน “Freshy Boy&Gril”
-กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในฯ “112 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”
-กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “สานสัมพันธ์น้องพี่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11.4 -กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (มหาสงกรานต์)
11.5 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรคณะมนุษยศาสตร์ฯ
11.6 -กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
11.7 -กิจกรรมเติมรักให้น้อง “Seasan 13”
11.8 -กิจกรรมพระคุณที่สาม
11.9 -กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นาและอัตลักษณ์
12 กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12.1 - กีฬาสัมพันธ์ภายในฯ“112 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”
12.3 - กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
12.4 - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (คณะ)
12.5 - กิจกรรมเติมรักให้น้อง “Season 13”
12.6 - กิจกรรมพระคุณทีส่ าม (ไหว้ครู )
13 กิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร์
13.1 -กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในฯ “112 ปีศรีอยุธยาเกมส์”
13.2 -กิจกรรมมหาสงกรานต์
13.3 - กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
13.4 - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
13.5 - กิจกรรมชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่า
13.6 - กิจกรรมไหว้ครู
13.7 -กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
13.8 -กิจกรรมการให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
13.9 -กิจกรรมประกวดดาวเดือน
11.1
11.2
11.3

รวมทั้งสิ้น

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

12,700
44,505
12,500

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

3,000
2,000
9,000
17,000
4,800
10,600

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

60,000
2,663
7,000
8,500
4,800

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

30,000
10,000
7,000
13,000
27,000
5,000
6,000
5,000
4,838

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

890,374

1 ครั้ง
1 ครั้ง

12,700
44,505
1 ครั้ง

12,500
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง

10,600

1 ครั้ง

60,000
1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง

3,000
2,000
9,000
1 ครั้ง
1 ครั้ง

17,000
4,800

1 ครั้ง
1 ครั้ง

8,500
4,800

1 ครั้ง

27,000

1 ครั้ง

5,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

5,000
4,838

2,663
7,000

30,000
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง

327,665

10,000
7,000

13,000
6,000

86,150

350,871

125,688
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ
1

2

3

4

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
80,000
“112 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
30,000
- ค่ากรรมการตัดสินกีฬา
30,000
1.2 ค่าใช้สอย
11,500
- ค่าถ่ายวีดีโอ
1
คน ๆละ
1 วัน ๆละ
1,000 บาท
1,000
- ค่าติดตามประเมินผล
500
- ค่าจัดทาพิธีเปิด-ปิดการ
8,000
แข่งขันกีฬา
- ค่าทาสูจิบัตรการแข่งขันกีฬา 1
ครั้ง ๆละ
20 เล่ม ๆละ
100 บาท
2,000
1.3 ค่าวัสดุ
38,500
- ค่าถ้วยรางวัล
12,000
- วัสดุในการจัดกิจกรรม
4,000
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
5,500
- ตกแต่งกระถางคบเพลิง
5,000
- ค่าอุปกรณ์กีฬา
12,000
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมตามรอยพ่อของแผ่นดิน
42,000
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
35,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000 คนๆละ
1 มื้อๆละ
35 บาท
35,000
1.2 ค่าวัสดุ
7,000
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
7,000
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมชมรมนักศึกษา
50,000
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าวัสดุ
50,000
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม
50,000
กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมเย็นทัว่ หล้า มหาสงกรานต์ราชภัฏกรุงเก่า
33,500
งบดาเนินการ
1.1 ค่าใช้สอย
6,500
- ค่าการแสดงดนตรี
1
ครั้ง ๆละ
1 วง ๆ ละ
5,000 บาท
5,000
- ค่าถ่ายวีดีโอ
1
ครั้ง ๆละ
1 วัน ๆ ละ
1,000 บาท
1,000
- ค่าติดตามประเมินผล
500
1.2 ค่าวัสดุ
27,000
- ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่
9,000
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
5,000
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม
5,000
- ค่าพวงมาลัย
100 พวงๆละ
1
พวงๆละ
20 บาท
2,000
- ค่าจัดพานดอกไม้
20 พาน ๆละ
1
พานๆละ
300 บาท
6,000
ปริมาณรายการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 430
ลา
ดับ
5

6

7

8

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
6,108
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
500
- ค่าติดตามประเมินผล
500
1.2 ค่าวัสดุ
5,608
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
4,000
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม
1,608
กิจกรรมหลักที่ 6 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นานักศึกษา
48,800
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
5,300
- ค่าอาหารกลางวัน
60
คน ๆละ
1 มื้อ ๆละ
80 บาท
4,800
- ค่าติดตามประเมินผล
500
1.2 ค่าวัสดุ
43,500
- ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่
3,000
- ค่าโล่รางวัล
1
ครั้ง ๆละ
40 อัน ๆละ
800 บาท
32,000
- ค่ากรอบรูป
1
ครั้ง ๆละ
40 อัน ๆละ
150 บาท
6,000
- วัสดุอุปกรณ์ในการจัด
2,500
กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 7 กิจกรรมการสัมมนาผู้นานักศึกษา
91,000
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
18,000
- ค่าตอบแทนวิทยากร
2
คน ๆละ
6 ชั่วโมง ๆละ
1200 บาท
14,400
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1
คน ๆละ
6 ชั่วโมง ๆละ
600 บาท
3,600
1.2 ค่าใช้สอย
72,500
- ค่าที่พัก
60
คน ๆละ
1 คืน ๆละ
500 บาท
30,000
- ค่าอาหารกลางวัน
60
คน ๆละ
3 มื้อ ๆละ
100 บาท
18,000
- ค่าอาหารเย็น
60
คน ๆละ
1 มื้อ ๆละ
100 บาท
6,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
60
คน ๆละ
4 มื้อ ๆละ
25 บาท
6,000
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
12,000
- ค่าติดตามประเมินผล
500
1.3 ค่าวัสดุ
500
- ค่าป้าย
500
กิจกรรมหลักที่ 8 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
116,800
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
14,400
- ค่าตอบแทนวิทยากร
4
คน ๆละ
3 ชั่วโมง ๆละ
600 บาท
7,200
- ค่าตอบแทนวิทยากร
2
คน ๆละ
3 ชั่วโมง ๆละ
1,200 บาท
7,200
1.2 ค่าใช้สอย
98,900
- ค่าที่พัก
60
คน ๆละ
2 คืน ๆละ
500 บาท
60,000
- ค่าอาหารกลางวัน
60
คน ๆละ
3 มื้อ ๆละ
100 บาท
18,000
ปริมาณรายการ
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ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
60
คน ๆละ
2 มื้อ ๆละ
60
คน ๆละ
4 มื้อ ๆละ

รวมเป็นเงิน
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
- ค่าอาหารเย็น
120 บาท
14,400
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
25 บาท
6,000
- ค่าติดตามประเมินผล
500
1.3 ค่าวัสดุ
3,500
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม
3,000
- ค่าป้าย
500
9 กิจกรรมหลักที่ 9 กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีไหว้ครู “พระคุณที่สาม”
21,500
ประจาปีการศึกษา 2560
งบดาเนินการ
1.1 ค่าใช้สอย
3,500
- ค่าบารุงดนตรีไทย
1
ครั้ง ๆละ
1 วง ๆ ละ
1,000 บาท
1,000
- ค่าถ่ายวีดีโอ
1
ครั้ง ๆละ
1 วัน ๆ ละ
1,000 บาท
1,000
- ค่าติดตามประเมินผล
500
- ค่าการแสดงในขบวนพิธี
1
ครั้ง ๆละ
1 ชุด ๆ ละ
1,000 บาท
1,000
1.2 ค่าวัสดุ
18,000
- ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่
8,000
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
5,000
- พวงมาลัย
100 พวง ๆละ
1 พวง ๆละ
20 บาท
2,000
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม
3,000
10 กิจกรรมหลักที่ 10 กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
93,760
ปริมาณรายการ

ลา
ดับ

อัตราต่อหน่วย

10.1 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วิทยาการจัดการ

9,300

งบดาเนินงาน
1.1ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง
1
ครั้ง
2,000 บาท
1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าเงินรางวัลในการแข่งขัน
1
ครั้ง
3
รางวัล
3,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทน
- ค่ากรรมการตัดสิน
5
คนๆละ
2
วันๆละ
400 บาท
10.2 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “112 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”

2,000
2,000
3,300
3,300
4,000
4,000
27,560

งบดาเนินงาน
1.1ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าชุดกีฬา
100
10.3 กิจกรรม Big cleaning day

ครั้ง

1

ครั้ง

10,560 บาท

ชุดๆละ

170

บาท

17,000

บาท

10,560
10,560
17,000
17,000
6,000

งบดาเนินงาน
1.1 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ

6,000
6,000
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ลา
ดับ

รายการ
10.4 กิจกรรมอบรมทักษะการ
พูดแบบผู้นา
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1.3 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
10.5 กิจกรรมเลือกตั้งสโมสร
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
10.6 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าจ้างทาบายศรี
- ค่าทาเกียรติบัตรพร้อมกรอบ
10.7 กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าทาป้ายชื่องาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.8 กิจกรรมเติมรักให้น้อง
“Season 13”
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างทาซุ้ม
- ค่าการแสดงดนตรี
1.2 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1

ครั้ง

30
30

คนๆละ
คนๆละ

1
1

มื้อๆละ
มื้อๆละ

50 บาท
35 บาท

2

คนๆละ

3

ชม.ๆละ

600 บาท

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
7,650

อัตราต่อหน่วย

ครั้ง

1,500 บาท

3,000 บาท

1

ครั้ง

1

ครั้ง

2,250 บาท

150
1
1

คน ๆ ละ
ครั้ง
ครั้ง

1
1
10

มื้อ ๆ ละ
ครั้ง
อันๆละ

15 บาท
6,000 บาท
250 บาท

1

ครั้ง

1

ครั้ง

3,000 บาท

1
350

ครั้ง
คน ๆ ละ

1
1

ป้าย
มื้อ ๆ ละ

2,000 บาท
15 บาท

1
1

ครั้ง
ครั้ง

1
1

ครั้ง
ครั้ง

5,000 บาท
3,000 บาท

1

ครั้ง

1

ครั้ง

3,000 บาท

1,500
1,500
2,550
1,500
1,050
3,600
3,600
3,000
3,000
3,000
13,000
2,250
2,250
10,750
2,250
6,000
2,500
10,250
3,000
3,000
7,250
2,000
5,250
11,000
8,000
5,000
3,000
3,000
3,000
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ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
6,000

อัตราต่อหน่วย

10.9 กิจกรรมพระคุณที่สาม
(ไหว้ครู)
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างทาพานไหว้ครู
1
ครั้ง ๆ ละ
12
พาน ๆ ละ
500 บาท
11 กิจกรมหลักที่ 11 กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11.1 กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ตามพ่อพอเพียง
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
1
คนๆละ
3 ชั่วโมงๆละ
600 บาท
1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
420 คน ๆละ
1
มื้อ ๆละ
25 บาท
1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร
11.2 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “112 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
- ค่าตกแต่งสถานที่
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
6,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
420 คน ๆละ
1 มื้อ ๆละ
25 บาท
1.2 ค่าวัสดุ
- ค่าชุดกีฬา
120 ชุด ๆละ
150
บาท
15,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
10,005 บาท
1.3 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “สานสัมพันธ์น้องพี่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
งบดาเนินงาน
1. ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
300 คน ๆละ
1
มื้อ ๆละ
25 บาท
- ค่าการแสดงดนตรี
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
4,000 บาท
- ค่าตกแต่งสถานที่
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
1,000 บาท
11.4 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (มหาสงกรานต์)
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
3,000 บาท
11.5 กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสาร
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
1,400 บาท
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
11.6 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
200 คน ๆละ
1
มื้อ ๆละ
25 บาท

6,000
6,000
116,105
12,700
1,800
1,800
10,500
10,500
400
400
44,505
16,500
6,000
10,500
28,005
18,000
10,005
12,500
12,500
7,500
4,000
1,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
1,400
600
9,000
5,000
5,000
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รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
4,000
4,000 บาท
4,000
17,000

อัตราต่อหน่วย

1.2 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
11.7 กิจกรรมเติมรักให้น้อง “Season 13”
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างทาซุ้ม
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
3,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
400 คน ๆละ
1
มื้อ ๆละ
25 บาท
- ค่าการแสดงดนตรี
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
4,000 บาท
11.8 กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหว้ครู)
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างทาพานไหว้ครู
8
พาน ๆละ
1
ครั้ง
600 บาท
11.9 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นาและอัตลักษณ์
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าค่าตอบแทนวิทยากร
1
คน ๆละ
1
ครั้ง
600 บาท
1.2 ค่าใช้สอย
- ค่ายานพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
10,000 บาท
ที่พัก
12. กิจกรรมหลักที่ 12 กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12.1 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “112 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1.2 ค่าวัสดุ
- ค่าอุปกรณ์กีฬา
- ค่าชุดนักกีฬา
120
คนๆละ
1 ชุดๆละ
250 บาท
12.2 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างทาคูหาเลือกตั้ง
1.1 ค่าวัสดุ
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
- ค่าถ่ายเอกสาร
12.3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
200
คนๆละ
1 มื้อๆละ
25 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1
คนๆละ
2
ชม.ๆละ
600 บาท
1.2 ค่าวัสดุ

17,000
3,000
10,000
4,000
4,800
4,800
4,800
10,600
600
600
10,000
10,000
82,963
60,000
10,000
10,000
50,000
20,000
30,000
2,663
1,863
1,863
800
500
300
7,000
5,000
5,000
1,200
1,200
800
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- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าวัสดุ
12.4 กิจกรรมเติมรักให้น้อง “Season 13”
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างจัดทาซุ้ม
16
ซุ้มๆละ
1
ครั้งๆละ
1.2 ค่าวัสดุ
- ค่าป้ายไวนิล
12.5 กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหว้ครู)
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างทาพานไหว้ครู
8
พานๆละ
1
ครัง้ ๆละ
13. กิจกรรมหลักที่ 13 งานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
500
300
8,500

อัตราต่อหน่วย

500

600

บาท

บาท

13.1 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “112ปี ศรีอยุธยาเกมส์”
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
- ค่าตกแต่งขบวนพาเหรด
1
ครั้ง
10,000 บาท
- ค่าตกแต่งสถานที่
1
ครั้ง
10,000 บาท
1.2 ค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสาร/วัสดุ
13.2 กิจกรรมมหาสงกรานต์
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสาร/วัสดุ
13.3 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสาร
1
ครั้ง ๆละ 17,500 แผ่น ๆละ
0.40 บาท
13.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสาร
1
ครั้ง ๆละ 20,500 แผ่น ๆละ
0.40 บาท
- ค่าวัสดุ
13.5 กิจกรรมชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่า
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างทาซุ้ม
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
27,000 บาท
13.6 กิจกรรมไหว้ครู
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง ๆละ
1
ครั้ง
5,000 บาท

8,000
8,000
500
500
4,800
4,800
4,800
107,838
30,000
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
7,000
7,000
7,000
13,000
13,000

8,200
4,800
27,000
27,000
27,000
5,000
5,000

5,000
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13.7 กิจกรรมเด็กแห่งชาติ
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง ๆละ
1
13.8 กิจกรรมการให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ/ถ่ายเอกสาร
1
ครั้ง ๆละ
1
13.9 กิจกรรมประกวดดาวเดือน
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
1
ครั้ง ๆละ
1
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
6,000

อัตราต่อหน่วย

6,000
ครั้ง

6,000 บาท

6,000
5,000
5,000

ครั้ง

5,000 บาท

5,000
4,838

ครั้ง

4,838 บาท

4,838
4,838
890,374

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ TQF
2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์ มาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ
สถาบัน ครบทั้ง 5 ประเภทที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา คือ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรมจริยธรรม
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการตามเกณฑ์ สกอ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.5 จานวน 6 ข้อ
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถอื ว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
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1080000 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงานพื้นฐาน
80.งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและ
ที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
203,762 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หลักการและเหตุผล
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการจัดหา รวบรวม ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ จัดหาวัสดุ
งานซ่อมบารุงครุภัณฑ์อาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาและจัดให้มีการประชุมกรรมการ
ของสานักฯ เพื่อให้สามารถบริหารจัดงานงานในสานักฯ การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาสู่สากล
2. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน
3. เพื่อบริหารจัดการงานในสานักฯ ในการเป็นฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการบริหาร
จัดการ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 9 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 10 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
ตัวชี้วัดที่ 11 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ตัวชี้วัดที่ 12 ผู้สาเร็จการศึกษาได้ทางานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจบร้อยละ 85
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ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรร้อยละ 90
ตัวชี้วัดที่ 14 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ 86
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ (ตบช 5.1
ระดับสถาบัน)
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ต้องการของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
(ตบช.6.1 ระดับหลักสูตร)
ตัวบ่งชี้ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ตบช.6.1 ระดับหลักสูตร)
 แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.4 : สภาพแวดล้อมและโครงการพื้นฐานทางกายภาพมีความพร้อมต่อการ
ดาเนินงานตามพันธกิจ
กลยุทธ์ที่ 4.4
: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย

4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดั
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ
บ
จานวนผู้เข้าใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจาแนกตาม
ประเภทผู้ใช้บริการ (ประมาณต่อเดือน)
1.1 นักเรียน/นักศึกษา
6,400
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
120
1.3 บุคคลทั่วไป
350
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85
2.ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป้าหมายระดับ 3
3.ระดับความสาเร็จของการจัดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3
4.ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมายระดับ 3
5.ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป้าหมายระดับ 3
6.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เป้าหมายระดับ 3
3.เป้าหมายเชิงเวลา

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60)จานวน
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน


3
4
3
3

กิจกรรม เป็นเงิน
กิจกรรม เป็นเงิน
กิจกรรม เป็นเงิน
กิจกรรม เป็นเงิน

หน่วยนับ

คน
คน
คน
ต่อเนื่อง

73,120 บาท ร้อยละ 35.88
53,360 บาท ร้อยละ 26.19
54,302 บาท ร้อยละ 26.65
22,980 บาท ร้อยละ 11.28

(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

1
2

ขั้นตอน / กิจกรรม
งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารสานัก
1.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
2.1 ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการสานัก)
2.2 วัสดุ

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

ข

ค

ง

ข
ข

ข
ข

ค
ค

ง
ง

ข
ข

ค,ง
ค

ง

ข

ค

ง

ค
ค

ง
ง

ข
ข

ค
ค

ง
ง

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

ข ค,ง
ข ค

ง

ข

ง

ค
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารสานัก
1.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าใช้สอยและวัสดุ
2.1 ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการสานัก)
2.2 วัสดุ
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณ

2 ครั้ง
20 วัน
10 ครั้ง
25 รายการ

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

งบประมาณ

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

46,800
38,400 1 ครั้ง
8,400
6 วัน
156,989
7,000 2 ครั้ง
149,962 10 รายการ
203,762

19,200
2,520

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

3 วัน

1,400 3 ครั้ง
50,000 10 รายการ
73,120

1,260

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

7 วัน

2,100 2 ครั้ง
50,000 5 รายการ
53,360

2,940
1,400
49,962
54,302

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
4 วัน

19,200
1,680

3 ครั้ง

2,100
22,980
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบดาเนินงาน
1 ค่าตอบแทน
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
2
ครั้ง
1 ครั้ง ๆ ละ
สานัก
1.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
20
วัน
1 วัน ๆ ละ
ปริมาณรายการ

ลา
ดับ

2 ค่าใช้สอยและวัสดุ
2.1 ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการ
สานัก)
2.2 วัสดุ

10

ครั้ง

25

รายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
หน่วย
203,762

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

19,200 บาท

46,800
38,400

420 บาท

8,400
156,962
7,000
149,962
203,762

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.มีทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
อย่างเพียงพอ
2.ผู้ใช้บริการมีช่องทางในการเรียนรู้นอกเวลาเรียนเพิ่มขึ้น
3.สานักฯ มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 จานวนผู้เข้าใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป มีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

หมาย
เหตุ
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81.งานพัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
313,900 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หลักการและเหตุผล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ด้านแหล่งเรียนรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัยแล้วนั้น สานักวิทยบริการฯ ยังมีพันธกิจ
5 ประการ คือบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ให้การบริการสื่อสารสนเทศที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานพัฒนาเพื่อการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ เป็น eUniversity และบริหารงานด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพ การที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะ
บรรลุตามพันธกิจได้นั้ น บุ คลากรในสานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ปฏิบัติงานจะต้องมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ซึ่งในปัจจุบันวิธีการทางานในแต่ละศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา จึงจาเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในงานที่รับผิด ชอบ
สามารถทางานเป็นทีม และเป็นผู้ให้บริการที่ดีเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจกับการให้บริการของสานักฯ และตรง
กับเป้าประสงค์ของสานักฯ ในด้านบุคลากรมีสมรรถนะในการทางาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศในงานบริการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ
2. เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 9 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 10 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
ตัวชี้วัดที่ 11 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ตัวชี้วัดที่ 12 ผู้สาเร็จการศึกษาได้ทางานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจบร้อยละ 85
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ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรร้อยละ 90
ตัวชี้วัดที่ 14 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กาหนดร้อยละ 86
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
(ตบช 5.1 ระดับสถาบัน)
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ต้องการของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
(ตบช.6.1 ระดับหลักสูตร)
ตัวบ่งชี้ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ตบช.6.1 ระดับหลักสูตร)
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 : บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 4.2
: พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดั
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
บ
จานวนผู้เข้าใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจาแนกตาม
ประเภทผู้ใช้บริการ (ประมาณต่อเดือน)
1.1 นักเรียน/นักศึกษา
6,400
คน
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
120
คน
1.3 บุคคลทั่วไป
350
คน
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85
2.ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
เป้าหมายระดับ 3
3.ระดับความสาเร็จของการจัดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3
4.ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมายระดับ 3
5.ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป้าหมายระดับ 3
6.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เป้าหมายระดับ 3
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3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 4 กิจกรรม เป็นเงิน 83,175 บาท ร้อยละ 26.50
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 41,975 บาท ร้อยละ 13.37
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60)จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 164,775 บาท ร้อยละ 52.49
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 23,975 บาท ร้อยละ 7.64
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

1
2
3
4

ขั้นตอน / กิจกรรม
งานพัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งบดาเนินงาน
ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ
อบรมพัฒนาบุคลากร
อบรมการจัดทาข้อมูลระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (BI)
งานประกันคุณภาพ

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

ข
ข
ข

ค
ค
ค

ง
ง
ง

ก

ข,ค

ง,จ

ข
ข
ข

ค
ค
ค

ง
ง
ง

ข
ข
ข

ค
ค
ค

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

ง
ง
ง

ข
ข
ข

ค
ค
ค

ง
ง
ง
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

1

2

3

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

ปริมาณ

งานพัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ
ค่าใช้สอย
1.1 (ค่าลงทะเบียน,ค่าเบีย้ เลีย้ ง, ค่าที่พัก, ค่าพาหนะ
ค่าน้ามัน, ค่าบารุงรักษารถยนต์, ค่าทางด่วน,ค่าที่จอดรถ)

งบประมาณ

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

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

152,800

12,000

209,800
209,800

15,000

30,000

อบรมพัฒนาบุคลากร
ค่าตอบแทน
2.1 ค่าวิทยากร
( 4 ครั้งๆ ละ 1 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท )
ค่าใช้สอยและวัสดุ
2.2 ค่าอาหารกลางวัน
(4 ครั้งๆ ละ 25 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท)

4 ครั้ง

37,400

4 ครั้ง

14,400

1 ครั้ง

3,600

1 ครั้ง

3,600

1 ครั้ง

3,600

1 ครั้ง

3,600

4 ครั้ง

10,000

25 คน

2,500 25 คน

2,500

25 คน

2,500

25 คน

2,500

2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

4 ครั้ง

7,000

25 คน

1,750 25 คน

1,750

25 คน

1,750

25 คน

1,750

(4 ครั้งๆ ละ 25 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท)
2.4 ค่าวัสดุสาหรับจัดงาน

4 ครั้ง

6,000

1 ครั้ง

1,500

1 ครั้ง

1,500

1 ครั้ง

1,500

1 ครั้ง

1,500

3 ครั้ง

2,625

3 ครั้ง

2,625

3 ครั้ง

2,625

3 ครั้ง

2,625

อบรมการจัดทาข้อมูลระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (BI)
ค่าใช้สอยและวัสดุ
3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(12 ครั้ง ๆ ละ 25 คน คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท)

10,500
12 ครั้ง

10,500
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รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

6

งานประกันคุณภาพ
ค่าตอบแทน
6.1 ค่าวิทยากร (1 คน ๆ ละ 12 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท)
ค่าใช้สอยและวัสดุ
3.2 ค่าอาหาร
3.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.4 ค่าเช่ารถ
3.5 ค่าที่พัก
3.6 วัสดุ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

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

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

164,775

23,975

56,200
1 คน

7,200

1 คน

7,200

20 คน
20 คน
2 คัน
20 คน
1 ครั้ง

15,000
4,000
9,000
18,000
3,000

20 คน
20 คน
2 คน
20 คน
1 ครั้ง

15,000
4,000
9,000
18,000
3,000

313,900

83,175

41,975
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
งานพัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบดาเนินงาน
1 ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ
1.1 ค่าใช้สอย
- (ค่าลงทะเบียน, ค่าเบีย้ เลีย้ ง
ค่าที่พัก,ค่าพาหนะ,ค่าน้ามัน
ค่าบารุงรักษารถยนต์,ค่าทางด่วน
ค่าที่จอดรถ)
2 อบรมพัฒนาบุคลากร
ค่าตอบแทน
ปริมาณรายการ

ลา
ดับ

2.1 ค่าวิทยากร

4

ครั้งๆ ละ

6

ชั่วโมงๆละ

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)
หน่วย
266,000

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

209,800
209,800

37,400
14,400
600 บาท

ค่าใช้สอยและวัสดุ
2.2 ค่าอาหารกลางวัน
(4 ครั้งๆ ละ 25 คนๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ100บาท)

2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(4 ครั้งๆ ละ 25 คนๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 35บาท)
2.4 ค่าวัสดุสาหรับจัดงาน

14,400

23,000
4

ครั้ง

10,000

4

ครั้ง

7,000

4

ครั้ง

6,000

3 อบรมการจัดทาข้อมูลระบบ

10,500

สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ (BI)

ค่าใช้สอยและวัสดุ
3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

12

10,500
10,500

ครั้ง

(12 ครั้งๆ ละ 25 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท)

4

อบรมงานประกันคุณภาพ
2.1 ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร

1 คน

7,200

12

ชั่วโมง ๆ ละ

600 บาท

56,200
7,200
7,200

(1 คนๆละ 12 ชั่วโมง ๆ ละ 600บาท)

2.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าอาหาร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเช่ารถ
- ค่าที่พัก
- วัสดุ

20 คน
20 คน
2 คัน
20 คน
1 ครั้ง

15,000
4,000
9,000
18,000
3,000

3
4
2
20
1

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

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

250
50
4,500
900
3,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

49,000
15,000
4,000
9,000
18,000
3,000
313,900

หมาย
เหตุ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.มีทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนการสอนในชัน้ เรียนอย่าง
เพียงพอ

2.ผู้ใช้บริการมีช่องทางในการเรียนรู้นอกเวลาเรียนเพิ่มขึ้น
3.สานักฯ มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 จานวนผู้เข้าใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป มีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
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แผนงานยุทธศาสตร์
82.งานส่งเสริมวิทยวิชาการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
178,400 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หลักการและเหตุผล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ ในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน ส านั กยังต้องมีการบริการวิชาการสู่ชุมชนที่รับผิ ดชอบดูแล เพื่อนาองค์ความรู้ที่มีไป
เผยแพร่กับชุมชนและนาข้อมูลที่มีจากคลังความรู้ที่สะสมมาจัดเป็นนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ
ซึ่งจะเป็น ส่งเสริมศิลปวัฒ นธรรม ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่สังคม
2. เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรม
3. เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 9 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 10 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
ตัวชี้วัดที่ 11 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ตัวชี้วัดที่ 12 ผู้สาเร็จการศึกษาได้ทางานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจบ ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรร้อยละ
90
ตัวชี้วัดที่ 14 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กาหนดร้อยละ 86
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 สกอ.

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
(ตบช 5.1 ระดับสถาบัน)
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ต้องการของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
(ตบช.6.1 ระดับหลักสูตร)
ตัวบ่งชี้ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ตบช.6.1 ระดับหลักสูตร)

 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.4 : สภาพแวดล้อมและโครงการพื้นฐานทางกายภาพมีความพร้อม
ต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ
กลยุทธ์ที่
4.4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้มี
ความทันสมัย
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
จานวนผู้เข้าใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จาแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ (ประมาณต่อเดือน)
1.1 นักเรียน/นักศึกษา
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
1.3 บุคคลทั่วไป

ปริมาณ

หน่วยนับ

6,400
120
350

คน
คน
คน

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85
2.ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
เป้าหมายระดับ 3
3.ระดับความสาเร็จของการจัดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3
4.ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมายระดับ 3
5.ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป้าหมายระดับ 3
6.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เป้าหมายระดับ 3
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 8 กิจกรรม เป็นเงิน 55,200 บาท ร้อยละ 30.94
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 4 กิจกรรม เป็นเงิน 83,200 บาท ร้อยละ 46.64
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60)จานวน 3 กิจกรรม เป็นเงิน 9,000 บาท ร้อยละ 5.04
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 31,000 บาท ร้อยละ 17.38
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

1
2

3

4

ขั้นตอน / กิจกรรม
งานบริการวิชาการ
งบดาเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.1 การอ่านเพื่อการเรียนรู้
1.2 การอ่านเพื่อบริการชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.1 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Library
Orientation
2.2 งาน Library & IT Fair 2560
2.3 อบรมฐานข้อมูลออนไลน์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สืบค้นฐานข้อมูล)
2.4 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-learning
2.5 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-learning
2.6 งานห้องสมุดมนุษย์
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการ
หมุนเวียน
3.1 นิทรรศการวันปิยะมหาราช (23 ตุลาคม 2559)
3.2 กิจกรรมวันลอยกระทง (14 พ.ย.59)
3.3 นิทรรศการวันพระเจ้าตากสิน (28 ธ.ค.59)
3.4 นิทรรศการวันมาฆบูชา (11 ก.พ.60)
3.5 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย.60)
3.6 นิทรรศการวันวิสาขบูชา (10 พ.ค. 60)
3.7 นิทรรศการวันสุนทรภู่ (26 มิ.ย.60)
นิทรรศการตามโครงการพระราชดาริ
4.1 วันเฉลิมพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค.59)
4.2 วันเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ (12 ส.ค.60)

พ.ศ.2559
พ.ศ.2556
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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หมายเหตุ : ให้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81-100%)

ง
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

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

ปริมาณ

งบประมาณ

2 ครั้ง

16,200
8,900

3 ชั่วโมง
1 ครั้ง

1,800
2,000

3 ชั่วโมง
1 ครั้ง

1,800
2,000

60 คน

1,500

60 คน

1,500

1 ครั้ง

3,600
7,300

1 ครั้ง

3,600

3 ชั่วโมง
1 ครั้ง

1,800
2,000

3 ชั่วโมง
1 ครั้ง

1,800
2,000

20 คน

500

20 คน

500

1 ครั้ง

3,000

1 ครั้ง

3,000

งานบริการวิชาการ
1

งบดาเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.1 การอ่านเพื่อการเรียนรู้
ค่าตอบแทน
1.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
1.1.2 เงินรางวัล
ค่าใช้สอย
1.1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
1.1.4 วัสดุสาหรับจัดงาน
1.2 การอ่านเพื่อบริการชุมชน
ค่าตอบแทน
1.2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
1.2.2 เงินรางวัล
ค่าใช้สอย
1.2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
1.2.4 วัสดุสาหรับจัดงาน

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2560
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 453
ลาดับ

2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส
งบประมา
ปริมาณ
ณ
126,200

กิจกรรมส่งเสริมงานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Library
Orientation
ค่าใช้สอย
2.1.1 ค่าเครื่องดื่ม
1,000 คน
ค่าวัสดุ
2.1.2 วัสดุสาหรับจัดงาน
1 ครัง้
2.2 งาน Library & IT Fair 2560
ค่าตอบแทน
2.2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
2 คน
ค่าใช้สอย
2.2.2 ค่าอาหารกลางวัน
100 คน
2.2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
100 คน
ค่าวัสดุ
2.2.4 วัสดุสาหรับจัดงาน
1 ครัง้
2.3 อบรมฐานข้อมูลออนไลน์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สืบค้นฐานข้อมูล)
ค่าใช้สอย
2.3.1 ค่าอาหารกลางวัน
50 คน
2.3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
50 คน
ค่าวัสดุ
2.3.3 วัสดุสาหรับจัดงาน
1 ครัง้

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

26,000
10,000

1,000 คน

10,000

16,000
32,200

1 ครั้ง

16,000

7,200

2 คน

7,200

5,000
5,000

100 คน
100 คน

5,000
5,000

15,000
9,000

1 ครั้ง

15,000

5,000
2,500

50 คน
50 คน

5,000
2,500

1,500

1 ครั้ง

1,500

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 454
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

2.4 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-learning
ค่าใช้สอย
2.4.1 ค่าอาหารกลางวัน
2.4.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
2.4.3 วัสดุสาหรับจัดงาน
2.5 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-learning
ค่าใช้สอย
2.5.1 ค่าอาหารกลางวัน
2.5.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
2.5.3 วัสดุสาหรับจัดงาน
2.6 งานห้องสมุดมนุษย์
2.6.1 ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอยและวัสดุ
2.6.2 วัสดุ
3

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการ
หมุนเวียน
3.1 นิทรรศการวันปิยะมหาราช (23 ตุลาคม 2559)
ค่าวัสดุ
3.1.1 วัสดุสาหรับจัดงาน
3.2 กิจกรรมวันลอยกระทง (14 พ.ย.59)
ค่าวัสดุ
3.2.1 วัสดุสาหรับจัดงาน

ปริมาณ

งบประมาณ

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

11,000
50 คน
50 คน

5,000
3,500

50 คน
50 คน

5,000
3,500

1 ครั้ง

2,500
11,000

1 ครั้ง

2,500

50 คน
50 คน

5,000
3,500

50 คน
50 คน

5,000
3,500

1 ครั้ง

2,500

1 ครั้ง

2,500

5 คน

37,000
12,000

5 คน

12,000

1 ครั้ง

25,000

1 ครั้ง

25,000

7 ครั้ง

26,000
3,000

1 ครั้ง

3,000
8,000

1 ครั้ง

3,000

1 ครั้ง

8,000

1 ครั้ง

8,000

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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3.3 นิทรรศการวันพระเจ้าตากสิน (28 ธ.ค.59)
ค่าวัสดุ
3.3.1 วัสดุสาหรับจัดงาน
3.4 นิทรรศการวันมาฆบูชา (11 ก.พ.60)
ค่าวัสดุ
3.4.1 วัสดุสาหรับจัดงาน
3.5 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย.60)
ค่าวัสดุ
3.5.1 วัสดุสาหรับจัดงาน
3.6 นิทรรศการวันวิสาขบูชา (10 พ.ค. 60)
ค่าวัสดุ
3.6.1 วัสดุสาหรับจัดงาน
3.7 นิทรรศการวันสุนทรภู่ (26 มิ.ย.60)
ค่าวัสดุ
3.7.1 วัสดุสาหรับจัดงาน
นิทรรศการตามโครงการพระราชดาริ
4.1 นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ
วันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค.59)
ค่าวัสดุ
4.1.1 วัสดุสาหรับจัดงาน
4.2 นิทรรศการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติ
วันแม่แห่งชาติ (12 ส.ค.60)
ค่าวัสดุ
4.2.1 วัสดุสาหรับจัดงาน

ปริมาณ

งบประมาณ

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

3,000
1 ครั้ง

3,000
3,000

1 ครั้ง

3,000

1 ครั้ง

3,000
3,000

1 ครั้ง

3,000
3,000

1 ครั้ง

3,000

1 ครั้ง

3,000
3,000

1 ครั้ง

3,000

1 ครั้ง
2 ครั้ง

3,000
10,000

1 ครั้ง

3,000

1 ครั้ง

3,000

5,000
1 ครั้ง

5,000
5,000

1 ครั้ง

5,000
178,400

1 ครั้ง

5,000

1 ครั้ง
55,200

83,200

9,000

5,000
31,000
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

งานส่งเสริมวิทยวิชาการ
งบดาเนินงาน
1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.1 การอ่านเพื่อการเรียนรู้
ค่าตอบแทน
1.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
1.1.2 เงินรางวัล
ค่าใช้สอย
1.1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
1.1.4 วัสดุสาหรับจัดงาน
1.2 การอ่านเพื่อบริการชุมชน
ค่าตอบแทน
1.2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
1.2.2 เงินรางวัล
ค่าใช้สอย
1.2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
1.2.4 วัสดุสาหรับจัดงาน
2 กิจกรรมส่งเสริมงานวิทยวิชาการ
2.1 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Library
Orientation
ค่าใช้สอย
2.1.1 ค่าเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
2.1.2 วัสดุสาหรับจัดงาน
2.2 งาน Library & IT Fair 2560
ค่าตอบแทน
2.2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้สอย
2.2.2 ค่าอาหารกลางวัน
2.2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
2.2.4 วัสดุสาหรับจัดงาน
2.3 อบรมฐานข้อมูลออนไลน์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สืบค้นฐานข้อมูล)
ค่าใช้สอย
2.3.1 ค่าอาหารกลางวัน
2.3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

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

1
1

คนๆ ละ
ครั้ง

3

ชั่วโมง ๆ ละ

600 บาท

60

คนๆ ละ

1

มื้อๆ ละ

25 บาท

1

ครั้ง

1

ครั้ง ๆ ละ

3,600 บาท

1
1

ครั้ง
ครั้ง

1

ครั้ง ๆ ละ

1,800 บาท

1

ครั้ง

1

ครั้ง ๆ ละ

500 บาท

1

ครั้ง

1

ครั้ง ๆ ละ

3,000 บาท

1,000

คน

1

คน ๆ ละ

10 บาท

1

ครั้ง

2

คนๆ ละ

6

ชั่วโมงๆ ละ

600 บาท

100
100

คนๆ ละ
คนๆ ละ

1
2

มื้อๆ ละ
มื้อๆ ละ

50 บาท
25 บาท

1

ครั้ง

50
50

คนๆ ละ
คนๆ ละ

1
2

มื้อๆ ละ
มื้อๆ ละ

100 บาท
25 บาท

16,200
8,900
3,800
1,800
2,000
1,500
1,500
3,600
3,600
7,300
3,800
1,800
2,000
500
500
3,000
3,000
126,200
26,000
10,000
10,000
16,000
16,000
32,200
7,200
7,200
10,000
5,000
5,000
15,000
15,000
9,000
7,500
5,000
2,500
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ค่าวัสดุ
2.3.3 ค่าวัสดุสาหรับจัดงาน
2.4 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
E-learning
ค่าใช้สอย
2.4.1 ค่าอาหารกลางวัน
2.4.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
2.4.3 วัสดุสาหรับจัดงาน
2.5 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
E-learning
ค่าใช้สอย
2.5.1 ค่าอาหารกลางวัน
2.5.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ
2.5.3 วัสดุสาหรับจัดงาน
2.6 งานห้องสมุดมนุษย์
ค่าตอบแทน
2.6.1 ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอยและวัสดุ
2.6.2 วัสดุ
3 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
นิทรรศการหมุนเวียน
3.1 นิทรรศการวันปิยะมหาราช
(23 ตุลาคม 2559)
ค่าวัสดุ
3.1.1 วัสดุสาหรับจัดงาน
3.2 กิจกรรมวันลอยกระทง (14 พ.ย.59)
ค่าวัสดุ
3.2.1 วัสดุสาหรับจัดงาน
3.3 นิทรรศการวันพระเจ้าตากสิน
(28 ธ.ค.59)
ค่าวัสดุ
3.3.1 วัสดุสาหรับจัดงาน
3.4 นิทรรศการวันมาฆบูชา(11 ก.พ.60)
ค่าวัสดุ
3.4.1 วัสดุสาหรับจัดงาน
3.5 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(25 เม.ย.60)
ค่าวัสดุ

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
1,500
1
ครั้ง
1
ครั้ง ๆ ละ 1,500 บาท
1,500
11,000
ปริมาณรายการ

50
50

คนๆ ละ
คนๆ ละ

1
2

1

ครั้ง

1

มื้อๆ ละ
มื้อๆ ละ

100 บาท
35 บาท

ครั้งๆ ๆละ 2,500 บาท

50
50

คนๆ ละ
คนๆ ละ

1
2

มื้อๆ ละ
มื้อๆ ละ

100 บาท
35 บาท

1

ครั้ง

1

ครั้ง ๆ ละ

2,500 บาท

5

คน ๆ ละ

2

ชั่วโมง ๆละ 1,200 บาท

1

ครั้ง

25,000

บาท

8,500
5,000
3,500
2,500
2,500
11,000
8,500
5,000
3,500
2,500
2,500
37,000
12,000
12,000
25,000
25,000
26,000
3,000

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1

1

ครั้ง

ครั้ง

3,000
3,000
8,000
8,000
8,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
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3.5.1 วัสดุสาหรับจัดงาน
3.6 นิทรรศการวันวิสาขบูชา
(10 พ.ค.60)
ค่าวัสดุ
3.6.1 วัสดุสาหรับจัดงาน
3.7 นิทรรศการวันสุนทรภู่ (26 มิ.ย.60)
ค่าวัสดุ
3.7.1 วัสดุสาหรับจัดงาน
4 นิทรรศการตามโครงการพระราชดาริ
4.1 นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิม
พระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค.59)
ค่าวัสดุ
4.1.1 วัสดุสาหรับจัดงาน
4.2 4.2 นิทรรศการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านเฉลิม
พระเกียรติวันแม่แห่งชาติ (12 ส.ค.60)
ค่าวัสดุ
4.2.1 วัสดุสาหรับจัดงาน

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
1
ครั้ง
3,000
3,000
ปริมาณรายการ

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1

1

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
10,000
5,000

ครั้ง

5,000
5,000
5,000

ครั้ง

5,000
5,000
178,400

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้รับบริการมีส่วนช่วยในการทานุบารุง สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
2.ชุมชนได้รับการบริการวิชาการด้านห้องสมุด
3.นักศึกษาและบุคลากรใช้บริการด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 จานวนผู้เข้าใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป มีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
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83.งานจัดหาครุภัณฑ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากลและที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
1,282,673 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หลักการและเหตุผล
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการจัดหา และบริการโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน จึงจาเป็นต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มเติม เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา และจัดหาครุภัณฑ์ประจาสานักงานทดแทนของเดิมที่มีอยู่ในสภาพใช้งาน
ไม่ได้และไม่คุ้มกับการซ่อมบารุง รวมถึงปรับปรุงอาคารอาคารสถานที่ ให้มีความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
2. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ประจาสานักงานที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 9 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 10 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
ตัวชี้วัดที่ 11 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ตัวชี้วัดที่ 12 ผู้สาเร็จการศึกษาได้ทางานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจบ ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรร้อยละ 90
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ตัวชี้วัดที่ 14 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กาหนดร้อยละ 86
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
(ตบช 5.1 ระดับสถาบัน)
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ต้องการของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
(ตบช.6.1 ระดับหลักสูตร)
ตัวบ่งชี้ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ตบช.6.1 ระดับหลักสูตร)
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.4 : สภาพแวดล้อมและโครงการพื้นฐานทางกายภาพมีความพร้อม
ต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ
กลยุทธ์ที่ 4.4
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้มีความ
ทันสมัย
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
จานวนผู้เข้าใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จาแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ (ประมาณต่อเดือน)
1.1 นักเรียน/นักศึกษา
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
1.3 บุคคลทั่วไป

ปริมาณ

หน่วยนับ

6,400
120
350

คน
คน
คน

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85
2.ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เป้าหมายระดับ 3
3.ระดับความสาเร็จของการจัดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3
4.ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมายระดับ 3
5. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป้าหมายระดับ 3
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เป้าหมายระดับ 3
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 9 กิจกรรม เป็นเงิน 610,700 บาท ร้อยละ 47.61
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 671,973 บาท ร้อยละ 52.39
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

งานจัดหาครุภัณฑ์ประจาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุภัณฑ์
1 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 36000 บีทียู
2 เครื่องซักผ้าฝาหน้า
3 เครื่องเสียงประจาห้องเรียน
4 เครื่องทาบัตรห้องสมุด
5 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
6 ไมโครโฟนชนิดมีสาย
7 เครื่องมือวัดและทดสอบไฟฟ้า
8 จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
9 โทรทัศน์ แอล อี ดี ทีวี ขนาดไม่ตากว่
่ า 46 นิ้ว
10 ครุภณ
ั ฑ์ระบบเครือข่าย จานวน 2 รายการ

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

ก,
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ข
ข

ข,ค
ค
ค
ค
ค
ค
ค
ค
ค

ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ง
ก

ข ค

ง

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
ครุภัณฑ์
1 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 36000 บีทียู
2 เครื่องซักผ้าฝาหน้า
3 เครื่องเสียงประจาห้องเรียน
4 เครื่องทาบัตรห้องสมุด
5 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
6 ไมโครโฟนชนิดมีสาย
7 เครื่องมือวัดและทดสอบไฟฟ้า
8 จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
9 โทรทัศน์ แอล อี ดี ทีวี ขนาดไม่ตากว่
่ า 46 นิ้ว
10 ครุภณ
ั ฑ์ระบบเครือข่าย

ปริมาณ

5 เครื่อง
1 เครื่อง
5 ชุด
1 เครื่อง
3 เครื่อง
16 ตัว
1 เครื่อง
30 จอ
2 เครื่อง
2 รายการ

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

งบประมาณ

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

200,000 5 เครื่อง
29,000 1 เครื่อง
42,500
5 ชุด
51,700 1 เครื่อง
99,000 3 เครื่อง
24,000 16 ตัว
5,500 1 เครื่อง
99,000 30 เครื่อง
60,000 2 เครื่อง
671,973
1,282,673

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

200,000
29,000
42,500
51,700
99,000
24,000
5,500
99,000
60,000
671,973
610,700

671,973

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่า
5
เครื่อง
1
เครื่องๆ ละ
กว่า 36000 บีทียู
เครื่องซักผ้าฝาหน้า
1
เครื่อง
1
เครื่อง ๆ ละ
เครื่องเสียงประจาห้องเรียน
5
เครื่อง
1
เครื่องๆ ละ
เครื่องทาบัตรห้องสมุด
1
เครื่อง
1
เครื่อง ๆ ละ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
3
เครื่อง
1
เครื่องๆ ละ
ไมโครโฟนชนิดมีสาย
16
ตัว
1
ตัวๆ ละ
เครื่องมือวัดและทดสอบไฟฟ้า
1
เครื่อง
1
เครื่อง ๆ ละ
จอภาพแบบ แอล อี ดี
30
จอ
1
จอ ๆ ละ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
โทรทัศน์ แอล อี ดี ทีวี
2
เครื่อง
1
เครื่อง ๆ ละ
ขนาดไม่ต่ากว่า 46 นิ้ว
ครุภณ
ั ฑ์ระบบเครือข่าย
2
รายการ
ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
อัตรา หน่วย
610,700

อัตราต่อหน่วย

40,000 บาท
29,000
8,500
51,700
33,000
1,500
5,500
3,300

200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

29,000
42,500
51,700
99,000
24,000
5,500
99,000

30,000 บาท

60,000
671,973

1,282,673

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเพียงพอ
2. ผู้ใช้บริการมีช่องทางในการเรียนรู้นอกเวลาเพิ่มขึ้น
3. สานักฯ มีการบริการจัดการอย่างมีคุณภาพ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 จานวนผู้เข้าใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป มีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
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งาน/โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับที่

รายการ

1

เครื่องปรับอากาศ
ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู

2

เครื่องซักผ้าฝาหน้า

จานวน/
ราคาต่อ
หน่วย
หน่วย (บาท)
นับ
5 เครื่อง
40,000

1 เครื่อง

29,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
200,000 มาตรฐานฯ
1. เป็นเครื่องปรับอากาศที่มคี วามสามารถ
ทาความเย็น ขนาดไม่ตากว่
่ า 36,000 บีทียู
2. ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
4. ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
คาชี้แจงฯ
เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน

รวมเงิน
(บาท)

29,000 มาตรฐานฯ
1. ความจุถังซักไม่น้อยกว่า 9 กก.
2. โปรแกรมการซักไม่น้อยกว่า 10 โปรแกรม

3. รอบปั่นหมาดไม่น้อยกว่า 1200 รอบ/นาที
4. รับประกันมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

คาชี้แจงฯ
เพื่อใช้ในงานสานักงานฯ
3

เครื่องเสียงประจาห้องเรียน

5 ชุด

8,500

42,500 มาตรฐานฯ
เพาเวอร์มิกซ์กาลังขยายไม่น้อยกว่า 30 วัตต์
จานวน 5 ตัว
1. ช่องสัญญาณ INPUT MIC ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

2. ช่องสัญญาณ AUX ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
กาลังขยายไม่น้อยกว่า 30 วัตต์
ตู้ลาโพง แบบ 2 ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
จานวนไม่น้อยกว่า 2 ตู้ จานวน 5 ชุด

1. อัตราทนกาลัง ไม่น้อยกว่า 180 วัตต์
2. ตอบสนองความถี่ 40 เฮิร์ตซ์ ถึง
20 กิโลเฮิร์ตซ์ หรือดีกว่า
คาชี้แจงฯ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
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4

เครื่องพิมพ์บัตรห้องสมุด

จานวน/
ราคาต่อ
หน่วย
หน่วย (บาท)
นับ
1 เครื่อง
51,700

5

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

3 เครื่อง

ลาดับที่

รายการ

33,000

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
51,700 มาตรฐานฯ
1. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi
2. ความเร็วพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 วินาที/ใบ
150ใบ/ชม.
คาชี้แจงฯ
เพื่อใช้บริการนักศึกษาที่มาใช้บริการห้องสมุด

รวมเงิน
(บาท)

99,000 มาตรฐานฯ
1. เป็นเครื่องฉายภาพโดยอาศัย สัญญาณจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่นวีดีโอ
2. เป็นเครื่องฉายภาพแบบ LCD หรือ DLP
3. ความสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSL
Lumen
คาชี้แจงฯ
เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน

6

ไมโครโฟนชนิดมีสาย

16 ชุด

1,500

24,000 มาตรฐานฯ
1. เป็นไดนามิกแบบมีสาย
2. ตอบสนองความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ ถึง
15 กิโลเฮิร์ตซ์ หรือดีกว่า
3. Connector ชนิด XLR 3 pi
คาชี้แจงฯ
เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน

7

เครื่องมือวัดและทดสอบไฟฟ้า

1 เครื่อง

5,500

5,500 มาตรฐานฯ
1. เป็นเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้าขนาด 4 หลัก
ไม่ต่ากว่า 10,000 counts
2. สามารถวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า
ความต้านทาน

3. มีย่านการวัดค่ากระแสไฟตรง (Idc)
ได้ตั้งแต่ 40A – 400A หรือกว้างกว่า
คาชี้แจงฯ
วัดกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ
8

จอภาพแบบ LED
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

30 จอ

3,300

99,000 มาตรฐานฯ
1. มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
2. รองรับความละเอียดการแสดงผล
ไม่น้อยกว่า 1,366*768 Pixel
คาชี้แจงฯ
เพื่อทดแทนจอเดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้
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ลาดับที่

รายการ

จานวน/
หน่วยนับ

ราคาต่อ
หน่วย (บาท)

9

โทรทัศน์ แอล อี ดี ทีวี
ขนาดไม่น้อยกว่า 46 นิ้ว

2 เครื่อง

30,000

10

ครุภณ
ั ฑ์ระบบเครือข่าย

2 รายการ

671,973

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
60,000 มาตรฐานฯ
1. มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 46 นิ้ว
2. แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED
3. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ
คาชี้แจงฯ
เพื่อให้บริการนักศึกษา

รวมเงิน
(บาท)

671,973 รายละเอียด ดังนี้
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
จานวน 21 ตัว
มาตรฐานฯ

1. สามารถทางานที่คลื่นความถี่
2.4 GHz หรือดีกว่า
2. สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน
WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย
3. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
จานวน 3 ตัว
มาตรฐานฯ

1. มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า
Layer 2 ของ OSI Model
2. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
3. สัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางาน
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

4. รองรับ Mac Address
ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
5. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์
ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
คาชี้แจงฯ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
รวม

1,282,673
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84.โครงการงานพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
422,840 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หลักการและเหตุผล
สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็น หน่ว ยงานในสั งกัดมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการจัดหา รวบรวม ให้ บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ บริการ
โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่สังคม รวมถึง
พัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน จาเป็นต้องจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ ตาราวิชาการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นรูปเล่ม และที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ
สิ่ งพิ มพ์ ต่ างๆ ฯลฯ ให้ มี ความทั น สมั ย และหลากหลายทั น ต่อการเปลี่ ยนแปลง จัด หาวัส ดุและซ่อมบารุง
ครุภัณฑ์อาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพ ที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาและจัดให้มีการประชุมกรรมการของสานักฯ
เพื่อให้สามารถบริห ารจัดการงานในสานั กฯ ในการเป็นฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ การบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการยกระดับสถาบันเพื่อ
เข้าสู่สากล
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนังสือตาราวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดีและทันสมัย
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น
3. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่น สร้างนิสัยรักการอ่านและ
มีการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4. เพื่อสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ
5. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 9 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 10 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
ตัวชี้วัดที่ 11 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ตัวชี้วัดที่ 12 ผู้สาเร็จการศึกษาได้ทางานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลัง
จบ
ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรร้อยละ 90
ตัวชี้วัดที่ 14 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กาหนดร้อยละ 86
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
(ตบช 5.1 ระดับสถาบัน)
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ต้องการของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
(ตบช.6.1 ระดับหลักสูตร)
ตัวบ่งชี้ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ตบช.6.1 ระดับหลักสูตร)
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.4 : สภาพแวดล้อมและโครงการพื้นฐานทางกายภาพมีความพร้อม
ต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ
กลยุทธ์ที่ 4.4
: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้มี
ความทันสมัย
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
จานวนผู้เข้าใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จาแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ (ประมาณต่อเดือน)
1.1 นักเรียน/นักศึกษา
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
1.3 บุคคลทั่วไป

ปริมาณ

หน่วยนับ

6,400
120
350

คน
คน
คน

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85
2. ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เป้าหมายระดับ 3
3. ระดับความสาเร็จของการจัดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3
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4. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมายระดับ 3
5. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป้าหมายระดับ 3
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เป้าหมายระดับ 3
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 3 กิจกรรม เป็นเงิน 202,840 บาท ร้อยละ 47.97
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 140,000 บาท ร้อยละ 33.11
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60)จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 50,000 บาท ร้อยละ 11.82
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 30,000 บาท ร้อยละ 7.10
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

1

ขั้นตอน / กิจกรรม
งานพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
1.1 จ้างบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ค่าวัสดุ
1.2 หนังสือตาราวิชาการ
1.3 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

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

ข

ค ,ง

ข
ข

ค
ค

ง
ง

ข
ข

ค
ค

ง
ง

ข
ข

ค
ค

ง
ง

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

ข
ข

ค
ค

ง
ง
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

งานพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
1.1 จ้างบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ค่าวัสดุ
1.2 หนังสือตาราวิชาการ
1.3 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

ปริมาณ

งบประมาณ

1 งาน

422,840
12,840
12,840

300 เล่ม
5,500 ฉบับ

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

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

1 งาน

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมา
ณ

12,840

410,000
150,000 200 เล่ม
260,000 1,750 เล่ม

100,000 100 เล่ม
90,000 1,750 เล่ม

422,840

202,840

50,000
90,000 1,300 เล่ม
140,000

50,000 1,200 เล่ม

30,000

50,000

30,000
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 งานพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบดาเนินงาน
1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1.1จ้างบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์
1
งาน
1.2 หนังสือตาราวิชาการ
300
เล่ม
1.3 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 5,500
ฉบับ

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
422,840

อัตราต่อหน่วย

422,840
12,840
150,000
260,000
422,840

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเพียงพอ
2. ผู้ใช้บริการมีช่องทางในการเรียนรู้นอกเวลาเพิ่มขึ้น
3. สานักฯ มีการบริการจัดการอย่างมีคุณภาพ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 จานวนผู้เข้าใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป มีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
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85.โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดาเนินการได้
เสร็จภายในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่
มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
180,400 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หลักการและเหตุผล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรายชภัฎพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานที่
มี พั น ธกิ จ หลั ก เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ภายใต้ ป รั ช ญา “แหล่ ง รวมภู มิ ปั ญ ญา
พัฒนาการเรียนรู้ มาตรฐานสากล” จากปรัชญาดังกล่าวข้างต้น ทางสานักฯ จึงได้มีการดาเนินการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้ องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ ๗ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
เครื อ ข่ ายห้ อ งสมุ ด มนุ ษ ย์ แห่ งประเทศไทย เนื่ อ งจากการจั ด กิ จ กรรมห้ อ งสมุ ด ในรูป แบบห้ อ งสมุ ด มนุ ษ ย์
(Human Library) เป็ น การเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้และศึกษาหาความรู้จาก “หนังสือมีชีวิต หรือ Living
Books” ที่ได้มีการสั่งสมความรู้ผ่านประสบการณ์
นอกเหนือจากการเปิดอ่านหนังสือมีชีวิตแล้ว ยังมีการฝึกทักษะและกระบวนการดาเนินงานห้องสมุด
มนุษย์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ ตลอดจนทางภาคีเครือข่าย
ห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทยได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและการ
พัฒนางานทางด้านห้องสมุดอย่างเข้มแข็งร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการดาเนินการ
เกี่ยวกับห้องสมุดมนุษย์
2. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาการดาเนินงานห้องสมุดมนุษย์แห่ง
ประเทศไทย
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 9 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 10 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
ตัวชี้วัดที่ 11 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ตัวชี้วัดที่ 12 ผู้สาเร็จการศึกษาได้ทางานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจบ ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรร้อยละ 90
ตัวชี้วัดที่ 14 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กาหนดร้อยละ 86
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
(ตบช 5.1 ระดับสถาบัน)
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ต้องการของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
(ตบช.6.1 ระดับหลักสูตร)
ตัวบ่งชี้ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ตบช.6.1 ระดับหลักสูตร)
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.4 : สภาพแวดล้อมและโครงการพื้นฐานทางกายภาพมีความพร้อม
ต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ
กลยุทธ์ที่
4.4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้มี
ความทันสมัย
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่ง
ประเทศไทย”
1.1 นักเรียน/นักศึกษา
100
คน
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
100
คน
1.3 บุคคลทั่วไป
60
คน
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ 85
2. ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง
เป้าหมายระดับ 3
3. ระดับความสาเร็จของการจัดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3
4. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมายระดับ 3
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5. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป้าหมายระดับ 3
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เป้าหมายระดับ 3
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 180,400 บาท ร้อยละ 100
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

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

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุด
มนุษย์แห่งประเทศไทย
งบดาเนินงาน

1

ประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์

ก,ข

ค

ง

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

ปริมาณ

งบประมาณ

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์
แห่งประเทศไทย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรภายนอก
- ค่าวิทยากรภายใน
ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าจัดทาเล่มเอกสาร
- วัสดุสาหรับจัดงาน
- ค่าจัดสถานที่
- ค่าเช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศ
- ค่าพาหนะวิทยากร
- ค่าที่พักวิทยากร

2 คน
6 คน
60 คน
60 คน
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 งาน
1 งาน

15,600
4,800
10,800
164,800
36,000
6,300
10,000
78,500
12,000
14,000
4,000
4,000
180,400

2 คน
6 คน

4,800
10,800

60 คน
60 คน
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 งาน
1 งาน

36,000
6,300
10,000
78,500
12,000
14,000
4,000
4,000
180,400

2560
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุด
มนุษย์แห่งประเทศไทย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรภายนอก
- ค่าวิทยากรภายใน
ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าจัดทาเล่มเอกสาร
- วัสดุสาหรับจัดงาน
- ค่าจัดสถานที่
- ค่าเช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศ
- ค่าพาหนะวิทยากร
- ค่าที่พักวิทยากร

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
180,400
ปริมาณรายการ

2
6

คน ๆ ละ
คน ๆ ละ

2
3

60
60
1
1
1
1

คน ๆ ละ
คน ๆ ละ
ครั้ง
ครั้ง
งาน
งาน

3
3

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถั่วเฉลี่ยจ่ายโครงการนี้ทุกรายการ

ชั่วโมง ๆละ 1,200
ชั่วโมง ๆ ละ 600
มื้อ ๆ ละ
มื้อ ๆ ละ

บาท
บาท

200 บาท
35 บาท

4,000
4,000

บาท
บาท

15,600
4,800
10,800
164,800
36,000
6,300
10,000
78,500
12,000
14,000
4,000
4,000
180,400

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการดาเนินงาน
เกี่ยวกับห้องสมุดมนุษย์และสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดการทางานขององค์กรของตนเองได้
8.2 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 จานวนผู้เข้าใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป มีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
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86.งานปรับปรุงระบบบารุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ (Chamo Social OPAC)
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดาเนินการ
ได้เสร็จ
ภายในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:
280,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หลักการและเหตุผล
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการจัดหา รวบรวม ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ บริการ
โครงสร้างพื้ นฐานเกี่ย วกับ เทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็นศูนย์กลางแห่ ง การเรียนรู้ของบุคลากร ในด้านระบบ
เทคโนโลยีจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถศึกษาค้นหาจาก
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางห้องสมุดจึงได้พัฒนาระบบห้องสมุดให้เป็นแหล่งวิทย
บริก ารที่ ครบสมบู ร ณ์ แบบ เพื่ ออ านวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ ใช้บ ริก ารได้ ศึก ษาค้น คว้าด้ ว ยตนเองได้ อย่ าง
หลากหลาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร ในด้านระบบ
เทคโนโลยีจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถศึกษาค้นหาจาก
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางห้องสมุดจึงได้พัฒนาระบบห้องสมุดให้เป็นแหล่งวิทย
บริก ารที่ ครบสมบู ร ณ์ แบบ เพื่ ออ านวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ ใช้บ ริก ารได้ ศึก ษาค้น คว้าด้ ว ยตนเองได้ อย่ าง
หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. ห้องสมุดได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่เป็นเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
2. นักเรียนและครูใช้บริการห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้าและค้นหาข้อมูลต่างๆได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ขึ้น และมีอย่างหลากหลายเพียงพอต่อความต้องการ
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3. นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ภายในห้องสมุด ด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และสืบค้นข้อมูลง่ายขึ้น และหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 9 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 10 จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
ตัวชี้วัดที่ 11 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ตัวชี้วัดที่ 12 ผู้สาเร็จการศึกษาได้ทางานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจบร้อยละ 85
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรร้อยละ
90
ตัวชี้วัดที่ 14 ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กาหนดร้อยละ 86
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
(ตบช 5.1 ระดับสถาบัน)
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ต้องการของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
(ตบช.6.1 ระดับหลักสูตร)
ตัวบ่งชี้ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ตบช.6.1 ระดับหลักสูตร)
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.4 : สภาพแวดล้อมและโครงการพื้นฐานทางกายภาพมีความพร้อม
ต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ
กลยุทธ์ที่ 4.4: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้มีความ
ทันสมัย
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
จานวนผู้เข้าใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จาแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ (ประมาณต่อเดือน)
1.1 นักเรียน/นักศึกษา
1.2 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
1.3 บุคคลทั่วไป

ปริมาณ

หน่วยนับ

6,400
120
350

คน
คน
คน
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2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายร้อยละ
85
2.4 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่าง
ต่อเนื่อง เป้าหมายระดับ 3
2.5 ระดับความสาเร็จของการจัดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เป้าหมายระดับ 3
2.6 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป้าหมาย
ระดับ 3
2.7 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป้าหมายระดับ 3
2.8 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เป้าหมายระดับ 3
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 280,000 บาท ร้อยละ 100
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

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

งานปรับปรุงระบบบารุงรักษา
ห้องสมุดอัตโนมัติ (Chamo

Social OPAC)
1

งบลงทุน
ปรับปรุงระบบบารุงรักษาห้องสมุด
อัตโนมัติ

ก,ข

ค,ง

จ

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

งานปรับปรุงระบบบารุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ

(Chamo Social OPAC)
1

งบลงทุน
งานปรับปรุงระบบบารุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

1 งาน

280,000
280,000
280,000

1 งาน

280,000
280,000

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมา
ณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
งานปรับปรุงระบบบารุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ (Chamo Social OPAC)
งบลงทุน
1 ปรับปรุงระบบบารุงรักษาห้องสมุด
1
งาน
ปริมาณรายการ

ลา
ดับ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
280,000
280,000
280,000

อัตราต่อหน่วย

อัตโนมัติ (Chomo Social OPAC)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

280,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเพียงพอ
2. ผู้ใช้บริการมีช่องทางในการเรียนรู้นอกเวลาเพิ่มขึ้น
3. สานักฯ มีการบริการจัดการอย่างมีคุณภาพ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 จานวนผู้เข้าใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป มีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
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1000100 หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนงานพื้นฐาน
87. งานบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
140,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน

1. หลักการและเหตุผล
หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้ว ยการตรวจสอบภายในของส่ วนราชการ พ.ศ.2551 โดยให้ ขึ้นตรงต่อหั วหน้าส่ ว นราชการ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่จะช่วยให้การบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาระงานที่สาคัญของหน่วยตรวจสอบภายใน คือ การบริการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาแก่
หน่ ว ยรั บ ตรวจต่ างๆ ในเรื่ อ งของการควบคุ ม ภายใน การบริห ารความเสี่ ย งและการปฏิ บั ติ งาน ซึ่ งการ
ตรวจสอบภายในจะเป็ น เครื่องมือและกลไกอันส าคัญ ของผู้ บริห าร เปรียบเสมือนกลไกในการเฝ้ าระวังให้
หน่วยงาน ได้รับรู้สถานการณ์ของตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกากับ ดูแลอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ
เพื่อให้หน่วยงานได้รับการตรวจสอบอย่างทั่วถึง
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการเตรียมความพร้อมและมีมาตรฐานงานของ
บุคลากรที่จะปฏิบั ติงานให้ส ามารถบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นดังกล่าว โดยส่ งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม
อบรมและสัมมนา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเกิดการพัฒนางานด้านการตรวจสอบ การจัดทาแผนการ
ตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และการรวบรวมรายงานการตรวจสอบส่งให้กับกลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวง อีกทั้งยังจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้กับบุคลากรในหน่วย
รับตรวจ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานงานตรวจสอบภายในที่กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านการจัดการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้ดาเนินงาน
เป็นไป
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย
2. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 9 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 1,419 คน
ตัวชี้วัดที่ 10 จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ จานวน 1,865 คน
ตัวชี้วัดที่ 11 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 6,522 คน
ตัวชี้วัดที่ 12 ผู้สาเร็จการศึกษาได้ทางานาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากเรียนจบ ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ
90
ตัวชี้วัดที่ 14 ผูส้ าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
 สกอ.

องค์ประกอบที่ .........

ตัวบ่งชี้ ..............................................................................
ตัวบ่งชี้ .............................................................................
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ......................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ .................................................................................................................
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ..................................................................................................................
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่........................................................................................
เป้าประสงค์ที่ ......................................................................................................
กลยุทธ์ที่ ............................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ..................................................................................................................
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1 แผนการตรวจสอบภายในประจาปี
1.2 รายงานผลการตรวจสอบ
1.3 ผู้เข้ารับการอบรม
1.4 บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในได้เข้ารับการอบรม สัมมนา
เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในและที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยคนละ

ปริมาณ หน่วยนับ
1
ฉบับ
4
ฉบับ
40
คน
30 ชั่วโมง/คน
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2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 หน่วยตรวจสอบภายใน มีการบริหารจัดการและการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
2.2 บุคลากรในหน่วยรับตรวจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคัม
2.3 บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน มีความรู้ ความชานาญในงานตรวจสอบ ตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกาหนด
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 46,200 บาท ร้อยละ 33
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 30,800 บาท ร้อยละ 22
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 29,400 บาท ร้อยละ 21
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 30,800 บาท ร้อยละ 22
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1
2
3

ขั้นตอน / กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 งานบริหารจัดการหน่วย
ตรวจสอบภายใน
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้
กิจกรรมที่ 3 บุคลากรอบรม สัมมนา
การไปราชการ และการไปศึกษาดูงาน

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


 




    



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

  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 485

6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

1
2

3

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 งานบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 บุคลากรอบรม สัมมนา การไปราชการ และ
การไปศึกษาดูงาน
งบดาเนินงาน
3.1 ค่าใช้สอย
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

2 ครั้ง

50,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

7,200
17,800

65,000
140,000

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

1 ครั้ง

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

48,500

1 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง

10,000
58,500

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1,500

7,200
17,800

25,000
50,000

20,000
20,000

10,000
11,500
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน หมาย
อัตราต่อหน่วย
รายการ
รายการ
งบประมาณ เหตุ
(บาท)
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
อัตรา หน่วย
1 กิจกรรมที่ 1 งานบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน
50,000
1.1 ค่าวัสดุและค่าวัสดุ
50,000
- ค่าวัสดุสานักงาน
1
ครั้ง
3,060
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
1
ครั้ง
45,440
- ค่าใช้สอย
1,500
2 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
25,000
2.1 จัดอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
25,000
2.1.1 ค่าตอบแทน
7,200
- ค่าตอบแทนทยากร
1
ท่าน
12
ชั่วโมง
600 บาท
7,200
2.1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
17,800
- ค่าวัสดุ
4,200
- ค่าอาหารกลางวัน
40
คน
2
มื้อ
100 บาท
8,000
- ค่าอาหารว่าง
40
คน
4
มื้อ
35 บาท
5,600
3 กิจกรรมที่ 3 บุคลากรอบรม สัมมนา การไปราชการ และการไปศึกษาดูงาน
65,000
งบดาเนินงาน
65,000
3.1 ค่าใช้สอย
65,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
18,000
- ค่าทีพ่ ัก
6,000
- ค่าพาหนะ
23,000
- ค่าลงทะเบียน
18,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
140,000
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การจัดการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในมีการดาเนินงานเป็นไปตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. บุคลากรในหน่วยรับตรวจมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สามารถ
นาไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้
3. บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในมีทักษะ ความรู้ ความชานาญ ด้านการตรวจสอบภายใน
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 แผนการตรวจสอบภายในประจาปี จานวน 1 ฉบับ
9.1.2 รายงานผลการตรวจสอบ จานวน 4 ฉบับ
9.1.3 ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 40 คน
9.1.4 บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในได้เข้ารับการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับงานตรวจสอบและที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อยคนละ 30 ชั่วโมง/คน
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ ร้อยละ 85
9.2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
ร้อยละ 85
9.2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ ร้อยละ 85
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน
9.3.2 การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบทดสอบผู้เข้ารับการอบรม
9.3.3 การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ปริมาณรายการ
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม
แผนงานพื้นฐาน
88.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรูต้ ลอดชีวิต
กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ร้อยละ80
5. ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 80
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
งบอุดหนุน
6,669,600 บาท
โรงเรียนสาธิตมัธยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ ทับทิมเจือ

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ย นสาธิ ต มั ธ ยม สั ง กั ด คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญ ของการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการ โรงเรียนสาธิตมัธยม จึงได้ดาเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ เพื่อวางแผนการดาเนินงานของโรงเรียนและติดตามประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนตาม
แผนปฏิบั ติราชการเพื่ อแสดงความรับ ผิ ดชอบต่ อการบริหารราชการของโรงเรียนสาธิต มัธยม โดยมุ่ งเน้ น ให้การ
สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 และ 4 เพื่อเป็นการจัดกระบวนการ
ศึกษาที่ทาให้นักเรียนมีความรู้ และมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้นักเรียนอยู่รอดในโลกได้ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
ครอบครัวและสังคมส่วนรวม ส่วนคุณภาพการศึกษาของนักเรียนนั้นดูได้จากเป้าหมายปลายทางคือคุณภาพของผู้จบ
การศึกษาว่าจะต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติต่าง ๆ อย่างน้อยต้องครบถ้วนตามที่หลักสูตรกาหนด เนื่องจากการ
พิสูจน์คุณภาพนักเรียนที่จบการศึกษาต้องอาศัยเวลา ดังนั้นกระบวนการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ และ
ยั่งยืนจึงเป็นสิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เมื่อ บุตร – หลานจบ
การศึกษาแล้ว จะเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตลอดจนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้
ก้าวหน้าไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเป็นการ จัดการศึกษาเพื่อปวงชน โดยโรงเรียนต้อง
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
เพื่อเป็นรากฐานที่พอเพียงสาหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒ นาหน้าที่การงานและการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสาหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์รอบด้านทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม ความรู้และ
คุณธรรม
2. เพื่อจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ
3. เพื่อจัดการศึกษาโดยนักเรียนทุกคนต้องมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 12 ปี
4. เพื่อพัฒนาการศึกษาในด้านการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรท้องถิน่ และภาคเอกชน
5. เพื่อพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐานให้เกิดความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
 สกอ.
 ก.พ.ร.
 สมศ.

ตัวชี้วัดที่ 26 จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 619 คน
ตัวชี้วัดที่ 27 ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100
องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ 1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ 2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2 จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3 จานวนนักเรียนที่คงอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6
4 นักเรียนจบการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12
เดือนหลังจากจบ
5 นักเรียนจบหลักสูตรและสาเร็จการศึกษา
6 ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปริมาณ
120
80
369
12

หน่วยนับ
คน
คน
คน
เดือน

2
80

ระดับชั้น
ร้อยละ

1.ยกระดับผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์รอบด้านทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม ความรู้และ
คุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 90 ของจานวนนักเรียน 619 คน
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ
3.สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีสว่ นร่วมระหว่างองค์กรท้องถิ่นและภาคเอกชน
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4.ยกระดับผลของการบริหารและการจัดการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน และยกระดับด้านการ
บริหารและการจัดการ ร้อยละ 90
5.ยกระดับการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษา
ตลอดปีการศึกษาไม่ต่ากว่า 3.5 ร้อยละ 90
6.ยกระดับการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษา
ตลอดปีการศึกษาไม่ต่ากว่า 3.5 ร้อยละ 90
3.เป้าหมายเชิงเวลา
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59)
เบิกจ่ายร้อยละ 31 เป็นเงิน 2,012,630
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60)
เบิกจ่ายร้อยละ 23 เป็นเงิน 1,570,605
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60)
เบิกจ่ายร้อยละ 23 เป็นเงิน 1,558,105
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60)
เบิกจ่ายร้อยละ 23 เป็นเงิน 1,528,260
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

บาท
บาท
บาท
บาท

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2559
ลาดับ ขั้นตอน/กิจกรรม
ไตรมาส 1
ตค. พย. ธค.
1 กิจกรรมที่ 1 บริหาร ก-ค ก-ง ก-จ
จัดการ
2

กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมพัฒนา
บุคลากร

ก-จ

-

-

ไตรมาส 2
มค. กพ. มีค.
ก-ง ก-ง ก-จ

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

ไตรมาส 4
กค. สค. กย.
ก-ง ก-ง ก-จ

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลา
ดับ

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต

1 กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ
1.1 งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร
1.2 งบดาเนินงาน
- จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์
- ค่าใช้สอย
- เงินสมทบประกันสังคม 5%
1.3 จัดค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
- ค่าสาธารณูปโภค
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษา
ประเทศญี่ปุ่น
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

2559

2560

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

6,482,575
12 ครั้ง

5,576,280
29 อัตรา

12 เดือน
12 เดือน
12 เดือน
1 ครั้ง
1 ครั้ง

845,155
425,155 3 เดือน
175,000 3 เดือน
245,000 3 เดือน
61,140
3 เดือน
187,025
187,025 1 ครั้ง
6,669,600

1,394,070

29 อัตรา

1,394,070

29 อัตรา

1,394,070

29 อัตรา

1,394,070

275,000 3 เดือน
80,000 3 เดือน
61,250 3 เดือน

60,000 3 เดือน
40,000 3 เดือน
61,250 3 เดือน

60,000 3 เดือน
27,500 3 เดือน
61,250 3 เดือน

30,155
27,500
61,250

15,285 3 เดือน

15,285 3 เดือน

15,285 3 เดือน

15,285

187,025
2,012,630

1,570,605

1,558,105

1,528,260
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ
1.1 งบบุคลากร
ค่าจ้างชั่วคราวครูสาธิตมัธยม
ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม
ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม
ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม
ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม
ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม
ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม
ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม
ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม
ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม
ค่าจ้างและเงิน พชค. เจ้าหน้าที่
ประจาตามสัญญา
เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา
เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา (คนงาน)
1.2 ตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
- เงินสมทบประกันสังคม 5%
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าเบี้ยเลีย้ งไปราชการ
- ค่าวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร วารสาร คู่มือ
และหลักสูตร
- ค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าวัสดุ
- ตารา วารสาร นวนิยาย หนังสือพิมพ์

- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุกีฬา
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- ค่าวัสดุและยาห้องพยาบาล
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
- ค่าล้างอัดภาพ
- ค่าป้าย
- ค่าถ่ายเอกสาร
1.3 ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าโทรศัพท์และไปรษณียภัณฑ์

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา หน่วย

24
4
1
1
1
1
3
2
10
1
5

อัตรา
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตราๆละ
อัตรา

12
12
12
12
12
12
12
12
12

เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ
เดือนๆละ

21,570
19,100
18,690
16,190
18,270
17,690
16,570
15,800
15,050

1
4

อัตราๆละ
อัตราๆละ

12
12

เดือน ๆละ
เดือนๆละ

10,900 บาท
9,000 บาท

29

อัตรา

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
6,482,575
5,576,280
5,013,480
1,035,360
229,200
224,280
194,280
219,240
636,840
397,680
1,896,000
180,600
562,800
130,800
432,000
845,155
420,000
245,000
40,000
80,000
30,000
10,000
1,000
1,000
13,000
425,155
50,000
155,155
30,000
100,000
30,000
20,000
10,000
10,000
20,000
61,140
16,200
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ลา
ดับ

รายการ

- ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากร
2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทางการศึกษาประเทศญี่ปุ่น
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าเบี้ยเลีย้ งไปราชการญี่ปุ่น
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าพาหนะรถบัสรับ-ส่ง
- ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าทางด่วน

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

5
คนๆละ
5
คนๆละ
1
คัน
1
คัน
1
คัน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

6
1
2
2
2

วันๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ
ครั้งๆละ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
44,940

อัตราต่อหน่วย

2,100
23,125
1,500
2,500
200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

187,025
187,025
63,000
115,625
3,000
5,000
400

6,669,600

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการทุกระดับชั้นตลอดปีการศึกษา
2.นักเรียนสาเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา
3.นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 นักเรียนเข้าใหม่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 2 ระดับชั้น ร้อยละ 90
9.1.2 นักเรียนที่คงอยู่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 4 ระดับชั้น ร้อยละ 90
9.1.3 นักเรียนสาเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ
การศึกษาร้อยละ 100
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดย
ผู้เรียน
9.3.2. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาและรายงานการศึกษาต่อของ
นักเรียน
9.3.3. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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1020108 โรงเรียนประถมสาธิต
แผนงานพื้นฐาน
89.โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ :
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นฟื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รบั โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
ผลผลิต :
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต : 1.จานวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ
2.ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการทีไ่ ด้รับการสนับสนุน
งบประมาณหมวดรายจ่าย :
งบบุคลากร , งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ :
4,130,700 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ :
หน่วยงาน : โรงเรียนประถมสาธิต
ผู้รับผิดชอบ : ดร.พรเทพ รู้แผน

1. หลักการและเหตุผล
1.การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ในระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะ พื้นฐานด้านการอ่านการเขียน
การคิดคานวณ การคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้ง ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวั ฒนธรรม โดยเน้นจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้
คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก
เพื่ อให้ การจั ด การศึกษาระดั บ ประถมศึ กษา ของโรงเรีย นประถมสาธิ ต เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพจึ ง ต้ อ งมี การ
ดาเนินการหลายๆ ด้านด้วยกัน ได้แก่ การดาเนินการจ้างครู เจ้าหน้าที่ คนงาน และการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการสอนให้บุคลากรและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ
เป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รวมทั้ง
เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษา โรงเรียนประถมสาธิต จึงจาเป็นต้องดาเนินการตามพันธกิจ
ดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์รอบด้านทัง้ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม ความรู้และ
คุณธรรม
2. เพื่อจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ
3. เพื่อจัดการศึกษาโดยนักเรียนทุกคนต้องมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
4. เพื่อพัฒนาการศึกษาในด้านการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรท้องถิ่นและภาคเอกชน
5.เพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐานให้เกิดความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545

2
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี่วัดที่ 26 : จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 27 : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
ร้อยละ 100
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ 1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ 2 : กระบวนการบริหารทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ 1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
 สมศ.
มาตรฐานที่ 1 : ผลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 8 : ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
มาตรฐานที่ 2 : การบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1 จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่และคงอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
1.2 จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับการจัดกิจกรรมและสาเร็จการศึกษาตามระดับชัน้
1.3 ผู้บริหารและบุคลากรได้รบั การพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น
1.4 จานวนนักศึกษาใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติวชิ าชีพระหว่างเรียนและพัฒนา
ข้อมูลทางวิชาการทางการศึกษาทุกโปรแกรมการศึกษา

ปริมาณ
423
6
30
85

หน่วยนับ
คน
ระดับชั้น
คน
ร้อยละ

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ยกระดับผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์รอบด้านทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม ความรู้
และคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 90
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ
2.3 สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรท้องถิ่นและภาคเอกชน
2.4 ยกระดับผลของการบริหารและการจัดการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน และยกระดับด้านการบริหาร
และการจัดการ ร้อยละ 90
2.5 ยกระดั บ การเรีย นของนั ก เรีย นชั้ น ประถมศึก ษาที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมจากการศึ ก ษาตลอดปี
การศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.5 ร้อยละ 90

3.เป้าหมายเชิงเวลา
25
1,032,675
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ ..................เป็
นเงิน...........................บาท
1,073,982
26
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) เบิกจ่ายร้อยละ .................เป็
นเงิน...........................บาท
1,032,675
25
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) เบิกจ่ายร้อยละ ................เป็
นเงิน...........................บาท
991,368
24
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) เบิกจ่ายร้อยละ .................เป็
นเงิน...........................บาท
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
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(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 บริหาร
จัดการ

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

หมายเหตุ : ให้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81% - 100%)
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4

6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ
งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร
ค่าใช้สอย
- เงินสมทบประกันสังคม 5%
งบดาเนินงาน
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สานักงาน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ : ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

12 เดือน

3,666,780

12 เดือน
4 ครั้ง

2559

2560

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

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

3 เดือน

916,695

3 เดือน

916,695

3 เดือน

916,695

3 เดือน

916,695

3 เดือน

40,542

3 เดือน

40,542

3 เดือน

40,542

3 เดือน

40,542

1 ครั้ง

75,438
1,032,675

1 ครั้ง

116,745
1,073,982

1 ครั้ง

75,438
1,032,675

1 ครั้ง

34,131
991,368

162,168
301,752
4,130,700

5
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1 กิจกรรมบริหารจัดการ
งบบุคลากร
ค่าจ้างบุคลากรโรงเรียนประถมสาธิต 19 อัตรา
- ครูโรงเรียนประถมสาธิต
1
- ครูโรงเรียนประถมสาธิต
4
- ครูโรงเรียนประถมสาธิต
3
- ครูโรงเรียนประถมสาธิต
1
- ครูโรงเรียนประถมสาธิต
2
- ครูโรงเรียนประถมสาธิต
4
- ครูโรงเรียนประถมสาธิต
1
- เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา
1
(วุฒิ ปวส.)
- เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา
2
(คนงาน)
งบดาเนินงาน
- เงินสมทบประกันสังคม 5%
19
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สานักงาน

คน
คนๆ ละ
คนๆ ละ
คน
คนๆ ละ
คนๆ ละ
คน
คน

12
12
12
12
12
12
12
12

เดือนๆ ละ
เดือนๆ ละ
เดือนๆ ละ
เดือนๆ ละ
เดือนๆ ละ
เดือนๆ ละ
เดือนๆ ละ
เดือนๆ ละ

คนๆ ละ

12

เดือนๆ ละ

อัตราต่อหน่วย
อัตรา หน่วย

18,690
18,270
17,910
17,690
16,920
15,800
15,050
12,285

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9,000 บาท

คน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
4,130,700
3,666,780
3,666,780
224,280
876,960
644,760
212,280
406,080
758,400
180,600
147,420
216,000
463,920
162,168
301,752
4,130,700

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการทุกระดับชั้นตลอดปีการศึกษา
2.นักเรียนสาเร็จการศึกษาและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา
3.นักเรียนได้รับการบริหารและการจัดการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน และการบริหารจัดการ
การศึกษาใน 5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ ตามที่สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ร้อยละ 90
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
9.1.2 ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ

6
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1020107 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
90.งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นฟื้นฐานตามสิทธิที่กาหนด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รบั โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
ผลผลิต:
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1.จานวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ
2.ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการทีไ่ ด้รับการสนับสนุน
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบบุคลากร งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
1,915,550
บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร. สุภัทรา คงเรือง

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรีย นสาธิตปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรี อยุธ ยา เป็น หน่ ว ยงานที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน โดยการจัด
การศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเด็กที่สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้เต็มตามศักยภาพและสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เกิดประสิทธิภาพจึงต้องมีการดาเนินการหลาย ๆ ด้านด้วยกัน
ได้แก่ การดาเนินการจ้างครู พี่เลี้ยง คนงานและการจัดซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
การสนับสนุนการสอนให้บุคลากรและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ
เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
จึงจาเป็นต้องดาเนินการตามพันธกิจดังกล่าว ข้างต้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
2. เพื่อยกระดับให้โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถและมีมาตรฐาน โดยจัดจ้าง
ครู
คนงาน ในการสนับสนุนค่าจ้างชั่วคราว เงินค่าประกันสังคม และค่าตอบแทนอื่น ๆ
3. เพื่อส่งเสริม การจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน
5. เพื่อให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาข้อมูลทางวิชาการทางการศึกษา
ปฐมวัยสาหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 26 จานวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 27 ผูป้ กครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
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องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : กระบวนการบริหารทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
 ก.พ.ร.
มติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
มติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
 สมศ.
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5 : เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1 นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
4
ระดับชั้น
2 จานวนนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมและสาเร็จการศึกษาตามระดับชั้น
4
ระดับชั้น
3 ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น
10
คน
4 นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อการเรียน
100
ร้อยละ
การสอน
5 จานวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
85
ร้อยละ
ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาข้อมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ ร้อยละ 100
2.2 โรงเรียนมีผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้นและได้มาตรฐาน ร้อยละ 80
2.3 นักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน
รวมทั้ง พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 100
2.4 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แหล่ง
ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาข้อมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 100
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3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ 25.83 % เป็นเงิน 494,730
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) เบิกจ่ายร้อยละ 28.97 % เป็นเงิน 554,940
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) เบิกจ่ายร้อยละ 25.79 % เป็นเงิน 493,940
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) เบิกจ่ายร้อยละ 19.41 % เป็นเงิน 371,940
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

บาท
บาท
บาท
บาท

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1
2
3
4
5

ขั้นตอน / กิจกรรม

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

วางแผนการดาเนินงาน
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมบริหารจัดการ
ประเมินผลการดาเนินงาน

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

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

2

3

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดจ้างบุคลากรประจาโรงเรียน
ค่าจ้างชั่วคราวบุคลากร
งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจา
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ์
2.1 งบดาเนินงาน
2.1.1 ค่าตอบแทน
2.1.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สานักงาน
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และยาการพยาบาล
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์งานบ้าน-งานครัว
ประเมินผลการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ
12 เดือน

12 เดือน

2559

2560

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1,815,200 3 เดือน
494,730 3 เดือน
494,730 3 เดือน
453,800 3 เดือน
371,940

งบประมาณ

100,350

1,915,550

3 ครั้ง

494,730

60,210

554,940

2 ครั้ง

40,140

493,940

371,940
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดจ้างบุคลากรประจาโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
1 งบบุคลากร
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว
1) ครูโรงเรียนสาธิต
1
คน ๆ ละ
8
เดือนๆ ละ
2) ครูโรงเรียนสาธิต
1
คน ๆ ละ
8
เดือนๆ ละ
3) ครูโรงเรียนสาธิต
1
คน ๆ ละ
12
เดือนๆ ละ
4) ครูโรงเรียนสาธิต
1
คน ๆ ละ
12
เดือนๆ ละ
5) ครูโรงเรียนสาธิต
1
คน ๆ ละ
12
เดือนๆ ละ
6) ครูโรงเรียนสาธิต
1
คน ๆ ละ
12
เดือนๆ ละ
7) ครูโรงเรียนสาธิต
1
คน ๆ ละ
12
เดือนๆ ละ
8) ครูโรงเรียนสาธิต
1
คน ๆ ละ
12
เดือนๆ ละ
9) คนงาน
1
คน ๆ ละ
12
เดือนๆ ละ
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ์
1 งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอยและวัสดุ
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์การจัดการเรียน-สอน 5
ครั้ง ๆ ละ
1
ครั้ง ๆ ละ
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สานักงาน
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และยาการ
พยาบาล
-ค่าวัสดุงานบ้าน-งานครัว
- เงินสมทบประกันสังคม 5%
2
คน ๆ ละ
6
เดือนๆ ละ
- เงินสมทบประกันสังคม 5%
6
คน ๆ ละ
12
เดือนๆ ละ
- เงินสมทบประกันสังคม 5%
1
คน ๆ ละ
12
เดือนๆ ละ

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

อัตราต่อหน่วย
อัตรา หน่วย

19,920
19,510
19,100
20,320
18,690
17,690
17,310
16,920
9,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

36,442 บาท

750 บาท
750 บาท
450 บาท

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
1,815,200
1,743,800
1,743,800
159,360
156,080
229,200
243,840
224,280
212,280
207,720
203,040
108,000
171,750
171,750
171,750
100,350

12,000
54,000
5,400
1,915,550

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการทุกระดับชั้นตลอดปีการศึกษา
2.โรงเรียนมีผู้ปบริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามระยะเวลาที่กาหนด
3.นักเรียนได้รับการส่งเสริม การจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
4.นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และครุภัณฑ์ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่
เพียงพอ
5.นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แหล่งค้นคว้าวิจัยและ
พัฒนาข้อมูลทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยสาหรับ
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9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
9.1.2 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
9.1.3 จานวนนักเรียนที่เข้าใหม่ และคงอยู่
9.1.4 ผลของการบริหารและการจัดการศึกษาคุณภาพผู้เรียน
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
9.3.2 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม
9.3.3 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม
9.3.4 สารวจข้อมูลจากรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (รายงานถึง สกอ.)
9.3.5 สารวจข้อมูลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมศ.)
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน ลดความเหลื่ อ มล้ า และสร้ า งการ
เจริญเติบโตจากภายใน
แผนงาน 4 แผนงานพื้ น ฐานด้ า นการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน ลดความเหลื่ อ มล้ า และสร้ า งการ
เจริญเติบโตจากภายใน
แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการ
เจริญเติบโตจากภายใน
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
แผนงานพื้นฐาน
91.โครงการงานบริหารสานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 4.7 แผนงานรองส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังค่านิยมให้นิสติ นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:
ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
3. โครงการที่บรรลุ ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 85
4. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 85
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
232,500 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบัน อยุธยาศึกษา เป็ นหน่ วยงานหนึ่งที่ทาหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และวิจัย
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งจาเป็นต้องมีสานักงานที่สามารถขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องมีการ
จัดประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันฯ เพื่อจัดทาแผนการบริหารงานของสถาบันฯ และในการดาเนินงาน
ต่างๆของสถาบันอยุธยาศึกษาจาเป็นต้องมีการจัดอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในด้านการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการดาเนินงานดังกล่าว สถาบัน
อยุธยาศึกษา จาเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุสานักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าสาธารณูปโภค งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของสถาบั น อยุ ธยาศึกษา รวมทั้งต้องมีค่าซ่อมแซมวัส ดุ ครุภัณ ฑ์ที่ช ารุ ด เพื่อให้ สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้การดาเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนางาน
ได้ดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานของสานักงานสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีศักยภาพ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 505

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการและการ
ให้บริการ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 28 จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 29 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 31 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
เป้าประสงค์ 3.1 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางความรูวัฒนธรรมอยุธยา
เป้าประสงค์ 3.2 มหาวิทยาลัยเปนสวนหนึ่งของการจัดการดานการทองเที่ยวเมือง
มรดกโลก
เป้าประสงค์ 3.3 มหาวิทยาลัยเปนแบบอยางของการธารงรักษาวัฒนธรรมไทย
ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาสูการเปนศูนยกลางความรู วัฒนธรรมอยุธยา
กลยุทธที่ 3.2 สรางเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการ ทองเที่ยวเมืองมรดกโลก
กลยุทธที่ 3.3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมบนรากฐานแหง ความเปนไทย
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน /อบรม สัมมนา ประชุม บุคลากรของ
สถาบันอยุธยาศึกษา อย่างน้อย คนละ 1 ครั้ง
1.2 ค่าเบี้ยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ,ค่าอาหารว่าง,ค่าจัดทาเอกสาร
1.3 ค่าวัสดุสานักงาน/ค่าถ่ายเอกสาร
1.4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
1.5 ค่าวัสดุการเกษตร
1.6 ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจาสานักงาน
1.7 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ 2 หมายเลขและค่าไฟฟ้าหอศิลป์)
1.8 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
1.9 จัดทารูปเล่มรายงานประจาปี

ปริมาณ
10-15

หน่วยนับ
ครั้ง

4
1-12
2
1
2
24
1
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจต่อผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.ระดับคะแนนตามตัวบ่ งชี้ตามองค์ ประกอบที่ 2 การท านุบ ารุงศิ ลปะและวัฒนธรรมไม่ น้อยกว่ า 5
คะแนน
3.ดาเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.ดาเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ
5.ดาเนินกิจกรรมโดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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6.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามแผน
7.มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
8.ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัดอยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ 32 เป็นเงิน 73,625 บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) เบิกจ่ายร้อยละ 36 เป็นเงิน 83,625 บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) เบิกจ่ายร้อยละ 17 เป็นเงิน 40,125 บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) เบิกจ่ายร้อยละ 15 เป็นเงิน 35,125 บาท
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2559
พ.ศ.2556
ขั้นตอน / กิจกรรม
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 กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการสานักงานสถาบัน
กขคงจ
อยุธยาศึกษา
2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการประจา
กขคงจ
สถาบันอยุธยาศึกษา
3 กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์ของ
กขคงจ
สถาบันอยุธยาศึกษา

ลา
ดับ

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

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7
3.1
3.2
3.3
3.1
3.2

รวมทุกไตรมาส

2559
ขั้นตอน / กิจกรรม
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการสานักงานสถาบันอยุธยา
167,000
ศึกษา
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม
10-15
50,000
4 ครั้ง
12,500
ประสานงานราชการ/ค่ายานพาหนะและน้ามันเชื้อเพลงใน ครั้ง
การอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สานักงาน/ถ่ายเอกสาร
1-12
47,000
1 ครั้ง
23,500
ครั้ง
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
1 ครั้ง
10,000
1 ครั้ง
10,000
ค่าวัสดุการเกษตร
1 ครั้ง
5,000
1 ครั้ง
5,000
ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์
1ครั้ง
5,000
1 ครั้ง
5,000
ประจาสานักงาน
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าฟ้าหอศิลป์และค่าโทรศัพท์)
36 บิล
50,000
3 บิล
12,500
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันอยุธยา
20,500
ศึกษา
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
4 ครั้ง
16,000
1 ครั้ง
4,000
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4 ครั้ง
2,380
1 ครั้ง
595
ค่าจัดทารูปเล่ม
4 ครั้ง
2,120
1 ครั้ง
530
กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์สถาบันอยุธยาศึกษา
45,000
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
14 ครั้ง
20,000
3 ครั้ง
5,000
จัดทารูปเล่มรายงานประจาปี
1 ครั้ง
25,000
รวมทั้งสิ้น
232,500
78,625

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

4 ครั้ง

12,500

4 ครั้ง

12,500

4 ครั้ง

12,500

1 ครั้ง

23,500

3 บิล

12,500

3 บิล

12,500

3 บิล

12,500

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

4,000
595
530

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

4,000
595
530

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

4,000
595
530

4 ครั้ง
1 ครั้ง

5,000
25,000
83,625

4 ครั้ง

5,000

3 ครั้ง

5,000

35,125

35,125
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการสานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
-ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน
1 -15
ครั้ง
อบรม สัมมนา ประชุม ประสานงาน
ราชการ/ค่ายานพาหนะและน้ามัน
เชื้อเพลงในการอบรม/สัมมนา/
ประชุม/ประสานงานราชการ
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
1
ครั้ง
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สานักงาน/ถ่าย
2
ครั้ง
เอกสาร
-ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
1
ครั้ง
-ค่าวัสดุการเกษตร
1
ครั้ง
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
-ค่าโทรศัพท์ 2 หมายเลข 12 เดือน 36
บิล
และค่าไฟฟ้าหอศิลป์
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
4
ครั้งๆละ
2.2 ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4
ครั้งๆละ
- ค่าจ้างจัดทารูปเล่มเอกสาร
4
ครั้งๆละ
3 กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์สถาบันอยุธยาศึกษา
งบดาเนินงาน
3.1 ค่าใช้สอย
-จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
14
ครั้ง
- ค่าจ้างจัดทารูปเล่ม
1
ครั้ง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
167,000
167,000
117,000
50,000 บาท
50,000
อัตราต่อหน่วย

5,000
23,500

บาท
บาท

5,000
47,000

10,000
5,000

บาท
บาท

50,000

บาท

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

4,000

บาท

35
31

บาท
บาท

20,000
25,000

บาท
บาท

20,500
20,500
16,000
16,000
4,500
2,380
2,120
45,000
45,000
45,000
20,000
25,000
232,500

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้รับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษามีความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการให้บริการ ส่งผลให้มี
ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
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9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
9.1.1 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงาน
9.1.2 ผู้รับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษามีความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการให้บริการ
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
9.3.2 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม
9.3.3 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน 2.7 : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนงานพื้นฐาน
92 บริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 2.6 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมทีน่ าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
ผลผลิต:
โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนโครงการวิจัย
2. จานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
3. จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
4. โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 85
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
222,500 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ : ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ง
ส่ว นราชการในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุป ระสงค์ของการจัดตั้ง เพื่ อการ
สนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์ และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจัย ให้ได้
องค์ความรู้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้าน รวมถึงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุนการให้บริการ
วิชาการ การจัดทาหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เป็นสหวิทยากรแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป
การบริห ารจั ดการของสถาบั น วิจัยและพั ฒ นา เพื่อให้การดาเนินการตามวัตถุประสงค์นั้น มีความ
จาเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้งบประมาณไปในการจัดซื้อวัสดุสานักงาน ซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงาน ติดต่อ
ประสานงานทั้งทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์รวมไปถึง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองเป้าประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาตามพันธกิจของ
สถาบันวิจยั และพัฒนา
3. เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพึงพอพอใจต่อระบบการบริหารจัดการและ
การให้บริการ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการเป้าหมาย

จัดหาวัสดุสานักงานตามวัตถุประสงค์
จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถาบันวิจยั และพัฒนา
ใช้ในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
การประชุมวิชาการ การไปนาเสนอผลงาน ประชุมตามหนังสือเชิญจาก
หน่วยงานต่างๆ ตามพันธกิจ
จัดประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประชุมบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพ
ประชุมอนุกรรมการกองทุนวิจัย
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ

ปริมาณ

หน่วยนับ

8
6
10

ครั้ง
เดือน

4
10
4
6
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ครั้ง

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.สถาบันวิจัยและพัฒนามีการบริหารจัดการภายในอย่างเป็นระบบ
2. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับบริการในการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
ทางาน
3. ผู้รับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความพึงพอใจต่อบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. โครงการ/กิจกรรมดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา

3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 8 กิจกรรม เป็นเงิน 31,415 บาท ร้อยละ 13.97
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 15 กิจกรรม เป็นเงิน 93,570 บาท ร้อยละ 42.05
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 14 กิจกรรม เป็นเงิน 61,870 บาท ร้อยละ 41.29
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 11 กิจกรรม เป็นเงิน 35,645 บาท ร้อยละ 16.02
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลา
ดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1 จัดหาวัสดุสานักงานตามวัตถุประสงค์
2 จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถาบันวิจยั
และพัฒนา
3 ใช้ในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน การ
ประชุมวิชาการ การไปนาเสนอผลงาน
ประชุมตามหนังสือเชิญจากหน่วยงาน
ต่างๆ ตามพันธกิจ
4 จัดประชุมคณะกรรมการประจา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
5 ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
6 ประชุมบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพ
7 ประชุมอนุกรรมการกองทุนวิจัย
8 จัดทาแผนปฏิบัติราชการ

พ.ศ.2559
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ก-จ ก-จ ก-จ
ก-จ

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ก-จ ก-จ ก-จ

ก-จ

ก-จ

พ.ศ.2560
ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก-จ ก-จ ก-จ
ก-จ

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก-จ ก-จ ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ
ก-จ
ก-จ
ก-จ

ก-จ

ก-จ
ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ
ก-จ

ก-จ

ก-จ

ก-จ
ก-จ

ก-จ

ก-จ
ก-จ

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1
2
3

จัดหาวัสดุสานักงานตามวัตถุประสงค์
จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถาบันวิจยั และพัฒนา
ใช้ในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การไปนาเสนอผลงาน
ประชุมตามหนังสือเชิญจากหน่วยงานต่างๆ ตามพันธกิจ
จัดประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประชุมบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพ
ประชุมอนุกรรมการกองทุนวิจัย
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
รวมทั้งสิ้น

4
5
6
7
8

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
6,000
1
2,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
2
10,000
3
3,000

2560
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
2
15,000
3
3,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
11,730
2
2,000

ปริมาณ

งบประมาณ

6
6

42,730
10,000

10

98,500

1

15,000

3

35,000

3

35,000

3

13,500

4
10
4
4
1

26,520
4,550
1,820
1,680
36,700
222,500

1
2
1
1

6,630
910
455
420

1
3
1
1
1

6,630
1,365
455
420
36,700
93,570

1
3
1
1

6,630
1,365
455
420

1
2
1
1

6,630
910
455
420

31,415

61,870

35,645
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

1 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สานักงาน
ตามวัตถุประสงค์
1.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ
-ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ
-ค่าวัสดุสานักงาน
-ค่าถ่ายเอกสาร
งบลงทุน
ปริ้นเตอร์
2 จ่ายค่าสาธารณูปโภคของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ค่าสาธารณูปโภค
-ค่าโทรศัพท์
-ค่าแสตมป์
3 ใช้ในการส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ
การไปนาเสนอผลงาน ประชุม
ตามหนังสือเชิญจากหน่วยงาน
ต่างๆ ตามพันธกิจ
ค่าใช้สอย
-ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
-ค่าเบี้ยเลี้ยง
-ค่าที่พัก
-ค่าเสื่อมราคารถยนต์
-ค่าทางด่วน
-ค่าเช่าเหมารถ
-ค่าน้ามัน
4 จัดประชุมคณะกรรมการประจา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ค่าตอบแทน
-ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
-ค่าพาหนะในการเดินทาง
5 ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1

เครื่อง ๆ ละ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หน่วย (บาท)
42,530

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

38,230
3,000
28,230
7,200
4,300
4,300
10,000

4,300

10,000
8,000
2,000
98,500

98,500
30,000
20,000
20,000
3,000
2,000
13,500
10,000
26,520
4

ครั้ง ๆ ละ

4

คน ๆ ละ

1,000

บาท

4
4

ครั้ง ๆ ละ
ครั้ง ๆ ละ

18
2

คน ๆ ละ
คน ๆ ละ

35
1,000

บาท
บาท

10

ครั้ง ๆ ละ

13

คน ๆ ละ

35

บาท

16,000
16,000
10,520
2,520
8,000
4,550
4,550
4,550
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ลา
ดับ

รายการ

6 ประชุมบุคลากรด้านงานประกัน
คุณภาพ
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
7 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนวิจัย
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่าง
8 จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
แผนกลยุทธ์ และงานประกัน
คุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหาร
- ค่าที่พัก
- ค่าเช่าเหมารถ
- ค่าถ่ายเอกสาร

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

1,820
4

ครั้ง ๆ ละ

13

คน ๆ ละ

35

บาท

4

ครั้ง ๆ ละ

12

คน ๆ ละ

35

บาท

3
15
8

มื้อ ๆ ละ
คน ๆ ละ
ห้อง ๆ ละ

15
3
1

คน ๆ ละ
มื้อ ๆ ละ
คืน ๆ ละ

50
350
1,400

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

บาท
บาท
บาท

1,820
1,820
1,680
1,680
1,680
36,700
36,700
2,250
15,750
11,200
4,500
3,000

222,500

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7. ผู้ได้รับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับความสะดวกจากการบริการ
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการโดยมีช่องทางและวิธีการให้บริการที่
หลากหลาย
9. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 เบิกจ่ายทันตามไตรมาสที่กาหนด
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบ รายงานการเบิกจ่ายรายไตรมาส
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งาน/โครงการ ซื้อครุภณ
ั ฑ์ เครื่องพริ้นเตอร์
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลาดับที่
1

จานวน/
หน่วยนับ

รายการ
ปริ้นเตอร์

1 เครื่อง

รวม

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
4,300

รวมเงิน
(บาท)
4,300

มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
มาตรฐานฯ
คุณสมบัติของ เครื่องพิมพ์
พิมพ์งานได้ละเอียดถึง 600 dpi (ขาวดา) และ 1,200 dpi (สี)
เป็นเครื่องพิมพ์แบบ Inkjet
ถ่ายเอกสารได้ที่ความละเอียด 600 x
300 dpi
ใส่กระดาษลงในถาดรองได้มากถึง 60
แผ่น
ตัวเครื่องขนาด 431.4 x 438.9 x
251.6 มิลลิเมตร
ใช้หมึกพิมพ์ 2 ตลับ ได้แก่ สีดา และ
3 แม่สีหลักภายในตลับเดียว
สแกนเอกสารได้สูงสุดที่ความละเอียด
1,200 dpi
น้าหนักเบาเพียง 3.9 กิโลกรัม
คาชี้แจงฯ
ใช้ในการปริ้นเอกสารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
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93.โครงการสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประเภทงบประมาณ
 งบแผ่นดิน

ลักษณะโครงการ
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา

ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
งบประมาณ:
สิ่งแวดล้อม
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 2.1 พัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และงานวิจยั เพื่อนาไปใช้ประโยชน์และเป็นฐาน
การพัฒนาประเทศ
เป้าหมายการให้บริการ
นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้าง
กระทรวง:
และสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
เป้าหมายการให้บริการ
เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมทีน่ าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
หน่วยงาน:
และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
ผลผลิต:
โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนโครงการวิจัย
2. จานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 85
3. จานวนผลงานวิจัย/วิชาการ
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบเงินอุดหนุน
วงเงินงบประมาณ:
1,500,000
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน: สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้รับผิดชอบ: ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีภาระหน้ าที่ในการส่งเสริมมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล สร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างสานึกในคุณค่าของวัฒ นธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิต
และประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
ทั้งนี้โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัด
การศึกษาของรัฐ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งเพื่อการสนับสนุน
ส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจัย ให้ได้องค์ความรู้ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้าน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุน
การให้บริการวิชาการ การจัดทาหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เป็นสหวิทยากรแก่ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อโครงการสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
กลยุทธ์ที่ 12 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 ใช้การวิจัยสร้างความเข้มแข็งให้กับการดาเนินงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยและพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 12.1 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และได้รับการต่อยอดเป็นนวัตกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 สมทบกองทุนวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สมทบกองทุนวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ร้อยละ 100
3.เป้าหมายเชิงเวลา

ปริมาณ
1

หน่วยนับ
ครั้ง

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 1,500,000 บาท ร้อยละ 100

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม

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

สมทบกองทุนวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
กขคงจ
2560
หมายเหตุ : ให้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

สมทบกองทุนวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รวม

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

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

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

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

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

งบอุดหนุน
1 สมทบกองทุนวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
อัตรา หน่วย
1,500,000
1,500,000
1,500,000
อัตราต่อหน่วย

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักวิจัยเพื่อใช้ในการดาเนินงานวิจัย
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ทาโครงการงานวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3. ได้เครือข่ายการวิจัยและการบริการวิชาการ ในนาเสนอผลงานวิชาการและการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
4. บุคลากรมีโอกาสนาเสนอผลงานวิจัย อันจะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และจะเป็นความก้าวหน้าทาง
วิชาการรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
5. บุคลากรมีการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อเป็นการยกระดับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดร้อยละ 80
9.1.2 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จร้อยละ 80
9.1.3 โครงการวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบตอบรับในการนาเสนอผลงานวิจัย
9.3.2. การสารวจข้อมูลโดยใช้โดยใช้จานวนการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารทุกระดับ
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แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1030000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
94 โครงการสร้างสานึกแห่งความพอเพียง
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดาเนินการได้เสร็จ
ภายในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร:
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากลและที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบแผ่นดิน
วงเงินงบประมาณ:
งบดาเนินการ 100,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
อ.ดร.สุธี โกสิทธิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หลักการและเหตุผล
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น แนวทางพระราชด าริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ ได้ ท รง
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยที่เป็นหลักการปฏิบัติของประชาชนให้ดารงชีวิตอยู่บนทางสายกลางบนพื้นฐานความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยอาศัยความรู้คู่คุณธรรม นาสู่สังคมที่สงบสุข เพื่อ
สนองพระราชดาริ ดังกล่ าว ทางสาขาวิช าการพั ฒ นาชุม ชน จึงได้ น าหลั กการมาปรับ ใช้ โดยการจัด ท าโครงการ
โครงการสร้างสานึกแห่งความพอเพียง ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกให้นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีส่วน
ช่วยในการสานต่อแนวพระราชดาริให้บังเกิดความยั่งยืน และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องเป็นระบบ
ในลักษณะเรียบง่าย และสามารถนาผลสาเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง ทั้ง
ต่อการศึกษาและการดารงชีวิต เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี เหมาะสม สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชนที่มุ่งเน้นและส่งเสริมการสร้างนักพัฒนาชุมชนให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนไปสู่เป้าหมายที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมไทยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการสร้างสานึกแห่งความพอเพียง เป็นโครงการที่อาศัยความร่วมมือร่วมใจของเพื่อนนักศึกษา สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
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ในการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษและการทาปุ๋ยหมัก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งผลิตผักปลอดสารพิษ เป็น
โครงการที่นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนจะได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันกับคนในชุมชน และเป็นแหล่งปลูกผักปลอด
สารพิษเพื่อรองรับความต้องการของผู้ที่นิยมบริโภคผักปลอดสารพิษในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นการเผยแพร่แนวทางพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ นักเรียน นักศึกษาประชาชน
โดยทั่วไปในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
2. นักศึกษามีความรู้ ทักษะพื้นฐานงานอาชีพด้านการเกษตรพอเพียง และทักษะการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
โดยมีการเรียนรู้ร่วมกันกับคนในชุมชน
3. ประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษและการทาปุ๋ย
หมัก ในชุมชน
4. เพื่อส่งเสริมให้เพื่อนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มี
รายได้ เสริ ม จากการปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ ตามแนวทางพระราชด าริ เพื่ อ เสริ ม สร้างความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่า ง
คณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 (ระดับคณะ) การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 1 (ระดับหลักสูตร) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 (ระดับหลักสูตร) นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 16 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลิตบัณฑิตที่เป็นจุดเน้นและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัด ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
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4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ
1. นั ก ศึ ก ษาสาชาวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน คณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ 60
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน
2. ประชาชนที่สนใจในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จานวน
70

หน่วยนับ
คน
คน

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นั ก ศึ กษาสาชาวิช าการพั ฒ นาชุม ชน คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ราภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จานวน 60 คน และประชาชนที่สนใจในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จานวน70
คน มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนนาไปสู่การปฏิบัติจริงสามารถนาความรู้ไปเป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิต เรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันในชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน......9...... กิจกรรม เป็นเงิน.100,000.บาท ร้อยละ..100...
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1
2

กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการ
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสนใจ
เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษ
กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกประชาชนที่สนใจในเขต
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมที่ 4 อบรมภาคทฤษฎี เกี่ยวกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมที่ 5 ลงพื้นที่ดูงานในโครงการพระดาริ
ที่สาคัญในพื้นที่
กิจกรรมที่ 6 สรุปกิจกรรมและประโยชน์ที่
ได้รับจากการศึกษาโครงการพระราชดาริ
กิจกรรมที่ 7 ประสานงานกับเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ในการขอใช้พื้นที่
กิจกรรมที่ 8 ระดมความคิดการจัดทาแผน
กิจกรรมและการสาธิต

3
4
5
6
7
8

พ.ศ.2559
ไตรมาส 1

พ.ศ.2560
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เม.ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
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ลาดับ
9

พ.ศ.2559
ไตรมาส 1

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

ขั้นตอน / กิจกรรม
กิจกรรมที่ 9 ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการดาเนินงานให้มีความยั่งยืน

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

โครงการสร้างสานึก
แห่งความพอเพียง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

4 วัน/100 คน

100,000

2560
ไตรมาส 3
ปริมาณ
งบประมาณ
1 ครั้ง/100 คน
100,000

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง
7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณรายการ

ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ

ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ

1 โครงการสร้างสานึกแห่งความ
พอเพียง
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าจ้างทาป้าย
ค่าพาหนะ

หน่วยๆละ

รวมเป็น
เงิน
หมาย
งบประมา เหตุ
หน่วย
ณ(บาท)
100,000

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

5

คนๆละ

24

ชั่วโมงๆละ

600 บาท

100
100
1

คนๆละ
คนๆ ละ
ครั้งๆ ละ

2
1
1

มื้อๆละ
มื้อๆ ละ
ป้ายๆ ละ

35 บาท
100 บาท
500 บาท

1
ครั้งๆ ละ
1
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ครั้งๆ ละ

10,000

บาท

72,000
72,000
28,000
7,000
10,000
1,000
10,000
100,000
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นั ก ศึ ก ษาสาชาวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จานวน 60 คน และประชาชนที่สนใจในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จานวน 40 คน
มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนนาไปสู่การปฏิบัติจริงสามารถนาความรู้ไปเป็นแนวทาง
ในการดาเนินชีวิต ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ แนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันในชุมชน เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 นักศึกษาสาชาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราภัฏพระนครศรีอยุธยา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
9.1.2 นักศึกษาสาชาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราภัฏพระนครศรีอยุธยา และประชาชนที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายโครงการ
9.1.3 นักศึกษาสาชาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราภัฏพระนครศรีอยุธยา และประชาชนที่สนใจมีความพึงพอใจในกิจกรรม
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
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95 โครงการพัฒนาชุมชนอาสาสานต่องานพ่อหลวง
ประเภทงบประมาณ
 งบ บ.กศ.

ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่ คือ โครงการทีจ่ ัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดาเนินการได้เสร็จ
ภายในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
งบประมาณ:
งบดาเนินการ 50,000 บาท
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากลและที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ
86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
50,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. หลักการและเหตุผล
จากพระมหากรุ ณ าธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ที่ ได้พ ระราชทานแนวพระราชดาริเพื่ อ
ช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรชาวไทยในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาตลอด
ระยะเวลาแห่งการครองสิริราชย์สมบัติกว่า 60 ปี ส่งผลให้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ กระจายอยู่
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า 4,000 โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ พสก
นิกรชาวไทยต่างสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติ ดังนั้น เพื่อให้แนว
พระราชด าริ พระราชกรณี ย กิ จ พระมหากรุณ าธิ คุ ณ และพระอั จ ฉริ ย ภาพที่ ได้ พ ระราชทานโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ สามารถถ่ายทอดไปสู่เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะมีส่วนช่วยในการสานต่อแนว
พระราชดาริให้บังเกิดความยั่งยืน และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องเป็นระบบ ในลักษณะเรียบ
ง่าย และนาผลสาเร็จของโครงการฯ ไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง
นั ก ศึ ก ษาสาชาวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดาริ (RDPB
CAMP) เป็นประจาทุกๆ ปี และสามารถนาความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง ทั้งต่อการศึกษาและการ
ดารงชีวิต เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีเหมาะสมและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
5. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทยมา
อย่างต่อเนื่องยาวนาน
6. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในการน้อมนาแนวพระราชดาริ และประโยชน์จาก
โครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ บู รณาการสู่ การสร้างประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปในรูปแบบการทา
โครงการ
7. เพื่อเป็นการสร้างเยาวชนและสร้างเครือข่าย จากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทาหน้าที่เผยแพร่องค์
ความรู้ เป็นกาลังสาคัญในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมตามแนวทางพระราชดาริ
8. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะพื้นฐานงานอาชีพด้านการเกษตรพอเพียง และทักษะการดารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพ โดยมีการเรียนรู้ร่วมกันกับคนในชุมชน
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 (ระดับคณะ) การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 1 (ระดับหลักสูตร) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 (ระดับหลักสูตร) นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวชี้วัดที่ 16 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลิตบัณฑิตที่เป็นจุดเน้นและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัด ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ
1
นักศึกษาสาชาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
60
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมกิจกรรม
2
นักศึกษาสาชาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
60
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏพระนครศรีอยุธยามีความรู้ความ
เข้าใจเป้าหมายโครงการ
3
นักศึกษาสาชาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
60
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏพระนครศรีอยุธยามีความพึงพอใจใน
กิจกรรม

หน่วยนับ
คน
คน
คน
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2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาสาชาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดาริ
(RDPB CAMP) เป็ น ประจ าทุ กๆ ปี และสามารถนาความรู้ที่ ได้รับ ไปประยุกต์ป ฏิ บัติได้จริง ทั้ งต่ อ
การศึกษาและการดารงชีวิต เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีเหมาะสมและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ
ต่อไป
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน....2....... กิจกรรม เป็นเงิน..50,000..บาท ร้อยละ...100...

(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ขั้นตอน / กิจกรรม

พ.ศ.2559
ไตรมาส 1

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

กิจกรรมที่ 1 อบรมภาคทฤษฎี เกี่ยวกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนมุมมองทัศนะคติ จาก
กขคงจ
กลุ่มที่ได้รับการคัดเลือก
กิจกรรมที่ 3 ลงพื้นที่ดูงานในโครงการพระดาริ
กขคงจ
ที่สาคัญในพื้นที่
กิจกรรมที่ 4 ลงพื้นที่ศึกษาพื้นที่ของประชาชนที่
กขคงจ
ได้รับประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราดาริ
กิ จ กรรมที่ 5 สรุ ป กิ จ กรรมและประโยชน์ ที่
กขคงจ
ได้รับจากการศึกษาโครงการพระราชดาริ
กิ จ กรรมที่ 6 น าเสนอโครงการที่ ต อบสนอง
กขคงจ
แนวคิ ด ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ใน
การพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา
กิ จ กรรมที่ 7 คณะกรรมการตั ด สิ น โครงการ
กขคงจ
กล่าวสรุปและให้คาแนะนานักศึกษาในการจัด
กิจกรรมตามโครงการที่นักศึกษาลงแข่งขัน
หมายเหตุ : ให้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน (1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ (21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย (61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ (81-100%)
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดั
กิจกรรมหลัก/ผลผลิต
บ
ปริมาณ
งบประมาณ
1

โครงการโครงการพัฒนา
ชุมชนอาสาสานต่องาน
พ่อหลวง

2วัน/60 คน

2560
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ
งบประมาณ
1 ครั้ง/60 คน
50,000

50,000

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง
7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดั
รายการ
บ
1 โครงการโครงการพัฒนาชุมชน
อาสาสานต่องานพ่อหลวง
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าจ้างทาป้าย
ค่าพาหนะ
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุในการจัดอบรม

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
50,000

อัตราต่อหน่วย

4

คนๆละ

12

ชั่วโมงๆละ

600 บาท

60
60
1

คนๆละ
คนๆ ละ
ครั้งๆ ละ

2
1
1

มื้อๆละ
มื้อๆ ละ
ผืนๆ ละ

35 บาท
100 บาท
500 บาท

1

ครั้งๆ ละ

1

ครั้งๆ ละ

6,000

1
ครั้งๆ ละ
1
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งานๆละ

4,500 บาท

บาท

28,800
28,800
16,700
4,200
6,000
500
6,000
4,500
4,500
50,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นั ก ศึ ก ษาสาขาวิช าการพั ฒ นาชุ ม ชน คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จานวน 60 มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนนาไปสู่การปฏิบัติจริง
สามารถนาความรู้ไปเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
9. การประเมินผลการดาเนินงาน

9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
10.1.1 นักศึกษาสาชาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา
ภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมกิจกรรม
10.1.2 นักศึกษาสาชาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา
ภัฏพระนครศรีอยุธยามีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายโครงการ
10.1.3 นักศึกษาสาชาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา
ภัฏพระนครศรีอยุธยามีความพึงพอใจในกิจกรรม
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถอื ว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
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1010100 สานักงานอธิการบดี กองกลาง
96 โครงการสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1.จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2.จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3.จานวนนักศึกษาคงอยู่
4.ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
งบดาเนินงาน
1,900,000 บาท
งานประชาสัมพันธ์ ( อาจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศลิ ป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์)

1. หลักการและเหตุผล
การสื่อสารในองค์กร (Communication in Organization) การสื่อสารนับเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการดารงชีวิตประจาวัน ในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน การแจ้งผู้อื่นให้รับทราบและเข้าใจถึงเจตนา
ความต้องการปัญหา ความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจ แนวคิด ท่าทีความเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย การอธิบายใน
ด้านภาพรวม รายละเอียด วัตถุประสงค์เหตุผลเป้าหมายและผลงาน การนัดหมาย ต่อรอง และเรื่องอื่น ๆ ทุก
เรื่อง จึงไม่เป็นที่ต้องสงสัยว่า ผู้บริหารจัดการ และผู้นานั้นจาต้องตระหนักถึงความสาคัญและบทบาทของการ
สื่อสารในฐานะที่เป็น ดัชนีบ่งชี้ที่สาคัญประการหนึ่ง ของความสาเร็จขององค์กร ความตระหนัก และความ
เข้าใจถึงความสาคัญของบทบาทและกลไกในการสื่อสารนั้นช่วยทาให้ผู้ บริหารจัดการสามารถบริหารจัดการ
และนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
ด้วยความสาคัญดังที่กล่าวมา กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้
จัดทาโครงการ สื่อสารองค์กร ขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ของบุคลากรภายในองค์กรและนาไปสู่ภายนอกองค์กร และ
เป็นสิ่งที่ส่งเสริมภาพลักษณ์อันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสู่สังคมภายนอก
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริมและสนั บ สนุ น นโยบาย ภารกิจ และการดาเนินกิจกรรมของมหาวิท ยาลั ยให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2. เพื่อ เผยแพร่ผ ลการดาเนิน งาน กิจ กรรมต่างๆ และภาพลัก ษณ์ที่โ ดดเด่น ทางด้า น การศึกษา
ผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสู่สาธารณชน ซึ่งก่อให้เกิด
การยอมรับต่อสาธารณชน อันจะนาไปซึ่งการเพิ่มจานวนนักศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งไทยและต่างชาติ) ให้เข้ามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น
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3. เพื่ อเป็ น การส่ งเสริ มกระบวนการ “การประชาสั มพั นธ์ในเชิงรุก ” และการขยายเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ไปยังคนรุ่นใหม่ เปิดกว้างในการยอมรับความเห็น รูปแบบ และวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยและตรงต่อ
กลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นาสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
 สมศ.

ตัวชี้วัดที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่สถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์

4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.1
6,000
คน
พระนครศรีอยุธยา
1.2 ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง
100,000
คน
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 สามารถสร้างการรับรู้ และสื่อสารให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้รับทราบการ
ดาเนินงาน
2.2 สามารถเผยแพร่ผลการดาเนินงาน กิจกรรมต่างๆ และภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ทางด้าน
การศึกษา ผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ออกสู่สาธารณชน
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) เบิกจ่ายร้อยละ ......100.....เป็นเงิน........1,900,000...บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ลาดับ
1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
ป้ายจอ LED
ป้ายประชาสัมพันธ์

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

งบประมาณ

1
1

1,500,000
400,000

รวมทั้งสิ้น
2
1,900,000
หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

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

2560
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
1,500,000
1 ครั้ง
400,000

2

1,900,000

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา

ปริมาณรายการ
รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ

อัตราต่อหน่วย

รวมเป็นเงิน
งบประมาณ
(บาท)

ดั
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย
บ
1 กิจกรรมที่ 1 ป้ายจอ LED
1,900,000
งบลงทุน
1,900,000
1.1 ครุภณ
ั ฑ์
1,500,000
- LED FULL COLOR DISPLAY
1 จอ
500,000
OUTDOOR P 10
ความละเอียด 10,000 dots/m
(2x3 =6คาบิเนต) ขนาด LED
1.92x2.88 เมตร พร้อมระบบ
และโครงสร้าง
- LED FULL COLOR DISPLAY
1 จอ
1,000,000
OUTDOOR P 10
ความละเอียด 10,000 dots/m
(3x5 =15คาบิเนต) ขนาด LED
2.88x4.80 เมตร พร้อมระบบและ
โครงสร้าง
2 กิจกรรมที่ 2 ป้ายประชาสัมพันธ์
400,000
งบลงทุน
400,000
2.1 ครุภัณฑ์
400,000
- ป้ายบอกทาง ป้ายชื่ออาคาร ป้ายชื่อห้องทางาน ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม ป้าย Directory board
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1,900,000
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ ภายใต้กิจกรรมเดียว
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทาให้ม หาวิท ยาลั ย สามารถเผยแพร่ผ ลการดาเนิน งาน กิจ กรรมต่า งๆ และภาพลัก ษณ์ที่โ ดดเด่น ทางด้า น
การศึกษา ผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสู่สาธารณชน ซึ่งก่อให้เกิดการ
ยอมรั บ ต่ อ สาธารณชน อั น จะน าไปซึ่ งการเพิ่ ม จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ (ทั้ งไทยและ ต่ า งชาติ ) ให้ เข้ า มาศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยมากขึ้น
9.การประเมินผลการดาเนินงาน
1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 บุคลากรและผูร้ ับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มขึน้
2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินผลการดาเนินงาน
3.2 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบคู่มือการสร้างแนวปฏิบตั ิที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.3 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการดาเนินงาน

หมาย
เหตุ
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97 โครงการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1.จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2.จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3.จานวนนักศึกษาคงอยู่
4.ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
งบดาเนินงาน
600,000 บาท
งานประชาสัมพันธ์ ( อาจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศลิ ป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์)

1. หลักการและเหตุผล
ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขัน การประชาสัมพันธ์มีความสาคัญมากต่อบุคคล ต่อหน่วยงาน ต่อ
องค์ ก ร การประชาสั ม พั น ธ์ จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ นั ก บริ ห าร นั ก การตลาดจะต้ อ งศึ ก ษาเรี ย นรู้ การ
ประชาสัมพันธ์จะก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อบุคคล ต่อหน่วยงาน ต่อองค์กร
ดังนั้ น การสร้ างภาพลั กษณ์ ที่ ดี จึ งมี ความส าคั ญ ต่ อการประชาสั ม พั น ธ์ม าก เมื่ อ ใดองค์ กรมี ก าร
พิจารณาถึงการประชาสัมพันธ์ก็จะมีคาว่าภาพลักษณ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์
เป็ น งานที่เกี่ย วกับ ภาพลั กษณ์ และเป็ น งานที่เสริมสร้า งภาพลั กษณ์ ขององค์กรที่ดีต่ อความรู้สึ ก นึกคิดของ
ประชาชน เพื่อผลแห่ งชื่อเสียง ความเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชนที่มีต่อองค์กรนั่นเอง ซึ่งหากหน่วยงานมี
ภาพลักษณ์ที่ดี ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ ของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานย่อมเป็นสิ่งที่ดี ภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร ย่ อมเกิดจากความเพี ย รพยายาม
ด้ วยระยะเวลาอัน ยาวนาน การสร้างภาพลั กษณ์ ที่ ดีไม่
สามารถทาได้ในเวลาอันรวดเร็ว และเมื่อภาพลักษณ์นั้นตราตรึงอยู่ในจิตใจของประชาชนแล้ว ก็จะประทับแน่น
อยู่ในจิตใจของประชาชนตราบนานเท่านาน
ด้วยความสาคัญดังที่กล่าวมา กลุ่มงานประชาสัมพั นธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้
จัดทาโครงการ สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อใน
การส่งเสริมภาพลักษณ์อันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสู่สังคมภายนอก
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริมและสนั บ สนุ น นโยบาย ภารกิจ และการดาเนินกิจกรรมของมหาวิท ยาลั ยให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2. เพื่อ เผยแพร่ผ ลการดาเนิน งาน กิจ กรรมต่างๆ และภาพลัก ษณ์ที่โ ดดเด่น ทางด้า น การศึกษา
ผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสู่สาธารณชน ซึ่งก่อให้เกิด
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การยอมรับต่อสาธารณชน อันจะนาไปซึ่งการเพิ่มจานวนนักศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งไทยและต่างชาติ) ให้เข้ามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายในโรงเรียนต่างๆ ภายใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง
4. เพื่ อเป็ น การส่ งเสริ มกระบวนการ “การประชาสั มพั นธ์ในเชิงรุก ” และการขยายเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ไปยังคนรุ่นใหม่ เปิดกว้างในการยอมรับความเห็น รูปแบบ และวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยและตรงต่อ
กลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นาสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่สถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์
5. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
นักเรียนระดับมัธยมปลายภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
1.1
60
โรงเรียน
ใกล้เคียง
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.2 ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง
500
คน
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 สามารถเผยแพร่ผลการดาเนินงาน กิจกรรมต่างๆ และภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ทางด้าน
การศึกษา ผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสู่สาธารณชน
2.2 สามารถสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียน ในการเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตร และสาขาวิชาต่างๆ
ในปีการศึกษา 2560
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ ......67.3 ......เป็นเงิน....... 405,340...บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) เบิกจ่ายร้อยละ ......13.7.......เป็นเงิน.......... 82,000...บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) เบิกจ่ายร้อยละ ........10.......เป็นเงิน......... 61,440....บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.6 0) เบิกจ่ายร้อยละ ........9.........เป็นเงิน......... 51,220....บาท
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6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ลา
ดับ
1
2
3
4

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
ARU. พบครูแนะแนว
แนะแนวการศึกษา
วารสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ งบประมาณ
1
2
4

35,340
372,000
160,500

2

32,160

9

600,000

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
35,340
1 ครั้ง
330,000
1 ครั้ง
40,000

3

405,340

2560
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง

40,000

1 ครั้ง

40,500

1 ครั้ง

21,440

1 ครั้ง

10,720

2

61,440

2

51,220

2

42,000
40,000

82,000
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1 กิจกรรมที่ 1 ARU. พบครูแนะแนว
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน คนๆละ
1
- ค่าอาหารกลางวัน
100 คน คนๆละ
1
- ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่
- ค่าติดตามประเมินผล
2.2 ค่าวัสดุ
- วัสดุในการจัดกิจกรรม
- ค่าจัดทาเอกสารการประชุม
80 ชุด
- ป้ายประชาสัมพันธ์
2 กิจกรรมที่ 2 แนะแนวการศึกษา
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ
8 คน
คนๆละ
25
- ค่ายานพาหนะ
(ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามันรถ/ค่าบารุงรถ
/ค่าทางด่วน)
- ค่าติดตามประเมินผล
1.2 ค่าวัสดุ
- แฟ้มเอกสาร
- สมุดโน๊ต
- ป้ายประชาสัมพันธ์
- ค่าสติ๊กเกอร์ตกแต่งรถ
ประชาสัมพันธ์
- แผ่นพับ
- โปสเตอร์
- กระเป๋าผ้า
งบลงทุน
3.1 ครุภณ
ั ฑ์
อุปกรณ์บูธประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นักศึกษา
- Z-Brochure
- Premium Counter
- X-Banner outdoor
- Roll up หยดน้า
3 กิจกรรมที่ 3 วารสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
งบดาเนินงาน
3.1 ค่าใช้สอย
- ค่าพิมพ์วารสาร
4,000

อัตราต่อหน่วย
อัตรา หน่วย

มื้อๆละ
มื้อๆละ

35 บาท
100 บาท

ชุดๆละ

30 บาท

วันๆละ

240 บาท

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
35,340
35,340
18,000
3,500
10,000
4,000
500
17,340
9,940
2,400
5,000
372,000
342,000
83,000
48,000
34,000
1,000
259,000
39,000
41,000
30,000
29,000
85,600
4,900
30,000
30,000
30,000
30,000

เล่มๆละ

40 บาท

160,500
160,500
160,500
160,000
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ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

- ค่าติดตามประเมินผล
4 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
งบดาเนินงาน
4.1 ค่าใช้สอย
- ค่าลงทะเบียน
3 คน
คนๆละ
- ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ
3 คน
คนๆละ
- ค่ายานพาหนะ
(ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามันรถ/ค่าบารุงรถ
/ค่าทางด่วน)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

1
3

ครั้งๆละ
วันๆละ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
500
32,160
32,160
32,160
9,000 บาท
27,000
240 บาท
2,160
3,000

อัตราต่อหน่วย

600,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ม หาวิท ยาลัย สามารถเผยแพร่ผ ลการดาเนิน งาน กิจ กรรมต่า งๆ และภาพลัก ษณ์ที่โ ดดเด่ น
ทางด้านการศึกษา ผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออกสู่สาธารณชน
ซึ่งก่อให้เกิดการยอมรับต่อสาธารณชน อันจะนาไปซึ่งการเพิ่มจานวนนักศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งไทยและต่างชาติ) ให้
เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น
2. ทาให้การประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายในโรงเรียนต่างๆ ภายใน
จั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และจั ง หวั ด ใกล้ เคี ย ง เกิ ด การรั บ รู้ ที่ ดี ต่ อ การเข้ า มาศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
9.การประเมินผลการดาเนินงาน
1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1.1 บุคลากรและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเพิ่มขึ้น
2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินผลการดาเนินงาน
3.2 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบคู่มือการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.3 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการดาเนินงาน
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98 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (งบกลาง)
ประเภทงบประมาณ
 งบ บ.กศ.

ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่ คือ โครงการทีจ่ ัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดาเนินการได้เสร็จ
ภายในปีเดียว
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6. ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย
รายจ่ายอื่นๆ
วงเงินงบประมาณ:
1,566,447.-บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สานักงานอธิการบดี (ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี)

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และเพื่อให้
การพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ของสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งได้กล่าวถึงภาพอนาคตที่มีผลกระทบต่ออุดมศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงประชากร การ
กระจายอานาจการปกครอง หรือความเปลี่ ย นแปลงด้านเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต เป็นต้น โดยมี
เป้าหมายในระยะยาวในการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน
และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในโลกาภิ วัฒ น์ รวมทั้ งสนั บ สนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน ของท้ องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิ บาล การเงิน การกากั บ
มาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดย
หากวัดการพัฒนาในมุมมองทั้ง 4 ด้าน ตามแนวคิด BSC (Balance Scored Card) จึงจาเป็นต้องมีการดาเนินพันธกิจ
เพื่อเป้ าหมายการพัฒ นาไปพร้อมๆกัน พิจารณาทั้ง 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองมิติด้านการเงิน มุมมองมิติด้านลู กค้า
มุมมองมิติด้านกระบวนการภายใน มุมมองมิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
และเพื่อให้การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามวั ตถุประสงค์และกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ดังที่ ได้ กล่ าวในข้ างต้ น และเพื่ อ ให้ ยุท ธศาสตร์ของมหาวิท ยาลั ย ตามพั น ธกิ จ รวมไปถึ งได้ บ รรลุ
เป้าหมายต่างๆของมหาวิทยาลัยตามกรอบของ BSC โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่การผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ให้ มี
คุณภาพตามความต้องการสังคมและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มีความจาเป็นต้องดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อ
เป็นหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สาเร็จตามที่ได้กล่าวในข้างต้นต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ที่ตรงตามความต้องการของสังคม
3. เพื่อเป็นโครงการหลักในกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สกอ.
องค์ประกอบที่ ......... ตัวบ่งชี้ .....................................................................................
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ

รายการเป้าหมาย

ปริมาณ

หน่วยนับ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ขีดความสามารถที่เพียงพอต่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคมและ
สามารถแข่งขันได้
1,566,447
3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ ....25....เป็นเงิน........ 391,611.75........บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ ....25........เป็นเงิน... 391,611.75......บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจ่ายร้อยละ ....25......เป็นเงิน.. 391,611.75.......บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจ่ายร้อยละ ......25...เป็นเงิน..... 391,611.75.......บาท
2.

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (งบกลาง)

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

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

รวมทุกไตรมาส

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
ดาเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจหลักและ
ยุทธศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

2558
2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1
1,566,447
1
391,611.75
1
391,611.75
1
391,611.75
1
391,611.75
1,566,447

391,611.75

1

391,611.75

1

391,611.75

1

391,611.75

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 542

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 ดาเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์
งบรายจ่ายอื่นๆ
- พัฒนามหาวิทยาลัย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการภายใต้กจิ กรรมเดียวกัน (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
1,566,447
1,566,447
- 1,566,447
1,566,447

อัตราต่อหน่วย

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มหาวิทยาลัยพัฒนาตามยุทธศาสตร์ภายใต้ขอบเขตของพันธกิจเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
8.2 บัณฑิตทางสังคมศาสตร์มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคมและสามารถแข่งขันได้
ในทุกระดับ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
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99 กองทุนพัฒนาบุคลากร
ประเภทงบประมาณ
 งบ บ.กศ.

ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่ คือ โครงการทีจ่ ัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดาเนินการได้เสร็จ
ภายในปีเดียว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจรยธรรม และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
4.1 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตาม
1.จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ผลผลิต:
2.จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
3.จานวนนักศึกษาคงอยู่
4.ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
5.ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
6.ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย
เงินอุดหนุน
วงเงินงบประมาณ:
1,500,000.-บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สานักงานอธิการบดี (ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี)

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และเพื่อให้
การพัฒนามหาวิทยาลัยสอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ของสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งได้กล่าวถึงภาพอนาคตที่มีผลกระทบต่ออุดมศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงประชากร การ
กระจายอานาจการปกครอง หรือความเปลี่ย นแปลงด้านเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิ ตในอนาคต เป็นต้น โดยมี
เป้าหมายในระยะยาวในการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน
และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในโลกาภิวัฒ น์ รวมทั้ งสนั บ สนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยืน ของท้ องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิ บาล การเงิน การกากั บ
มาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดย
หากวัดการพัฒนาในมุมมองทั้ง 4 ด้าน ตามแนวคิด BSC (Balance Scored Card) จึงจาเป็นต้องมีการดาเนินพันธกิจ
เพื่อเป้ าหมายการพัฒ นาไปพร้อมๆกัน พิจารณาทั้ง 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองมิติด้านการเงิน มุมมองมิติด้านลู กค้า
มุมมองมิติด้านกระบวนการภายใน มุมมองมิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
และเพื่อให้การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงค์และกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ดังที่ ได้ กล่ าวในข้ างต้ น และเพื่ อ ให้ ยุท ธศาสตร์ของมหาวิท ยาลั ย ตามพั น ธกิ จ รวมไปถึ งได้ บ รรลุ
เป้าหมายต่างๆของมหาวิทยาลัยตามกรอบของ BSC โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่การผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ให้ มี
คุณภาพตามความต้องการสังคมและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มีความจาเป็นต้องดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อ
เป็นหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สาเร็จตามที่ได้กล่าวในข้างต้นต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อใช้ในกองทุนพัฒนาบุคลากร
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สกอ.
องค์ประกอบที่ ......... ตัวบ่งชี้ .....................................................................................
 ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ

รายการเป้าหมาย

ปริมาณ

หน่วยนับ

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58 – ธ.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ ....25....เป็นเงิน........ 375,000........บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59 – มี.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ ....25........เป็นเงิน... 375,000......บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59 – มิ.ย.59) เบิกจ่ายร้อยละ ....25......เป็นเงิน.. 375,000.......บาท
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.59 – ก.ย.59) เบิกจ่ายร้อยละ ......25...เป็นเงิน..... 375,000.......บาท
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

1

ขั้นตอน / กิจกรรม

กองทุนพัฒนาบุคลากร

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

ก-จ

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

รวมทุกไตรมาส

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กองทุนพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

2559
2560
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1
1,500,000
1
375,000
1
375,000
1
375,000
1
375,000
1,500,000
375,000
375,000
375,000
375,000
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1 กองทุนพัฒนาบุคลากร
งบอุดหนุน
- กองทุนพัฒนาบุคลากร

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการภายใต้กจิ กรรมเดียวกัน (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.จุดเน้นของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาให้ดีขึ้น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.1.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.1.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
1,500,000
1,500,000
- 1,500,000
1,500,000

อัตราต่อหน่วย
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1010200 สานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
100 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและการคลัง
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดาเนินการได้เสร็จ
ภายในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานที่ 3.2 แผนงานยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้รบั การศึกษาหรือใช้บริการทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ที่มีคุณภาพ
พื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ ห้มีความหลากหลายเพื่อเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
1. จานวนข้อมูลสารสนเทศด้านที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 200 เรื่อง
2. ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่น และมีทัศนคติเชิงบวกและความเข้าใจอันดีเกีย่ วกับศูนย์
ข้อมูลท้องถิ่น ร้อยละ 80
งบดาเนินงาน,งบลงทุน
884,400
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

1. หลักการและเหตุผล
ตามเกณฑ์การประกันคุณ ภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 การบริการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การ
บริหารของสถาบันเพื่อกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน และแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ ที่ 4.4 พัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความทันสมัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติราชการสี่ แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี โดยจัดทาโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ใน
รูปแบบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายโดยกาหนดโครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายที่มีผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน ซึ่งมีจานวนโครงการใหม่และโครงการต่อเนื่อง จานวนมาก ใช้ระยะเวลาในการ รวบรวม วิเคราะห์
ประมวลผล ไม่สามารถเรียกใช้ข้อมู ลได้ทันต่อเหตุการณ์ มหาวิทยาลัยจึงต้องมีระบบการบริหารจัดการระบบ
งบประมาณงานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ลดการซ้าซ้อน
ของกระบวนการทางาน ข้อมูลมีความถูกต้องและรวดเร็ว มีระบบรายงานที่ครบถ้วนการบริหารจัดการ การ
ติดตามโครงการ การเบิกจ่าย รวมทั้งการจัดทาข้อมูลเพื่อประกอบการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารใน
การวางแผนการดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลให้บุคลากรสามารถใช้เวลาพัฒนาสมรรถนะใน
สายงานด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้ มหาวิทยาลัยดาเนินงานบรรลุผลลัพธ์ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มี ระบบงบประมาณ การเงินและบัญชี และพัสดุ ที่สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง และมีกระบวนการทางานที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง และข้อมูลได้ถูกส่งต่อไปตามกระบวนการทางาน
อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องบันทึกซ้า
3. เพื่อให้มีรายงานต่างๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและสามารถบริหารด้านงบประมาณ และค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิผล
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ. องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน
 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลยุทธ์ ที่
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.2. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องตามหลักธรรมมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มคี วามทันสมัย
ตัวชี้วัดที่ 4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 ระบบการบริหารงบประมาณ และการเงินการบัญชี ระบบ 3 มิติ
2 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
3 ผู้เข้าร่วมการอบรม

ปริมาณ
1
1
60

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ลดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านระบบงบประมาณ การเงินและบัญชี และพัสดุ
2. สามารถนารายงานจากระบบมาบริหารงบประมาณ และค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิผล
3. บุคลากรพัฒนาสมรรถนะในสายงานด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน...1.. กิจกรรม เป็นเงิน...884,400...บาท ร้อยละ..100......
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

หน่วยนับ
ระบบ
เครื่อง
คน
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ (Requirement Analysis/Business
process Analysis/System Analysis and Design)
การพัฒนาระบบงาน การโอนย้ายข้อมูล การจัดทา
รายงาน
จัดซื้อโปรแกรมสาเร็จรูประบบการบริหารงบประมาณ
และการเงินการบัญชี ระบบ 3 มิติ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
การอบรมผู้ใช้งาน
การส่งมอบงาน

2
3
4
5
6

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

ข,ค ง,จ
ข,ค ง,จ
ค
ค
ง,จ

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

ลาดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ (Requirement Analysis/Business
process Analysis/System Analysis and Design)
การพัฒนาระบบงาน การโอนย้ายข้อมูล การจัดทารายงาน
การพัฒนาระบบงาน การโอนย้ายข้อมูล การจัดทารายงาน

2
3
4
5

งบลงทุน
จัดซื้อโปรแกรมสาเร็จรูประบบการบริหารงบประมาณ และ
การเงินการบัญชี ระบบ 3 มิติ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
งบอุดหนุน
การอบรมผู้ใช้งาน

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

1

870,000
720,000

870,000
720,000

1

150,000

150,000

60
60

14,400
8,400
6,000

14,400
8,400
6,000

884,400

884,400

งบบุคลากร

6

งบดาเนินงาน
1.5 ค่าตอบแทน
1.6 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม
- ค่าอาหารกลางวัน
1.7 ค่าสาธารณูปโภค
ส่งมอบงาน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 551

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ
1
2
3
4
5

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์และออกแบบระบบ (Requirement
Analysis/Business process Analysis/System Analysis and Design)
การพัฒนาระบบงาน การโอนย้ายข้อมูล การจัดทารายงาน
งบลงทุน
ครุภัณฑ์
จัดซื้อโปรแกรมสาเร็จรูประบบการ 1
720,000
บริหารงบประมาณ และการเงินการ
บัญชี ระบบ 3 มิติ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
1
150,000
การอบรมผู้ใช้งาน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม
60
35
2 วัน
35
- ค่าอาหารกลางวัน
60
50
2 วัน
50
ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย

870,000
720,000
150,000

1 35
1 50

14,400
8,400
6,000
884,400
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ระบบงบประมาณ การเงินและบัญชี และพัสดุ ที่สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และมี
กระบวนการทางานที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2. การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง และข้อมูลได้ถูกส่งต่อไปตามกระบวนการทางานอย่างถูกต้อง โดย
ไม่ต้องบันทึกซ้า
3. มีรายงานต่างๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานและสามารถบริหารด้านงบประมาณ และค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิผล
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
10.1.1 จานวนผู้เข้าอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
10.1.2 ผู้เข้าอบรมมีทักษะ/ความรู้การใช้งานในระบบการบริหารงบประมาณ และการเงินการบัญชี
ระบบ 3 มิติ ร้อยละ 85
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
9.3.2. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบแบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ
และการเงินการบัญชี ระบบ 3 มิติ
9.3.3. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบ...............................................................................................
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โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและการคลัง
รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ราคาต่อ
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ
จานวน/
รวมเงิน
ลาดับที่
รายการ
หน่วย
หรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้าง
หน่วยนับ
(บาท)
(บาท)
และคาชี้แจง/เหตุผลความจาเป็น
1
โปรแกรมสาเร็จรูป
1
720,000 720,000 มาตรฐานฯ
ระบบการบริหาร
1. ระบบบริหารงบประมาณ
งบประมาณ และ
2. ระบบการซื้อ/จ้าง และการเบิกจ่าย
การเงินการบัญชี
งบประมาณ
ระบบ 3 มิติ
3. ระบบการเบิก/จ่ายเงิน
4. ระบบการเงินและระบบบัญชี
5. ระบบบริหารสินทรัพย์
6. ระบบการจัดทาโครงการและแผนปฏิบัติการ
2
เครื่องคอมพิวเตอร์
1
150,000 150,000 มาตรฐานฯ
แม่ข่าย
1. หน่วยประมาลผลกลาง (cpu) แบบ 6 แกน
หลัก หรือดีกว่า
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการ
ประมวลผลแบบ 64 bit
3.,มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC
DDR3 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 8 GB
4. จอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 17 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
5. มี Power Supply แบบ redundant หรือ
hot swap จานวน 2 หน่วย
6. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (ฮาสดิส) ชนิด scsi
หรือ sas หรือ sata ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
7,200 รอบต่อนาที หรือดีกว่า และมีความจุไม่
น้อยกว่า 140 GB จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
7. มีDVD-ROM หรือดีกว่า 1 หน่วย
8. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ
10/100/1000 bast-T หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 2
ช่อง
รวม
870,000
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101 โครงการจัดซื้อโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx)
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดาเนินการ
ได้เสร็จภายในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มคี วามรู้ความสามารถในการ
พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ผลงานการให้บริการทางวิชาการ
1. จานวนผู้เข้ารับบริการ 3,210 คน
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชากรแก่สังคม 86 โครงการ/กิจกรรม
3. จานวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา จานวน 860 คนต่อปี
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85
5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 85
6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 85
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 85
งบดาเนินงาน
970,000 บาท
กองนโยบายและแผน

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้โดยจัดให้มทีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพ
ของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ
ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยให้สถาบันอุดมศึกากาหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบันฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ การจัดทาแผนเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายโดยมีตัวชี้วัดและการ
ประเมินผลที่ชัดเจน พิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง และจัดให้นักศึกษาทุกคนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่
สถาบันสร้างขึ้นเพื่อวัดสมิธิภาพทางภาษาอังกฤษ โดยสามารถเทียบเคีย งผลกับ Common European Framework of Reference
for languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่นๆ
เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามนโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้ องกับสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มี
สมรรถนะสู งขึ้ น งานวิ เทศสั ม พั น ธ์ กองนโยบายและแผน จึ งได้ จั ด ท าโครงการพั ฒ นาภาษาอั งกฤษให้ กั บ บุ ค ลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อดาเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระดับความสามารถภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับบุคลากร
3. เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นนานาชาติ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 แผนกลยุทธระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับ เคลื่ อนที่: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพั ฒ นาศักยภาพบุคลากรและการบริห าร
จัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่:
4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่:
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 กิจกรรมจัดซื้อโปรแกรม Speexx
2 กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม SpeexX

ปริมาณ หน่วยนับ
1
โปรแกรม
1
ครั้ง

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากร/นักศึกษา มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษมีระดับคะแนนสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. บุคลากร/นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน...1... กิจกรรม เป็นเงิน..895,000..บาท ร้อยละ..92.26....
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน. .1.. กิจกรรม เป็นเงิน...75,000..บาท ร้อยละ....7.74....
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2559
พ.ศ.2556
ลาดับ
ขั้นตอน / กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก-จ
1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดซื้อโปรแกรม Speexx
ก-จ
2 กิจ กรรมที่ 2 กิ จ กรรมอบรมการใช้โปรแกรม

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

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

งบประมาณ

1
โปรแกรม

895,000

1 ครั้ง

75,000

กิจกรรมจัดซื้อโปรแกรม Speexx
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ

2

ปริมาณ

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

กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม Speexx
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

970,000

1
โปรแกรม

895,000

1 ครั้ง

895,000

75,000

75,000

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

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

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1 กิจกรรมจัดซื้อโปรแกรม Speexx
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- โปรแกรม Speexx
1
2 กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม Speexx
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- - ค่าพาหนะ, ค่าอาหาร,
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,
ค่าของที่ระลึก,
ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

โปรแกรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
895,000
895,000
895,000
895,000 บาท
895,000
75,000
75,000
75,000
75,000 บาท
75,000
อัตราต่อหน่วย

970,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากร/นักศึกษา มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด (มีผลคะแนน
สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
2. บุคลากร/นักศึกษา มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการเพิ่มขึ้น
3. มหาวิทยาลัยมีความเป็นนานาชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.2.1 บุคลากร/นักศึกษา มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษมีระดับคะแนนสูงขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85
9.2.2 บุคลากร/นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9.2.3 แขกที่มาเยือน/นักศึกษาต่างชาติ ได้รับความพึงพอใจป้ายบอกทางภาษาอังกฤษ
ต่างๆ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบการทดสอบ Pre-Test และ Post-Test
9.3.2. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
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102 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากร
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ผลผลิต:
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:

งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มคี วามรู้ความสามารถในการ
พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ผลงานการให้บริการทางวิชาการ
1. จานวนผู้เข้ารับบริการ 3,210 คน
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชากรแก่สังคม 86 โครงการ/กิจกรรม
3. จานวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา จานวน 860 คนต่อปี
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85
5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 85
6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 85
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 85
งบดาเนินงาน
480,000 บาท
กองนโยบายและแผน

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้โดยจัดให้มทีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อสร้าง
คุณ ภาพของคนไทยให้ สามารถเรียนรู้ พัฒ นาตนได้เต็มตามศักยภาพ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีน โยบาย
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาอังกฤษ ให้ผู้เ รียนมีความรู้ความสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้สถาบันอุดมศึกากาหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็น
บันฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ การจัดทาแผนเพื่อดาเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายโดยมีตัวชี้วัดและการประเมินผลที่ ชัดเจน พิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง และจัดให้นักศึกษาทุก
คนทดสอบวั ด ระดั บ ภาษาอั งกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ ส ถาบั น สร้ า งขึ้ น เพื่ อ วั ด สมิ ธิ ภ าพทาง
ภาษาอังกฤษ โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for languages (CEFR) หรือ
มาตรฐานอื่นๆ
เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามนโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์กลยุทธ์ที่ 4.2
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน จึงได้จัดทาโครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อดาเนินการตาม
เป้าหมายที่วางไว้
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2. วัตถุประสงค์
4. เพื่อพัฒนาระดับความสามารถภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5. เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับบุคลากร
6. เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นนานาชาติ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.

ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สกอ.
องค์ประกอบที่ .........
ตัวบ่งชี้ .....................................................................................
ตัวบ่งชี้ .....................................................................................
 ก.พ.ร.ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 สมศ. ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................
 แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่:
4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่:
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มสี มรรถนะสูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่ ...............................................................................................................................

4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1 กิจกรรมให้ทุนพัฒนาภาษาอังกฤษแก่อาจารย์
2 กิจกรรมทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

ปริมาณ
1
1

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3. บุคลากร มีความสามารถสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษได้
4. บุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน...1... กิจกรรม เป็นเงิน.....5,000.......บาท ร้อยละ....1.04..
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน. .1.. กิจกรรม เป็นเงิน.....5,000....... บาท ร้อยละ…1.04….
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน..1. กิจกรรม เป็นเงิน...470,000...บาท ร้อยละ......97.92...
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน.. 1....กิจกรรม เป็นเงิน........................บาท ร้อยละ...............
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

หน่วยนับ
ครั้ง
ครั้ง
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
พ.ศ.2559
พ.ศ.2556
ลาดับ
ขั้นตอน / กิจกรรม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก-จ
1 กิ จ ก ร ร ม ให้ ทุ น ฝึ ก อ บ รม ภ าษ าอั งก ฤ ษ

2

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

1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมให้ทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1.2 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง

470,000

2 ครั้ง
2 ครั้ง

6,000
4,000
480,000

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

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

470,000
3,000
2,000
5,000

3,000
2,000
5,000

470,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมให้ทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าพาหนะ, ค่าอาหาร, ค่าอาหาร
1
ครั้ง
ว่างและเครื่องดื่ม, ค่าของที่ระลึก,
ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
2 กิจกรรมทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอยและวัสดุ
2
ครั้ง
ปริมาณรายการ

ลา
ดับ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หน่วย (บาท)
470,000
470,000
470,000
470,000

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

10,000
10,000
6,000

- ค่ากระดาษ ดินสอ ปาก ฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- ค่าตอบแทน

2

ครั้ง

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

4,000
480,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4. บุคลากร/นักศึกษา มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด (มีผลคะแนน
สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
5. บุคลากร/นักศึกษา มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการเพิ่มขึ้น
6. มหาวิทยาลัยมีความเป็นนานาชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.3.1 บุคลากรสามารถสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาได้
9.3.2 บุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1. การสารวจข้อมูลโดยใช้รายงานผลการดาเนินงานตามเงื่อนไขในสัญญาการให้ทุน
9.3.2 การสอบวัดระดับ Pre-Test และ Post-Test
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1010400 สานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
103 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่
44 รอบคัดเลือก)
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบบ.กศ.
โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4.ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
430,900 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
กองพัฒนานักศึกษา : ว่าที่ ร.ต.สิทธา ฉิมท้วม

1. หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และส่งเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุน
ส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬาให้กับนักศึกษา แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ การส่งนั กกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับ ภูมิภาค และระดับ ประเทศ เพื่อมุ่งสู่ ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของนักศึกษา และการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาที่ดาเนินการโดยองค์การบริหารนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน ทั้งนี้
เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ
การส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (รอบคัดเลือก) เป็น
ส่วนหนึ่งของงานที่กองพัฒนานักศึกษาได้นานักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดี ซึ่งการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 44 (รอบคัดเลือก) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 11 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต ตั้งบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับสถาบัน ในด้านกิจกรรมกีฬา และสุขภาพ
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย
และจิตใจ
4.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านการกีฬาและนันทนาการ
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
สกอ. องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณทิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาบัณฑิต
ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1.1
1.2

รายการเป้าหมาย

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (รอบคัดเลือก)
มีนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันฯ

ปริมาณ หน่วยนับ
1
66

ครั้ง
คน/ครั้ง

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.นักศึกษาได้เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
2.นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ ..........100..........เป็นเงิน..........430,900.........บาท
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

1

ขั้นตอน / กิจกรรม

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

ส่ ง นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น
กีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย
ก-จ
ครั้งที่ 44 (รอบคัดเลือก)
หมายเหตุ :ให้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของกิจกรรมในแต่ละเดือน ดังนี้
ก หมายถึง วางแผนการดาเนินงาน(1% - 20%)
ข หมายถึง ขออนุญาต/ขออนุมัติ(21% - 40%)
ค หมายถึง ดาเนินโครงการ/กิจกรรม(41% - 60%)
ง หมายถึง สรุปผลการดาเนินโครงการและขออนุญาตเบิกจ่าย(61% - 80%)
จ หมายถึง เบิกจ่าย/สิ้นสุดโครงการ(81-100%)
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6. แผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ
1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

เข้ า ร่ ว ม ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 1 ครั้ง
แห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 44 (รอบคั ด เลื อ ก)
ระ ห ว่ างวั น ที่ 6 – 1 1 พ ฤ ศ จิ ก าย น 2 5 5 9
ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาญ จนบุ รี จั ง หวั ด
กาญจนบุรี

2559

งบประมาณ

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

430,900

1 ครั้ง

430,900

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

ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (รอบคัดเลือก)
430,900
1
ระหว่างวันที่ 6 – 11 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
115,280
-ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม
- ผู้ควบคุมกีฬา
10
วัน ๆละ
16 คน ๆละ
80 บาท
12,800
- นักกีฬา
10
วัน ๆละ
66 คน ๆละ
80 บาท
52,800
-ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันกีฬา
- ผู้ฝึกสอนภายนอก
6
วัน ๆละ
7 คน ๆละ
240 บาท
10,080
- นักกีฬา
6
วัน ๆละ
66 คน ๆละ
100 บาท
39,600
1.2 ค่าใช้สอย
174,760
-ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งป ร ะ ชุ ม เต รี ย ม
ความพร้อม
- เจ้าหน้าที่
1
วัน ๆละ
2 คน ๆละ
240 บาท
480
-ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันกีฬา
- อ า จ า ร ย์ , เจ้ า ห น้ า ที่ , 6
วัน ๆละ
13 คน ๆละ
240 บาท
18,720
พนักงานขับรถ
- ค่าที่พัก ผู้ควบคุม , อาจารย์, 5
วัน ๆละ
20 คน ๆละ
350 บาท
35,000
เจ้าหน้าที่,พนักงานขับรถ
- ค่าที่พักนักกีฬา
5
วัน ๆละ
66 คน ๆละ
300 บาท
99,000
-ค่ายานพาหนะเข้าร่วมการแข่งขัน
21,560
(ค่าเช่ารถ/ค่าน้ามัน รถ/ค่ า
บารุงรถ/ค่าทางด่วน)
1.3 ค่าวัสดุ
140,860
- ค่าอุปกรณ์กีฬาสาหรับ
30,000
ฝึกซ้อมและแข่งขัน
- ค่าชุดนักกีฬา , ผู้ควบคุม
110,860
นักกีฬา , เจ้าหน้าที่
ประสานงานกีฬา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
430,900

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา TQF
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 การ
ผลิ ตบั ณ ฑิ ต ตั้งบ่ งชี้ที่ 1.5 กิจ กรรมนั กศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี ของการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับสถาบัน ในด้านกิจกรรมกีฬา และสุขภาพ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย
และจิตใจ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการตามเกณฑ์ สกอ.ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 จานวน 6 ข้อ
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 568

104 โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ประเภทงบประมาณ
 งบ บ.กศ.

ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่ คือ โครงการทีจ่ ัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดาเนินการได้เสร็จ
ภายในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากลและที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาทีค่ งอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ
ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
วงเงินงบประมาณ:
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:

138,900 บาท
กองพัฒนานักศึกษา : นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา ให้เป็นที่ต้องการของสังคม โดยกองพัฒนานักศึกษามีหน้าที่ หลักในการดาเนินการพัฒนา
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตลอดจนพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะสาคัญ 7 ประการ คือ 1) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ทักษะความอยากรู้อยากเห็นและจินตนาการ 3) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 4)
ทักษะการเป็นผู้สร้างและรู้จักต่อยอดความคิด 5) ทักษะการสื่อสารและการทางานร่วมกัน 6) ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 7) เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างและมีความรู้เกี่ยวกับโลกและตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สานึกดี มีจิตอาสา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมเมื่อสาเร็จการศึกษา(กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพี่อ
การ
ทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา)
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ. องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณทิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของ
ประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่1.2 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัด ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1 การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
1.2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
(กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพี่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา)

ปริมาณ หน่วยนับ
1,000
คน
500
คน

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาผ่ านการเข้าร่วมกิจกรรมคุณ ธรรมจริยธรรม(กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพี่อการ
ทางานเมื่อ
สาเร็จการศึกษา) ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ร้อยละ 90
2. นักศึกษาสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 80
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 85
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) เบิกจ่ายร้อยละ .....17.93.........เป็นเงิน.......24,900......บาท
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) เบิกจ่ายร้อยละ .....41.035..........เป็นเงิน..... 57,000......บาท
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) เบิกจ่ายร้อยละ .....41.035..........เป็นเงิน..... 57,000......บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 570

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
แก่นักศึกษา
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษา (กิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพี่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา)

2

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

ก-จ
ก-จ

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

ก-จ
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6. แผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ
1
2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา (กิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพี่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา)

รวมทั้งสิน้

รวมทุกไตรมาส

2559

ปริมาณ งบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง

114,000
24,900

138,900

1 ครั้ง

2560
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
57,000

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
57,000

24,900

24,900

57,000

57,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
1 กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา
114,000
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
72,000
- ค่าวิทยากร
4
คนๆละ
30 ชั่วโมงๆละ
600 บาท
72,000
1.2 ค่าใช้สอย
36,000
- ค่าติดตามประเมินผล
1,000 บาท
1,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000 คนๆละ
1 มื้อๆละ
35 บาท
35,000
1.3 ค่าวัสดุ
6,000
- ค่าป้าย
1,000 บาท
1,000
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
5,000 บาท
5,000
2 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา (กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพี่อการทางานเมื่อสาเร็จ
24,900
การศึกษา)
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
2,400
- ค่าวิทยากร
1
คนๆละ
2 ชั่วโมงๆละ
1,200 บาท
2,400
1.2 ค่าใช้สอย
18,500
- ค่าติดตามประเมินผล
1,000 บาท
1,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
500
คนๆละ
1 มื้อๆละ
35 บาท
17,500
1.3 ค่าวัสดุ
4,000
- ค่าป้าย
1,000 บาท
1,000
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
3,000 บาท
3,000
138,900
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการส่ งเสริมอาจารย์ ให้ ได้รับ รู้บ ทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาและสามารถให้ คาปรึกษา แนะน า
ช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. มีการส่งเสริมในด้านบริการการให้คาปรึกษาทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และปัญหาส่วนตัวรวมถึงได้รับ
บริการข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ วิชาชีพที่เป็นประโยชน์ ให้แก่นักศึกษา
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการตามเกณฑ์ สกอ.ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 จานวน 6 ข้อ
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
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105 โครงการพัฒนาระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดาเนินการได้เสร็จ
ภายในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและที่มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
วงเงินงบประมาณ:
300,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
งานสหกิจศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. หลักการและเหตุผล
สหกิ จ ศึ ก ษา (Cooperative Education) เป็ น ระบบการศึ ก ษาที่ เ น้ น การปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ
สถานประกอบการ งานที่ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ จ ะตรงกั บ สาขาวิ ช าของนั ก ศึ ก ษา โดยเน้ น การเรี ย นรู้ โดยใช้
ประสบการณ์ จ ากการทางานจริงเป็ น หลั ก มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอยุธ ยาเน้ น ให้ นั กศึ กษาได้ ท า
โครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ
หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทางาน ซึ่งนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สาเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทาให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการทางาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมาก
ที่สุด
สหกิจศึกษาเป็นกลไกในการส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่ องตลอดไป โดยวิธีก ารของสหกิจ ศึ กษาจะเน้น ที่ ความร่ว มมื อจากทุ กฝ่ ายที่ เกี่ย วข้ องเพื่ อ ให้ เกิดผล
ประโยชน์ร่วมกันสูงสุด ซึ่งนักศึกษาสหกิจศึกษาจะเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงาน
ชั่วคราว ได้ลงมือปฏิบั ติงานจริงในสถานประกอบการ เป็นประสบการณ์ ที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้ใน
ห้องเรียน นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาตนเอง ทางด้านความคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห์ และ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบมีการจัดเตรียมและนาเสนอรายงานวิชาการจากประสบการณ์การทางานจริงของ
ตนเองที่สะท้อนการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน รวมทั้งการค้นพบตนเองทางด้านงาน
อาชีพที่ชัดเจนขึ้น
ด้วยระบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานภาคทฤษฎีเข้ากับภาคปฏิบั ติได้อย่างลงตัวเช่นนี้ จึงส่งผลให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษายังทาให้เกิดการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานประกอบการ ทาให้สถานศึกษาสามารถ
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พัฒ นาหลักสูตรได้ตลอดเวลา ส่ วนสถานประกอบการจะได้แรงงานนักศึกษาร่วมงานตลอดทั้งปี ก่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นงานสหกิจศึกษา ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมี
บทบาทในการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้มีประสบการณ์ก่อนและหลังออกฝึกประสบการณ์ทางด้านอาชีพ
กับสถานประกอบการจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ และเพื่อให้การสนับสนุนภารกิจงานสหกิจศึกษาเป็นไปได้อย่างคล่องตัวในการบริหารจัดการของ
ฝ่ายงานสหกิจศึกษานั้น จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน และการสัมมนาเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลกรทั้งภายใน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรภายนอกทั้ง
หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ และประชาชนในชุมชน และท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อพั ฒนาศั กยภาพนั กศึกษา และเสริมสร้างประสบการณ์ ทางด้ านอาชี พ ในรู ปแบบการการฝึ กงาน
แบบสหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนบูรณาการกับการทางานร่วมกับสถานประกอบการให้
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
4. เพื่อเป็ นการส่งเสริมและสร้างความสั มพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยผ่าน
นักศึกษา ผู้ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้น ๆ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย
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4. เป้าหมาย
4. เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1. นักศึกษา ชั้นปีที่ 2,3
600
คน
2. อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
50
คน
3. ผู้ประกอบการ
10
คน
3. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 เสริม สร้ างให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลั กการการจัดการศึกษาเชิงบู รณาการกับ การ
ทางาน สหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง
2.2 การใช้ระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของไทยให้ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด ลดผล
การสูญเปล่าในการผลิตบัณฑิต และนาพาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในอาเซียนและ
สากล
2.3 จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษามีคุณภาพเป็นที่น่าพึงพอใจขององค์กร
ผู้ใช้บัณฑิตเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ประเมิน
2.4 จานวนองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
3. เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 43,900 บาท ร้อยละ 15
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 3 กิจกรรม เป็นเงิน 79,700 บาท ร้อยละ 26
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 3 กิจกรรม เป็นเงิน 131,200 บาท ร้อยละ 44
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 45,200 บาท ร้อยละ 15
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1.

การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรูค้ ณาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
นักศึกษาสหกิจศึกษา “หลักสูตรการเตรียมความพร้อม
ก่อนออกสหกิจศึกษา” ครั้งที่ 1
กิ จ ก รร ม ก าร ส่ งเส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น าก ารเรี ย น รู้
นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา “หลั ก สู ต รการเตรี ย มความ
พร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา” ครั้งที่ 2
อบรมทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
โครงการอบรมปฏิบตั ิการการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับการทางาน (WIL) ของสถานศึกษา
สมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจ
โครงการพบสถานประกอบการสหกิจศึกษา

2.
3.
4.
5.
6.

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

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1.
2.

การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
กิจกรรมการส่ งเสริม และพั ฒ นาการเรียนรู้นั กศึ กษาสหกิ จ
ศึ ก ษา “หลั ก สู ต รการเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นออกสหกิ จ
ศึกษา” ครั้งที่ 1
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒ นาการเรียนรู้นักศึกษาสหกิจ
ศึ ก ษา “ห ลั ก สู ต รการเต รี ย มค วาม พร้ อ มก่ อ นออก
สหกิจศึกษา” ครั้งที่ 2
อบรมทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
โครงการอบรมปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การท างาน (WIL) ของสถานศึก ษาสมาชิกเครือข่ายพั ฒ นา
สหกิจ
โครงการพบสถานประกอบการสหกิจศึกษา
รวมทั้งสิ้น

3.
4.
5.
6.

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

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

2560
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ
1 ครั้ง
30,000 1 ครั้ง
50,000 1 ครั้ง
45,200

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง

125,200
43,900

1 ครั้ง

60,300

1 ครั้ง
1 ครั้ง

35,300
20,900

1 ครั้ง

1 ครั้ง
6 ครั้ง

14,400
300,000

1 ครั้ง
2 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

43,900

43,900

1 ครั้ง

60,300

1 ครั้ง

20,900

3 ครั้ง

131,200

35,300

14,400
79,700

1 ครั้ง

45,200
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ
1

2

3

4

ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
125,200
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
43,200
- ค่าที่พัก
30,000
- ค่าลงทะเบียน
25,000
- ค่าน้ามันรถ
10,000
- ค่าจ้างเหมารถ
10,000
- ค่าบารุงรถ
5,000
- ทางด่วน
2,000
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษาสหกิจศึกษา “หลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อน
43,900
ออกสหกิจศึกษา” ครั้งที่ 1
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
4
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ
1,200
28,800
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10
คนๆละ
6
มื้อๆละ
35
2,100
- ค่าอาหารกลางวัน
10
คนๆละ
3
มื้อๆละ
100
3,000
- ติดตามประเมินผล
1,000
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
5,000
- ค่าป้าย
2,000
- ค่าถ่ายเอกสาร
2,000
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษาสหกิจศึกษา “หลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อน
60,300
ออกสหกิจศึกษา” ครั้งที่ 2
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
4
คนๆละ
6
ชั่วโมงๆละ
1,200
28,800
- ค่าวิทยากร
4
คนๆละ
6
ชั่วโมงละ
600
14,400
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10
คนๆละ
6
มื้อๆละ
35
2,100
- ค่าอาหารกลางวัน
10
คนๆละ
3
มื้อๆละ
100
3,000
- ติดตามประเมินผล
1,000
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
5,000
- ค่าป้าย
2,000
- ค่าถ่ายเอกสาร
4,000
อบรมทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
35,300
งบดาเนินงาน
ปริมาณรายการ
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ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย

ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
4
คนๆละ
12
ชั่วโมงละ
600
ค่าใช้สอย
- ติดตามประเมินผล
ค่าใช้วัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าถ่ายเอกสาร
5 โครงการอบรมปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน (WIL) ของสถานศึกษาสมาชิก
เครือข่ายพัฒนาสหกิจ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
1
คนๆละ
3
ชั่วโมงละ
1,200
- ค่าวิทยากร
1
คนๆละ
3
ชั่วโมงละ
600
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
50
คนๆละ
2
มื้อๆละ
35 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
50
คนๆละ
1
มื้อๆละ
120 บาท
- ติดตามประเมินผล
ค่าใช้วัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าป้าย
- ค่าถ่ายเอกสาร
6 โครงการพบสถานประกอบการสหกิจศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
50
คนๆละ
2
มื้อๆละ
35 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
50
คนๆละ
1
มื้อๆละ
120 บาท
- ติดตามประเมินผล
ค่าใช้วัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าป้าย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

28,800
500
3,000
3,000
20,900

3,600
1,800
3,500
6,000
500
3,000
1,500
1,000
14,400
3,500
6,000
500
3,000
1,400
300,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นั กศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ และสหกิจศึกษา และได้รับประสบการณ์
ทางด้านอาชีพหลังจากฝึกงานกับสถานประกอบการและสามารถพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพตนเพื่อเข้าสู่การแข่งขันใน
ตลาดแรงงาน
2. มีสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
3. มีการพัฒนาหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาให้มีความทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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4. มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการที่เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้กับ
นักศึกษา
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 นั กศึ กษาได้เข้ารับ การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนและหลั งการฝึ กสหกิจศึก ษามี
ความรู้ความเข้าใจในการฝึกสหกิจศึกษาและสามารถนาความรู้ไปใช้กับการทางานได้
9.1.2 อาจารย์ได้เข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษาและ
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
9.1.3 มีบั นทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่า งมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการเข้าเป็น
หน่วยฝึกสหกิจศึกษา และหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
9.3.2 รายงานการประเมินผลโครงการ
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106 โครงการพัฒนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
ประเภทงบประมาณ
 งบ บ.กศ.

ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่ คือ โครงการทีจ่ ัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดาเนินการได้เสร็จ
ภายในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 3.2 แผนงานรองการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
และที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อผลิตกาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
4. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ ร้อย
ละ 85
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90
6. ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 86
วงเงินงบประมาณ:
100,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
กองพัฒนานักศึกษา : นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข

1. หลักการและเหตุผล
ตามสภาวการณ์ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีอันทันสมัยได้ส่งผลต่อวิถีการดาเนิน
ชี วิ ต ของคนในสั ง คมเป็ น อย่ า งยิ่ ง โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่ ง รวมไปถึ ง นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นนั กศึกษาจาเป็นจะต้องได้รับ
การปรับตัวให้เขากับสถานการณ์ต่างๆ โดยกระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
เต็มตามศักยภาพที่เน้นความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม ซึ่งการให้คาปรึกษา
(Counseling) จึ งเป็ น กระบวนการสาคัญ ในการให้ ค วามช่วยเหลื อแก่นักศึกษาในเบื้องต้น ทาให้ นักศึกษา
สามารถเข้าใจตนเอง และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม รวมทั้งปัญหาที่ต้องเผชิญ ซึ่งการตัดสินใจเลือก
เป้าหมายในการเรียนการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม อาจารย์ที่ปรึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการให้
ความช่วยเหลือ และเป็นภาระหน้าที่ที่สาคัญยิ่งสาหรับคณาจารย์ที่ต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
สอดคล้องตามหลักการและปรัชญาการศึกษาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการให้คาปรึกษาสาหรับ
อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกั บนักศึกษามากที่สุด จึงได้จัดทาโครงการอบรมเรื่อง “บทบาท
อาจารย์ที่ ป รึกษาและการให้ คาปรึ กษาแก่นักศึกษา” ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยาเพื่อให้
อาจารย์ที่บรรจุใหม่และคณาจารย์ที่สนใจเข้ารับการอบรม เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีความรู้และทราบถึง
บทบาทหน้าทีก่ ารให้คาปรึกษาและแนะนาด้านต่างๆแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมความรู้ ประสบการณ์และเทคนิคการให้คาปรึกษาอาจารย์ใหม่และคณาจารย์ที่สนใจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อให้อาจารย์ได้นาความรู้ไปปฏิบัติในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบและทันสมัย
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ. องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณทิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบัณฑิตสู่ความต้องการของ
ประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ที่1.2 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
ตัวชี้วัด ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1.1 อาจารย์ที่ปรึกษา

รายการเป้าหมาย

ปริมาณ หน่วยนับ
230
คน

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้และเทคนิคการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
2. อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงบทบาทหน้าที่การให้คาปรึกษาและแนะนาด้านต่างๆแก่นักศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.60 – มี.ค.60) เบิกจ่ายร้อยละ .....100..........เป็นเงิน..... 100,000......บาท
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

บทบาทอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและการให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษา

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

ก-จ

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

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษา

รวมทุกไตรมาส

2559

ปริมาณ

งบประมาณ

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

1 ครั้ง

100,000

1 ครั้ง

100,000

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

ไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 585

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
1
คนๆละ
12 ชั่วโมงๆละ
1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าติดตามประเมินผล
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
230
คนๆละ
4 มื้อๆละ
- ค่าอาหาร
230
คนๆละ
2 มื้อๆละ
1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าป้าย
- ค่าวัสดุอุปกรณ์

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
100,000

อัตราต่อหน่วย

1,200 บาท
500 บาท
35 บาท
100 บาท
1,000 บาท
5,900 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

14,400
14,400
78,700
500
32,200
46,000
6,900
1,000
5,900
100,000

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการส่ งเสริมอาจารย์ ให้ ได้รับ รู้บ ทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาและสามารถให้ คาปรึกษา แนะน า
ช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. มีการส่งเสริมในด้านบริการการให้คาปรึกษาทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และปั ญหาส่วนตัวรวมถึงได้รับ
บริการข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ วิชาชีพที่เป็นประโยชน์ ให้แก่นักศึกษา
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการตามเกณฑ์ สกอ.ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 จานวน 6 ข้อ
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
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1070000 สถาบันอยุธยาศึกษา
107 โครงการพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการประจา คือ งานที่ดาเนินการอยู่ตามภารกิจประจา
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังค่านิยมให้นิสติ นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
อนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:
ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
3. โครงการที่บรรลุ ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 85
4. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 85
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
300,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบัน อยุธยาศึกษา เป็ นหน่ วยงานหนึ่งที่ทาหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และวิจัย
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งจาเป็นต้องมีสานักงานที่สามารถขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องมีการ
จัดประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันฯ เพื่อจัดทาแผนการบริหารงานของสถาบันฯ และในการดาเนินงาน
ต่างๆ ของสถาบันอยุธยาศึกษาจาเป็นต้องมีการจัดอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในด้านการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการดาเนินงานดังกล่าว สถาบัน
อยุธยาศึกษา จาเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุสานักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าสาธารณูปโภค งานประชาสัม พันธ์
กิจกรรมของสถาบั น อยุ ธยาศึกษา รวมทั้งต้องมีค่าซ่อมแซมวัส ดุ ครุภัณ ฑ์ที่ช ารุด เพื่อให้ สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้การดาเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนางาน
ได้ดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานของสานักงานสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีศักยภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการและการ
ให้บริการ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 28
ตัวชี้วัดที่ 29

จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
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ตัวชี้วัดที่ 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 31 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
กลยุทธ์ 1 : พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางความรู้วัฒนธรรมอยุธยา
กลยุทธ์ 2 : สร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว
เมืองมรดกโลก
กลยุทธ์ 3 : สืบสานศิลปวัฒนธรรมบนรากฐานแห่งความเป็นไทย
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม ประสานงาน
ราชการ/ค่ายานพาหนะและน้ามันเชื้อเพลงในการอบรม/สัมมนา/
ประชุม/ประสานงานราชการ
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
1.3 ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (เงินลงขัน)

1.4

กิจกรรมเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในประเทศ

ปริมาณ
1-10

หน่วยนับ
ครั้ง

2
1

ครั้ง
ครั้ง

1-3

ครั้ง

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจต่อผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.ระดับคะแนนตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบที่ 2 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
3.ดาเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.ดาเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ
5.ดาเนินกิจกรรมโดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
6.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามแผน
7.มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
8.ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัดอยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน17,500 บาท ร้อยละ 6
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 3 กิจกรรม เป็นเงิน 132,500 บาท ร้อยละ 44.16
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 3 กิจกรรม เป็นเงิ 132,500.บาท ร้อยละ 44.16
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 17,500 บาท ร้อยละ 6
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1.

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการสานักงานสถาบัน
อยุธยาศึกษา
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรม
ในประเทศ

2.

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

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

ขั้นตอน / กิจกรรม

รวมทุกไตรมาส
ปริมาณ

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการสานักงานสถาบัน
อยุธยาศึกษา
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

2560
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

250,000
1-15 ครั้ง

70,000

2 ครั้ง
1 ครั้ง

130,000
50,000

1-3 ครั้ง

50,000

ประชุม ประสานงานราชการ/ค่ายานพาหนะและ
น้ามันเชื้อเพลงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/
ประสานงานราชการ
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
1.3 ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกลุ่มเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(เงินลงขัน)
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรม
ในประเทศ
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ทีพ่ ัก ในประเทศ
2.2 ค่ายานพาหนะและน้ามันเชื้อเพลิง

2559

1-5
ครั้ง

17,500

1-5
ครั้ง

17,500

1-5
ครั้ง

17,500

1 ครั้ง
1 ครั้ง

65,000
50,000

1 ครั้ง

65,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

40,000
10,000

1-3 ครั้ง
1-3 ครั้ง

300,000

17,500

132,500

132,500

1-5
ครั้ง

17,500

17,500
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการ
สานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
งบดาเนินงาน
- ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลีย้ ง/ที่พัก/ลงทะเบียน
1-15
ครั้ง
อบรม สัมมนา ประชุม ประสานงาน
ราชการ/ค่ายานพาหนะและน้ามัน
เชื้อเพลงในการอบรม/สัมมนา/
ประชุม/ประสานงานราชการ
- ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกลุ่ม
1
ครั้ง
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(เงินลงขัน)
- ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สานักงาน/ถ่าย
2
ครั้ง
เอกสาร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเผยแพร่งาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ
งบดาเนินงาน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พักในประเทศ
1-3
ครั้ง
- ค่ายานพาหนะและน้ามัน
1-3
ครั้ง
เชื้อเพลิง
รวม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย
อัตรา

250,000
70,000

บาท

70,000

50,000

บาท

50,000

130,000

บาท

130,000

บาท
บาท

50,000
40,000
10,000

40,000
10,000

300,000
300,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้รับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษามีความพึงพอใจในการบริหารจัด การและการให้บริการ ส่งผลให้มี
ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
9.1.1 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงาน
9.1.2 ผู้รับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษามีความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการให้บริการ
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9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
i. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
ii. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม
iii. การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม
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108 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดาเนินการได้เสร็จ
ภายในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
ปลูกฝังค่านิยมให้นิสติ นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:
ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 85
4. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 85
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
330,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา เป็ น หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ าที่ ในด้ านการศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นสมควรที่จะจัดหลักสูตรอบรมการวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อให้ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และเครือข่ายทางวิชาการ ในท้องถิ่นต่าง ๆ มี
ความสนใจในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งเป็นการผลิตและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยด้าน
การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ของจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
อนึ่ง การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นการศึกษาเรื่องราวในอดีตของความสัมพันธ์ของผู้คนกับธรรมชาติ
ผู้คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ และกับผู้ คนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน โดยที่ผู้คนดังกล่าวมีสานึกร่วมกัน เผชิญกับความ
เปลี่ ย นแปลงต่าง ๆ ร่ ว มกั น ทั้ งสาเหตุ อัน เนื่ อ งมาจากปั จจัย ภายในและภายนอก ได้เกิด การปรับ ตั ว และ
ประสบการณ์ ดังกล่าวบางประการได้กลายเป็นแนวทางในการดารงชีวิตของคนรุ่นต่อมา ซึ่งเป็นแนวทาง
การศึกษาที่แตกต่างจากประวัติศาสตร์กระแสหลัก หรือประวัติศาสตร์แห่งชาติ คือเป็นการมองภาพอดีตจาก
“ข้างล่าง” ขึ้นไปสู่ “ข้างบน” อันจะทาให้เรื่องราวต่าง ๆ ของผู้คนในท้องถิ่นมีความเด่นชัดขึ้น จึงกล่าวได้ว่า
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นการศึกษาของคนในท้องถิ่น เพื่อท้องถิ่นของตนเอง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษา ค้นคว้า ผลิตงานองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยุธยา
2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา
2.3 เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 28 จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 29 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 31 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
กลยุทธ์ 1 : พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางความรู้วัฒนธรรมอยุธยา
กลยุทธ์ 2 : สร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว
เมืองมรดกโลก
กลยุทธ์ 3 : สืบสานศิลปวัฒนธรรมบนรากฐานแห่งความเป็นไทย
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1
จานวนกิจกรรม
2
กิจกรรม
2
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
30
คน
3
จานวนองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยุธยา
10
เรื่อง
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจต่อผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.2 ระดับคะแนนตามตัวบ่ งชี้ตามองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5
คะแนน
2.3 ดาเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.4 ดาเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ
2.5 ดาเนินกิจกรรมโดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.6 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามแผน
2.7 มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
2.8 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัดอยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 80,000 บาท ร้อยละ 24.24
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 250,000 บาท ร้อยละ 75.76
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การวิจัยประวัตศิ าสตร์
ท้องถิ่น

2

กิจกรรมศึกษา ค้นคว้า ผลิตงานองค์ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยุธยา

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

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

1

2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัย
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
1.5 ค่าตอบแทน
1.6 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษา ค้นคว้า ผลิตงานองค์ความรู้
ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยุธยา
งบดาเนินงาน
2.6 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

80,000
1 ครั้ง
1 ครั้ง

43,200
36,800
250,000

10 เรื่อง

250,000
330,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง

43,200
36,800

10 เรื่อง
80,000

250,000
250,000
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
4
คนๆ ละ
18 ชั่วโมงๆ ละ
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30
คนๆ ละ
6 มื้อๆ ละ
- ค่าอาหารกลางวัน
30
คนๆ ละ
3 มื้อๆ ละ
- ค่าจัดทาเอกสารประกอบ
1
ครั้งๆ ละ
30 เล่มๆ ละ
กิจกรรม
- ค่าจ้างจัดทานิทรรศการ
1
ครั้งๆ ละ
1 งานๆ ละ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษา ค้นคว้า ผลิตงานองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยุธยา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูล
10 เรื่องๆ ละ

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
80,000

อัตราต่อหน่วย

600 บาท

43,200

30 บาท
120 บาท
50 บาท

5,400
10,800
1,500

5,000 บาท

5,000
14,100
250,000

25,000

250,000
330,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถาบันอยุธยาศึกษา มีองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยุธยาเพิ่มขึ้น
8.2 สถาบันอยุธยาศึกษา มีเครือข่ายนักวิจัยด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา
8.3 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
9.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
9.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผูส้ นใจทัว่ ไปมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
9.1.3 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถนาความรู้ไปใช้ของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
9.3.2 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม
9.3.3 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม
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109 โครงการสืบสานดุริยางคศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดาเนินการได้
เสร็จ
ภายในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 4.7 แผนงานรองส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังค่านิยมให้นิสติ นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:
ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 85
4. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 85
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
237,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่ วยงานที่ทาหน้าที่ในการดาเนินงาน
ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมแก่ผู้สนใจทั่วไปทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติอีกด้วยเพื่ อ
สนองตอบความต้องการทางสังคมในสถานที่หรือหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว
ดนตรีไทย เป็นศิลปศาสตร์แขนงหนึ่งของชาติไทย ที่มีผู้สร้างสรรค์และพัฒนาอย่างมีระบบระเบียบแบบแผน
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นเอกลักษณ์ ประจาชาติไทยและเป็นเครื่องสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยมาช้านาน องค์ความรู้ทางด้านดนตรีไทย จึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรได้รับการ
อนุรักษ์และสืบทอดองค์ความรู้ มิให้เสื่อมสูญไปตามกระแสโลกาภิวัตน์
ปัจจุบัน องค์ความรู้ทางด้านดนตรีไทย ว่าด้วยเรื่อง เพลงไทย เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควรได้รับการอนุรักษ์และสืบ
ทอดจากครูผู้เชี่ย วชาญโดยตรงซึ่งเป็น ที่ ยอมรับ ในระดับ ชาติ อาทิ ศิลปิ นแห่งชาติ ศิล ปิน อาวุโสแห่ งสถาบั นหรือ
หน่วยงานต่างๆ เนื่องด้วยเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งยังมีเพลงไทยอีกเป็นจานวนมากที่ใกล้จะ
สูญหาย องค์ความรู้ของแผ่นดินอันทรงคุณค่าเหล่านั้นจึงควรได้รับการอนุรักษ์และนามาถ่ายทอดให้แก่อนุชนมิให้เสื่อม
สูญไปตามกาล
จากเหตุผลดังกล่าว สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเสนอโครงการสืบ
ทอดดนตรีไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
ได้มีโอกาสสืบทอดและต่อยอดองค์ความรู้โดยตรงจากครูผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทย อันเป็นการอนุรักษ์และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรีไทยของชาติให้เป็นมาตรฐานสืบไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ นักศึกษา และผู้ส นใจจากภายนอก ได้รับการถ่ายทอดดนตรีไทย
จากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
2.2 เพื่อสืบทอดบทเพลงสาคัญ และบทเพลงที่ใกล้จะสูญหาย รวมทั้งบันทึกทานองเพลงในรูปแบบ
โน้ตไทย และบันทึกเสียงในรูปแบบของสื่อบันทึกเสียงที่มีคุณภาพ สาหรับการเก็บรักษา การศึกษาและการ
เผยแพร่ต่อไป
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครู อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจจากภายนอกได้พัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านทักษะ
การปฏิบัติและทฤษฎีจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
2.4 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้สืบทอดดนตรีไทยในเขตภาคกลางมีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติ ระเบียบ
วิธีการบรรเลงที่เป็นมาตรฐานยอมรับกันโดยทั่วไป รวมทั้งเข้าใจในอัตลักษณ์ของทางเพลงสานักต่างๆ
2.5 เพื่อเป็นการบูรณาการองค์ความรู้และนาไปสู่การปรับปรุงเนื้อหาบทเพลงสาคัญรวมทั้งการปฏิบัติ
ทักษะขั้นสูงในหลักสูตร
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 28 จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 29 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 31 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
เป้าประสงค์ 3.1 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางความรูวัฒนธรรมอยุธยา
เป้าประสงค์ 3.2 มหาวิทยาลัยเปนสวนหนึ่งของการจัดการดานการทองเที่ยวเมือง
มรดกโลก
เป้าประสงค์ 3.3 มหาวิทยาลัยเปนต้นแบบของการธารงรักษาวัฒนธรรมไทย ทั้ง
ใน
ระดับชาติและระดับทองถิ่น
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาสูการเปนศูนยกลางความรู วัฒนธรรมอยุธยา
กลยุทธที่ 3.2 สรางเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการทองเที่ยวเมืองมรดกโลก
กลยุทธที่ 3.3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมบนรากฐานแหงความเปนไทย
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
1. จานวนกิจกรรม
2. ครู อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ

ปริมาณ
1
50

หน่วยนับ
กิจกรรม
คน
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2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.สถาบันอยุธยาศึกษามีผลความพึงพอใจต่อผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.ระดับคะแนนตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบที่ 2 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
3.ดาเนินกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.ดาเนินการกิจกรรมโดยมีระบบและกลไกการเงินและเงินและงบประมาณ
5.ดาเนินกิจกรรมโดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
6.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามแผน
7.มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
8.ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัดอยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 237,000 บาท ร้อยละ 100
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม

โครงการ สืบสานดุริยางคศิลป์ถิ่นมรดกโลก :
พระนครศรีอยุธยา

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

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

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

ปริมาณ

งบประมาณ

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

โครงการ สืบสานดุริยางคศิลป์ถิ่นมรดกโลก :
พระนครศรีอยุธยา
งบดาเนินงาน
1.5 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (ศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ)
ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร
1.6 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าจ้างเหมาบันทึกเทปวีดีทัศน์
ค่าจ้างเหมาตัดต่อบันทึกเสียงผลิตซีดี
ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์โน้ตเพลง
ค่าจ้างเหมาจัดทารูปเล่มโน้ตเพลง
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่
ค่าวัสดุอุปกรณ์
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

36,000
27,000

36,000
27,000

17,500
25,000
22,000
18,000
20,000
15,000
16,500
40,000
237,000

17,500
25,000
22,000
18,000
20,000
15,000
16,500
40,000
237,000
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

1 โครงการ สืบสานดุริยางคศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (ศิลปิน
6
ชั่วโมง
2
แห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ) (5 วัน)
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร
6
ชั่วโมง
3
(5 วัน)
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
50
คนๆละ
10
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าจ้างเหมาบันทึกเทปวีดีทัศน์
- ค่าจ้างเหมาตัดต่อบันทึกเสียง
ผลิตซีดี
- ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์โน้ตเพลง
- ค่าจ้างเหมาจัดทารูปเล่ม
โน้ตเพลง
- ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่
- ค่าวัสดุอุปกรณ์

50

คนๆละ

5

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย

300,000
คนๆละ

600 บาท

36,000

คนๆละ

300 บาท

27,000

มื้อๆละ

35

บาท

17,500

มื้อๆละ

100

บาท

25,000
22,000
18,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

20,000
15,000
16,500
40,000
237,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1. คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจด้านดนตรีไทยได้รับการสืบทอดดนตรีไทย จากศิลปิน
แห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
8.2 ได้บันทึกเพลงโบราณและเพลงมาตรฐานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบของสื่อบันทึกเสียง
สาหรับการศึกษาและการเผยแพร่ทั่วประเทศไทย
8.3 ได้ส่งเสริมและบริการวิชาการความรู้ให้กับคณาจารย์ และนิสิตด้านดนตรีไทยได้พัฒนาทักษะ
ทางด้านวิชาชีพ
8.4 ได้เปิดโอกาสให้ ครู - อาจารย์ผู้สอนดนตรีไทยโดยเฉพาะในเขตภาคกลางมีโอกาส เข้ารับการ
ถ่ายทอดดนตรีไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ
8.5 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ และนาไปสู่การปรับปรุงเนื้อหาบทเพลงได้
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9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน
9.1.2 เชิงคุณภาพ
จานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
9.1.3 เชิงเวลา
ดาเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
9.3.2. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบประเมินในการเข้าร่วมกิจกรรม
9.3.3. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม
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110 โครงการงานวิจัยการศึกษารูปแบบสินค้าประเภทอาหารที่วางจาหน่ายในตลาดสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนปลาย
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถ
ดาเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
แผนงบประมาณ:
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: ปลูกฝังค่านิยมให้นิสติ นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผลผลิต:
ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 85
4. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 85
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
40,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สถาบันอยุธยาศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น ปรากฏหลักฐานจากเอกสารชั้นต้นอาทิ คาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม คา
พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา ที่กล่าวถึงย่านต่าง รวมถึงตลาด หรือ ป่า อันหมายถึงสถานที่วางจาหน่าย
สินค้าต่าง ๆ ซึ่งทาให้นักวิชาการ และนักประวัติศาสตร์รุ่นหลัง ได้เข้าใจ และเห็นถึงสภาพวิถีชีวิตประจาวัน
การเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพ รวมถึงความต้องการขั้นพื้นฐานในการดารงชีพของชาวพระนครศรีอยุธยา
ในอดีต แต่อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาหรือจาแนกสินค้าที่ชาวอยุธยานามาวางขาย หรือจาหน่ายในตลาด
ดังกล่าวนั้น ยังไม่มีการศึกษาได้ครบถ้วนหรือมีการสืบค้นรายละเอียดเท่าที่ควร
สถาบั น อยุ ธ ยาศึกษา จึ งมีความเห็ น สมควรที่จะดาเนิ นการศึกษารูปแบบสิ นค้าประเภทอาหารที่ วาง
จาหน่ายในตลาดสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยการศึกษาจากเอกสาร เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อ
เป็นแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวมรดกโลกในเชิงวัฒนธรรมต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารูปแบบสินค้าประเภทอาหารที่วางจาหน่ายในสมัยกรุงศรีอยุธยาตามที่ปรากฏในหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ ในบริบทวัฒนธรรมอยุธยา ในรูปแบบงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก
2. เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมอยุธยา
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สงป.
ตัวชี้วัดที่ 28 จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 29 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 30 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 31 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
กลยุทธ์ 1 : พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางความรู้วัฒนธรรมอยุธยา
กลยุทธ์ 2 : สร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว
เมืองมรดกโลก
กลยุทธ์ 3 : สืบสานศิลปวัฒนธรรมบนรากฐานแห่งความเป็นไทย
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1 จานวนผลงานวิจัย

รายการเป้าหมาย

ปริมาณ
1

หน่วยนับ
งาน

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
งานวิจัยนี้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปเป็นแนวทางประกอบการวางแผนกล
ยุทธ์ด้านการท่องเที่ยว
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 10,000 บาท ร้อยละ 25 .
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60 )จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 17,000 บาท ร้อยละ 42.5 .
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 13,000 บาท ร้อยละ 32 .5 .
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

งานวิจัยการศึกษารูปแบบสินค้า
ประเภทอาหารที่วางจาหน่ายใน
ตลาดสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

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

ก

ก

ข

ค

ค

ค

ค

ง

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

ง

จ

จ
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

งานวิจัยการศึกษารูปแบบสินค้าประเภทอาหารที่วาง
จาหน่ายในตลาดสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
งบดาเนินงาน
1.5 ค่าตอบแทน
1.6 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
รวมทัง้ สิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

17,000

3,000
10,000

17,000

13,000

10,000
10,000

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

ปริมาณรายการ
รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ

อัตราต่อหน่วย

ปริมา
หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา
ณ
1 งานวิจัยการศึกษารูปแบบสินค้าประเภทอาหารที่วางจาหน่ายในตลาดสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนนักวิจัย
1 คน ๆ ละ
5,000
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย
4 คน ๆ ละ
30 วันๆละ
100
- ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงาน
3 คน ๆ ละ
1,000
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่านาเสนอผลงานวิจัย เช่น
1
ครั้งๆละ
10,000
ค่าจ้างเข้าปกเย็บเล่ม ,ค่าจ้าง
ถ่ายเอกสาร
- ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อทาการวิจัย 1
ครั้งๆละ
10,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
หน่วย (บาท)

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

40,000
40,000
20,000
5,000
12,000
3,000
20,000
10,000
10,000
40,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้งานวิจัยเชิงวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการท่องเที่ยวเมือง
มรดกโลก
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น าไปเป็ น แนวทาง
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยว
9.1.2 จานวนเครือข่ายด้านวัฒนธรรมอยุธยาที่เกิดขึ้น
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
9.3.2. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์
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1060000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
111 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม องคความรู และการพัฒนาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
และสิ่งแวดลอม
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 2.1 พัฒนานักวิจัยและการวิจัยใหมีคุณภาพ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเครือข่ายวิจัย และมี
ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อการพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และงานวิจยั เพื่อนาไปใช้ประโยชน์และเป็นฐาน
การพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ
2. ผู้เข้าชมนิทรรศการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
100,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ : ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมมุ่งสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้าง
บัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างสานึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ
ครู ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทาง
พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
รวมทั้งศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ทั้งนี้โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
สถานศึ กษาระดั บ ปริญ ญา เพื่ อท าหน้ า ที่ เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ กษาเพื่ อการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยมี วั ต ถุป ระสงค์ และ
ภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างสานึกใน
คุณ ค่าของวัฒ นธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัยที่เปน กระบวนการสรางองค
ความรูและภูมิปญญาที่สาคัญยิ่ง จึงไดจัดตั้งใหมีสถาบันวิจัยและพัฒนาในโครงสรางของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีพันธกิจหลัก
คือพัฒนาทองถิ่นใหมีศักยภาพดวยการวิจัยและบริการวิชาการโดยใชกระบวนการมีสวนรวมจัดกระบวนการวิจัยและ
บริการวิชาการใหมีคุณภาพ ตลอดจนใหความรวมมือ สนับสนุน และสงเสริมใหนักวิจัยเขารวมในกิจกรรมดานงานวิจัย
และบริการวิชาการกับกลุมเครือขาย และหนวยงานตาง ๆ
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เครือข่ายราชภัฏ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภั ฏ วิ จั ย ครั้ง ที่ 4 ขึ้น เพื่ อ เป็ น เวที ในการจั ด สั ม มนาวิ ช าการและเผยแพร่ผ ลงานวิจั ย แลกเปลี่ ย น
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ประสบการณ์ การทาวิ จัยร่วมกันภายใต้ชื่อ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒ นา
บุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน” ระหว่างวันที่ 22 – 24
พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการนาเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราช
ภัฏวิจัย
2. เพื่อสงเสริมการใหความรวมมือดานการพัฒนานักวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาวิจัย
ร่วมกันในเครือขายราชภัฏ
3.เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานด้านงานวิจัยต่อหน่วยงานอื่น
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
 แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1

การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจยั ครั้งที่ 4

1

ครั้ง

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าชมนิทรรศการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. โครงการ/กิจกรรมดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน....1...... กิจกรรม เป็นเงิน 100,000 บาท ร้อยละ... 100...

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4

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

ข-ค

ง-จ

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

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

1 ครั้ง

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

100,000
100,000

1

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

100,000

-

-

-

-

-

-

100,000

-

-

-

-

-

-
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4
งบดาเนินงาน
1 ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
1
คน ๆ ละ
4
วัน ๆ ละ
10 คน ๆ ละ
4
วัน ๆ ละ
- ค่าที่พัก
6
ห้อง ๆ ละ
3
คืน ๆ ละ
- ค่าจ้างจัดทาป้ายและซุม้
1
ครั้ง ๆ ละ
1
งาน ๆ ละ
นิทรรศการ
- ค่าเช่าเหมารถ
2
คัน ๆ ละ
4
วัน ๆ ละ
2 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม
- ค่าถ่ายเอกสาร

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย

270
240
1,500
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท

2,250 บาท

100,000
85,680
10,680
27,000
30,000
18,000
14,320
9,320
5,000
100,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มหาวิทยาลัยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมงานการนาเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4
2.มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอกและช่วยประชาสัมพันธ์หน่วยงานด้าน
งานวิจัย วิชาการต่อหน่วยงานอื่น
3.ยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักกับหน่วยงานภายนอก
4. เกิดความร่วมมือในการสร้างบรรยากาศการวิจัยที่ดีและเครือข่ายวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนและท้องถิ่น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการมีจานวนไม่น้อยกว่า 50 คน
9.1.2 ผู้เข้าชมนิทรรศการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบการสารวจข้อมูล
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112 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่าน
มา
อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม องคความรู และการพัฒนาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
และสิ่งแวดลอม
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 2.1 พัฒนานักวิจัยและการวิจัยใหมีคุณภาพ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: เพื่อส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการนากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อยกระดับวารสารให้สามารถรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่ และให้อยู่ในฐาน TCI ได้
ผลผลิต:
วารสารที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานของ TCI
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนบทความวิจัยและวิชาการ
2. จานวนวารสารทีม่ ีคุณภาพตามมาตรฐานของ TCI
3. กิจกรรมดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
85,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ : ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ง
ส่ ว นราชการในมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา พ.ศ. 2549 มี วัตถุป ระสงค์ของการจัด ตั้งเพื่อ การ
สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ศึกษา วิจัย ให้ได้องค์
ความรู้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้าน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางด้านการวิจั ยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สนับ สนุ นการให้ บ ริการวิชาการ การจัดทาหลักสูตรระยะสั้ น และระยะยาว แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เป็นสหวิทยากรแก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป
ปัจจุบันบุคลากร นักวิจัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยังมีปัญหาในเรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความ
และงานวิจัยในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวารสารของมหาวิทยาลัยยังไม่มีมาตรฐานที่
จะเป็นแหล่งในการตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้บุคลากร นักวิจัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้มีแหล่งในการตีพิมพ์
เผยแพร่มากขึ้น ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ในด้านงานวิจัยมากขึ้น
และตอบสนองตัวชี้วัดด้านการประกัน คุณ ภาพการศึกษาของมหาวิทยาลั ย สถาบันวิจัยจึงจัดทาโครงการ
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดทาวารสารสาหรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ในกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ TCI
2.เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1

รายการเป้าหมาย

ปริมาณ

หน่วยนับ

จัดทาต้นฉบับวารสารราชภัฏกรุงเก่า กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

30/3

บทความ/ฉบับ

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทาวารสารราชภัฏกรุงเก่า กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI
2. นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจยั /วิชาการ
3. โครงการ/กิจกรรมดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา

3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59 – ธ.ค.59) จานวน....1...... กิจกรรม เป็นเงิน 25,000 บาท ร้อยละ... 29.41...
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน....1...... กิจกรรม เป็นเงิน 12,000 บาท ร้อยละ... 14.12...
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน...1...... กิจกรรม เป็นเงิน 12,000 บาท ร้อยละ.. 14.12...
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน.....1..... กิจกรรม เป็นเงิน 36,000 บาท ร้อยละ.. 42.35..

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

จัดทาต้นฉบับวารสารราชภัฏกรุงเก่า กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

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

ก-จ

กจ

ก-จ

ก-จ

ก-จ

กจ

ก-จ

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

กจ

ก-จ

ก-จ

ก-จ
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

ปริมาณ

จัดทาวารสารราชภัฏกรุงเก่า กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ
30 บทความ
1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างจัดทาเล่มวารสาร
300 เล่ม
1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุในการดาเนินกิจกรรม
1 ครั้ง
1.4 ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าแสตมป์และจดหมายลงทะเบียน
1 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

1

36,000

10

12,000

10

12,000

10

12,000

-

-

36,000

-

-

-

-

-

-

300

36,000

4,000

1

4,000

-

-

-

-

-

-

9,000

1

9,000
25,000

-

12,000

-

12,000

-

36,000

85,000
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 จัดทาวารสารราชภัฏกรุงเก่า สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
30 เรื่อง ๆ ละ
2
คน ๆ ละ
อ่านบทความ
1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างจัดทาเล่มวารสาร
3
ครั้งๆ ละ
100
เล่ม ๆ ละ
1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม
1.4 ค่าสาธารณูปโภค
1
ครั้ง ๆ ละ 400
ดวง ๆ ละ
1
ครั้ง ๆ ละ 400
ดวง ๆ ละ
- ค่าแสตมป์และจดหมาย
ลงทะเบียน
1
ครั้ง ๆ ละ 300
ดวง ๆ ละ
1
ครั้ง ๆ ละ 100
ดวง ๆ ละ

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)
85,000

อัตราต่อหน่วย

600

บาท

120

บาท

15
5
3
1

บาท
บาท
บาท
บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

54,000
36,000
36,000
36,000
4,000
4,000
9,000
6,000
2,000
900
100
85,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถาบันวิจัยและพัฒนามีวารสารสาหรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ในกลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ TCI
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1ได้จานวนบทความวิจัยและวิชาการตามมาตรฐานที่กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9.1.2 การเบิกจ่ายทันตามไตรมาสที่กาหนด
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูลโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของ TCI
9.3.2. การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบรายงานการเบิกจ่ายรายไตรมาส
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113 โครงการงานประชุมของโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม องคความรู และการพัฒนาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 2.1 พัฒนานักวิจัยและการวิจัยใหมีคุณภาพ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเครือข่ายวิจัย และมีผลงานวิจัย
นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อการพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และงานวิจยั เพื่อนาไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานการ
พัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: ได้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
30,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ : ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษาระดับ
ปริญญา เพื่อทาหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปั ญญาสากล เพื่อสร้างและพัฒ นาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างสานึกใน
คุณ ค่าของวัฒ นธรรมท้องถิ่น และของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็ งของวิชาชีพครู ประสานความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัยที่เปน กระบวนการสร
างองคความรูและภูมิปญญาที่สาคัญยิ่ง จึงไดจัดตั้งใหมีสถาบันวิจัยและพัฒนาในโครงสรางของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มีพันธกิจหลักคือพัฒ นาทองถิ่นใหมีศักยภาพดวยการวิจัยและบริการวิชาการโดยใชกระบวนการมีส วนรวม
ขับเคลื่อนการวิจัยและบริการวิชาการใหมีคุณภาพ ตลอดจนใหความรวมมือ สนับสนุน และสงเสริมใหนักวิจัย
เขารวมในกิจกรรมดานงานวิจัยและบริการวิชาการกับกลุมเครือขาย และหนวยงานตาง ๆ
ด้วยสานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
โครงการส่ งเสริมการวิจั ย ในอุดมศึกษา ครั้ งที่ 5 โดยความร่วมมือของมหาวิท ยาลั ย 70 แห่ ง ปี 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยภายใต้
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง รวมทั้งเผยแพร่ผลผลิตที่ได้ในลักษณะต่างๆ ซึ่งสามารถนาไปใช้
ประโยชน์และเพิ่มคุณค่าต่อชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาประเทศ กระตุ้นให้นักวิจัยมีความตื่นตัวในการทาวิจัยและ
เกิดการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบบูรณาการ อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนาเสนอและแลกเปลี่ยนแนว
ทางการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
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ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนามีความจาเป็นต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายด้านงานวิจัย และ
ส่งเสริมนักวิจัยไปนาเสนอผลงานวิจัย พร้อมติดตามการนาเสนอผลงานของนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
2. วัตถุประสงค์
1 เพื่อแสดงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุ ดมศึกษา 70
แห่ง
2. เพื่อกระตุ้นให้นักวิจัยมีความตื่นตัวในการทาวิจัยและเกิดการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบบูรณาการ
3. เพื่อให้ผู้บริหารได้นาเสนอและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
 แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1

รายการเป้าหมาย

ปริมาณ

หน่วยนับ

1

ครั้ง

เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ได้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
2. โครงการ/กิจกรรมดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน....1...... กิจกรรม เป็นเงิน 30,000 บาท ร้อยละ... 100...

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

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

ก-จ

ก-จ

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

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

1 ครั้ง

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
30,000
30,000
-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
30,000
30,000

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 618

7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
1
คน ๆ ละ
3
วัน ๆ ละ
3
คน ๆ ละ
3
วัน ๆ ละ
- ค่าที่พัก
3
ห้อง ๆ ละ
2
คืน ๆ ละ
- ค่าเดินทาง

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

270 บาท
240 บาท
1,500 บาท

30,000
30,000
2,970
9,000
18,030
30,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 ได้แสดงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70
แห่ง
2. นักวิจัยมีความตื่นตัวในการทาวิจัยและเกิดการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบบูรณาการ
3. ได้แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 ได้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
9.1.2 เบิกจ่ายทันตามไตรมาสที่กาหนด
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 โดยใช้แบบรายงานการเบิกจ่ายรายไตรมาส
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114 โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
งบ บ.กศ.
 โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่
ผ่านมา
อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม องคความรู และการพัฒนาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
และสิ่งแวดลอม
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 2.1 พัฒนานักวิจัยและการวิจัยใหมีคุณภาพ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: เพื่อยกย่องเชิดชูผลงานวิจัยและบุคลากรที่มีความโดนเด่น
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อการพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และงานวิจยั เพื่อนาไปใช้ประโยชน์และเป็น
ฐานการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
การเชิดชูเกียรตินักวิจัย
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. ประเภทรางวัลการเชิดชูเกียรตินักวิจัย
2. จานวนนักวิจัยที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
30,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ : ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษาระดับ
ปริญญา เพื่อทาหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญ ญา
ไทยและภูมิปั ญญาสากล เพื่อสร้างและพัฒ นาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างสานึกใน
คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัยที่เปน กระบวนการสร
างองคความรูและภูมิปญญาที่สาคัญยิ่ง จึงไดจัดตั้งใหมีสถาบันวิจัยและพัฒนาในโครงสรางของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มีพันธกิจหลักคือพัฒ นาทองถิ่นใหมีศักยภาพดวยการวิจัยและบริการวิชาการโดยใชกระบวนการมีส วนรวม
ขับเคลื่อนการวิจัยและบริการวิชาการใหมีคุณภาพ ตลอดจนใหความรวมมือ สนับสนุน และสงเสริมใหนักวิจัย
เขารวมในกิจกรรมดานงานวิจัยและบริการวิชาการกับกลุมเครือขาย และหนวยงานตาง ๆ
นั ก วิ จั ย เป็ น บุ ค คลที่ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ และสร้ า งชื่ อ เสี ย งในด้ า นงานวิ จั ย ให้ กั บ
มหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต จน
สามารถพัฒนางานด้านการวิจัยให้มีคุณภาพ และสามารถเผยแพร่ ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติได้
สถาบั น วิจัย และพัฒ นา มหาวิท ยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เห็ นคุณ ค่าของบุคลากรดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักวิจัย เพื่อให้นักวิจัย มีความภูมิใจ มีขวัญและ
กาลังใจ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัย และกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ที่ส ามารถนาไปประยุกต์ใช้
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย
2. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจแก่นักวิจัย และกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
 แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1

รายการเป้าหมาย

ปริมาณ

หน่วยนับ

3

ประเภท

การเชิดชูเกียรตินักวิจัย

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. จานวนนักวิจัยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างน้อย 3 ประเภท
2. โครงการ/กิจกรรมดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน....1...... กิจกรรม เป็นเงิน 30,000 บาท ร้อยละ... 100...

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม
เชิดชูเกียรตินักวิจยั

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

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

ก-จ

ก-จ
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

ปริมาณ

เชิดชูเกียรตินักวิจยั
1 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

2559
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
งบประมาณ
ปริมาณ งบประมาณ
30,000
30,000
-

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

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
1
30,000
30,000
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ลา
ดับ

รายการ

ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย

1 เชิดชูเกียรตินักวิจัย
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ (โล่รางวัลและเกียรติ
บัตร)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

30,000
30,000
30,000
30,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักวิจั ย มีความภูมิใจ มีขวัญ และกาลังใจ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัย และกระตุ้นให้ นั กวิจัยผลิ ต
ผลงานที่มีคุณภาพต่อ
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 ประเภทรางวัลการเชิดชูเกียรตินักวิจัย
9.1.2 จานวนนักวิจัยที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 ใช้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น
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115 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 8"
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่
ผ่านมาอาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม องคความรู และการพัฒนาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
งบประมาณ:
และสิ่งแวดลอม
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 2.1 พัฒนานักวิจัยและการวิจัยใหมีคุณภาพ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเครือข่ายวิจัย และมี
ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อการพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และงานวิจยั เพื่อนาไปใช้ประโยชน์และเป็นฐาน
การพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้เข้าร่วมการนาเสนอผลงาน
2. กิจกรรมดาเนินการเบิกจ่ายตามระยะเวลา
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
35,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ : ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษาระดับ
ปริญญา เพื่อทาหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปั ญญาสากล เพื่อสร้างและพัฒ นาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างสานึกใน
คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัยที่เปน กระบวนการสร
างองคความรูและภูมิปญญาที่สาคัญยิ่ง จึงไดจัดตั้งใหมีสถาบันวิจัยและพัฒนาในโครงสรางของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มีพันธกิจหลักคือพัฒ นาทองถิ่นใหมีศักยภาพดวยการวิจัยและบริการวิชาการโดยใชกระบวนการมีส วนรวม
ขับเคลื่อนการวิจัยและบริการวิชาการใหมีคุณภาพ ตลอดจนใหความรวมมือ สนับสนุน และสงเสริมใหนักวิจัย
เขารวมในกิจกรรมดานงานวิจัยและบริการวิชาการกับกลุมเครือขาย และหนวยงานตาง ๆ
สถาบั น วิจั ย และพัฒ นา มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ กลุ่ มศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้ว ย มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และมหาวิทยาลั ยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความ ร่วมมือทางวิชาการและวิจัย เพื่อต้องการส่งเสริมความร่วมมือ ในการทางานร่วมกัน การกาหนดกรอบใน
โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัยในสาขาครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาอื่นๆ ซึ่งมีการ
ดาเนิ น ความร่วมมือในรูปแบบการสนั บ สนุ นให้ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อการวิจัย การจัดกิจกรรมทาง
วิช าการ รวมทั้ งจั ดประชุ มวิช าการระดับ ชาติมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ กลุ่ มศรีอยุธ ยา ส าหรับ ในปีพ .ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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เป็นเจ้าภาพร่วม จักต้องสมทบงบประมาณในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิ สิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้
ร่วมนาเสนอ และ เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านการวิจัย เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ รวมถึงท้องถิ่นและชุมชมอย่างยั่งยืน โดยรูปแบบ
ของการจัดการประชุมนั้น ประกอบด้วย การนาเสนอผลงานวิจัยทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์การบรรยาย
พิเศษทางวิชาการ และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ค ณาจารย์ นั ก วิ จั ย นิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม ศรี อ ยุ ธ ยา และ
สถาบั นการศึกษาต่างๆ รวมถึงหน่ ว ยงาน องค์กรภายนอก ท้ องถิ่นและชุมชนได้ร่วมนาเสนอและเผยแพร่
ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการ การจัดนิทรรศการ
2.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้
จากการทาวิจัย ระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชนและหน่วยงานในชุมชนและท้องถิ่น
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
 แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ ศรีอยุธยา ครัง้ ที่ 8

1

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
2. โครงการ/กิจกรรมดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน....1...... กิจกรรม เป็นเงิน 35,000 บาท ร้อยละ... 100...

ครั้ง
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม
การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

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

ข-ค

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

งจ
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

1 ครั้ง

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

35,000
35,000

-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

-

-

-

1

35,000

-

-

-

-

-

1

35,000

-

-
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
1
คน ๆ ละ
3
วัน ๆ ละ
8
คน ๆ ละ
3
วัน ๆ ละ
- ค่าที่พัก
6
ห้อง ๆ ละ
2
คืน ๆ ละ
- ค่าเช่าเหมารถ
2
คัน ๆ ละ
3
วัน ๆ ละ

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

270
240
1,500
2,250

บาท
บาท
บาท
บาท

35,000
35,000
6,500
15,000
13,500
35,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจะได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเกิดมุมมองใหม่ๆ เพื่อนา
ผลไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ และต่อยอดงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
8.2 ผู้นาเสนอผลงานวิจัยมีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ
8.3 เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยที่ดี ระหว่างเครือข่ายวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 นักวิจัยได้เข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มเครือข่าย
9.1.2 เบิกจ่ายทันตามไตรมาสที่กาหนด
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานการเบิกจ่ายรายไตรมาส
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116 โครงการนาเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม องคความรู และการพัฒนาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 2.1 พัฒนานักวิจัยและการวิจัยใหมีคุณภาพ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเครือข่ายวิจัย และมีผลงานวิจัย
นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อการพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และงานวิจยั เพื่อนาไปใช้ประโยชน์และเป็นฐาน
การพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ
2. ผู้เข้าชมนิทรรศการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
120,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ : ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษาระดับ
ปริญญา เพื่อทาหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญาสากล เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างสานึกในคุณค่า
ของวัฒ นธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความร่วมมื อระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน
และเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ให้ เหมาะสมกับ การดารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้ องถิ่น รวมทั้ งศึกษา
ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ทั้งนี้โดยคานึง ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินโดยผ่านความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ให้ดาเนินงานวิจัยในหลายเรื่อง และสานักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติได้จัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ นาผลงานวิจัยในหน่วยมาจัดนิทรรศการ เผยแพร่
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงมีความจาเป็นที่ต้องนาผลงานวิจัย และนักวิจัยของ
มหาวิทยาลั ย เข้าร่ว มการน าเสนอผลงานวิจัยใน “มหกรรมงานวิจัยแห่ งชาติ 2560 (Thailand Research
Expo 2017)” ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 629

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการนาเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
2. เพื่อสงเสริมการใหความรวมมือดานการพัฒนานักวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาวิจัย
ร่วมกันในเครือขายมหาวิทยาลัย
3.เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานด้านงานวิจัยต่อหน่วยงานอื่น
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
 แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1

รายการเป้าหมาย

ปริมาณ

หน่วยนับ

1

ครั้ง

การจัดนิทรรศการนาเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าชมนิทรรศการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. โครงการ/กิจกรรมดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน....1...... กิจกรรม เป็นเงิน 120,000 บาท ร้อยละ... 100...
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

ขั้นตอน / กิจกรรม

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

จัดนิทรรศการนาเสนอผลงานวิจัยในมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2560

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

ก-ข

ค-จ
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

จัดนิทรรศการนาเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจยั
แห่งชาติ 2560
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

1 ครั้ง

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

120,000
120,000

-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

-

-

-

-

-

1

120,000

-

-

-

-

-

-

120,000
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รายการ
รายการ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ
1 จัดนิทรรศการนาเสนอผลงานวิจยั ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
1
คน ๆ ละ
6
วัน ๆ ละ
10 คน ๆ ละ
6
วัน ๆ ละ
- ค่าจ้างจัดทาป้ายและซุม้
1
ครั้ง ๆ ละ
1
งาน ๆ ละ
นิทรรศการ
- ค่าเช่าเหมารถ
1
คัน ๆ ละ
6
วัน ๆ ละ
1
คัน ๆ ละ
2
วัน ๆ ละ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม
- ค่าถ่ายเอกสาร

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

รวมเป็นเงิน
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
อัตรา หน่วย (บาท)

อัตราต่อหน่วย

270 บาท
240 บาท
50,000 บาท
2,250 บาท
2,250 บาท

120,000
84,020
16,020
50,000
18,000
35,980
27,980
8,000
120,000

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มหาวิทยาลัยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมงานการนาเสนอผลงานวิจัย
2.มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
3.ยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักกับหน่วยงานภายนอก
4. เกิดความร่วมมือในด้านการวิจัยที่ดีระหว่างเครือข่ายวิจัยในสถาบั นอุดมศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนท้องถิ่น
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการมีจานวนไม่น้อยกว่า 50 คน
9.1.2 ผู้เข้าชมนิทรรศการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูลโดยใช้แบบการสารวจข้อมูล
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117 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISMAC 2017
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ: ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม องคความรู และการพัฒนาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 2.1 พัฒนานักวิจัยและการวิจัยใหมีคุณภาพ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเครือข่ายวิจัยและขยายความ
ร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยต่างประเทศ และมีผลงานวิจัย นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อการพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และงานวิจยั เพื่อนาไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานการ
พัฒนาประเทศ
ผลผลิต:
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนผู้เข้าร่วมการนาเสนอผลงาน
2. ผู้เข้าร่วมงานประชุมมีความพึงพอใจ
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
200,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ : ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถานศึกษาระดับ
ปริญญา เพื่อทาหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปั ญญาสากล เพื่อสร้างและพัฒ นาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างสานึกใน
คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยประเทศไทยเข้าสู่การประชาคมอาเซียน ซึ่งประชาคมอาเซียนมีร่วมมือที่ครอบคลุมทั้งด้านสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งการศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่เอื้อ
อาทรและแบ่งปัน มีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลัง การเรียนรู้
เชิดชูภูมิปั ญ ญาของท้องถิ่น ซึ่งมุ่งดาเนิ น งานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ มีการขยายความ
ร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคเอเชีย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สถาบั น วิจั ย และพั ฒ นา ภายใต้ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยาเล็ งเห็ น ความส าคั ญ ของ
สภาพการณ์ที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว จึงจะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 International Symposium
on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2017) เพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษา
กับมหาวิทยาลัยนานาชาติ และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเพื่อสังคม ซึ่ง
สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยนานาชาติได้
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2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัย และขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
และงานสร้างสรรค์แลกเปลี่ย นเรียนรู้ป ระสบการณ์ ที่ได้จากการทาวิจั ย ระหว่างนักวิจัยสถาบันการศึกษา
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงสถาบันของภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของภูมิภาคอาเซียน
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
 สมศ.
ตัวชี้วัดที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
 แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1

ผู้เข้าร่วมงานประชุม

100

คน

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
2. โครงการ/กิจกรรมดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
3. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. จานวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) จานวน.1. กิจกรรม เป็นเงิน 200,000 บาท ร้อยละ... 100...
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017
International Symposium on Multimedia and
Communication Technology (ISMAC 2017)

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

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

ก-ค

ข-ค

ค-จ
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017
International Symposium on Multimedia and
Communication Technology (ISMAC 2017)
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

1 ครั้ง

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

200,000
200,000

-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

-

-

-

-

-

1

200,000

-

-

-

-

-

1

200,000
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
1 จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 International Symposium on Multimedia and
Communication Technology (ISMAC 2017)
งบดาเนินงาน
200,000
1.1 ค่าตอบแทน
11,200
- ค่าตอบแทนล่วงเวลา
3
คนๆละ
5
ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท
11,200
1.2 ค่าใช้สอย
187,400
- ค่าห้องประชุมสัมมนา
40,000
- ค่าอาหาร
100
คนๆละ
3
มื้อๆละ
300 บาท
90,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
100
คนๆละ
3
มื้อๆละ
50 บาท
20,000
- ค่าที่พัก
4
ห้องๆละ
3
คืนๆละ
1,450 บาท
17,400
- ค่าจ้างจัดทาเว็บไซด์
20,000
โครงการประชุมวิชาการ
1.3 ค่าวัสดุ
1,400
- ค่าถ่ายเอกสาร
1,400
200,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจะได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเกิดมุมมองใหม่ๆ เพื่อนา
ผลไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ และต่อยอดงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
8.2 ผู้นาเสนอผลงานวิจัยมีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ
8.3 มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการทาวิจัย
ระหว่างนักวิจัยสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ รวมถึงสถาบันของภูมิภาคอาเซียน
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9.1.2 จานวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสารวจความพึงพอใจ
9.3.2 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบลงทะเบียน
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118 โครงการลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับศูนย์เวชปฏิบัติ โรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดาเนินการได้เสร็จ
ภายในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงบประมาณ:
แผนงานที่ 2.6 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้าง
และสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:
เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมทีน่ าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
ผลผลิต:
โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต:
1. จานวนโครงการวิจัย
2. จานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
3. จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
4. โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 85
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:
30,000บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ : ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล
โครงสร้างของประชากรไทยเปลี่ยนแปลง ก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย ประชากรผู้สูงวัยเป็นร้อยละ 20 ในปี
พ.ศ. 2564 2.ปัญหาด้านความเหลื่อมล้า คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขเมืองและสาธารณสุขชนบท(ที่มา : สานัก
งานวิจัยและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ) จึงมีการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ข้อ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ข้อ 1.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
ข้อ 2.ยุ ท ธศาสตร์ด้านการสร้ างโอกาส ความเสมอภาคและเท่ าเที ยมกัน ทางสั งคมและแผนยุท ธศาสตร์
(Profiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งนาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นาไปสู่การ
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ในฐานะหน่ ว ยงานภายใน ที่ มี พั น ธกิ จ 1) ส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างความ
เข้มแข็งให้ท้องถิ่น สังคม 2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือในการทางานวิจัยรูปแบบของเครือข่ายวิจัยใน
ภาครั ฐ และเอกชน ทั้ งระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ และนานาชาติ 3) ส่ งเสริม สนั บ สนุ น การเผยแพร่งานวิจัยทั้ ง
ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ การน าผลงานวิ จั ย งานสร้า งสรรค์ ไปใช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ท้ อ งถิ่ น และประเทศชาติ
4) ส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ ต่ อ ท้ องถิ่ น และประเทศชาติ และ5) พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น งานวิจั ย ระบบประกั น คุณ ภาพงานวิจั ย
ประสานหรือดาเนินการวิจัยสถาบัน เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้เกิดการ
ขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย บรรลุพันธกิจของหน่วยงาน และเกิดประโยชน์ต่อ ชุมชน ท้องถิ่น จึงได้
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กาหนดโครงการลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับศูนย์เวชปฏิบัติ โรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยา ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เกิดเครือข่ายการดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุ สามารถดูแล ตนเอง และเห็นคุณค่าของตนเอง
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 สกอ.
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
1
2

รายการเป้าหมาย

มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
มีแผนงานโครงการด้านการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกันสาหรับ
ปีงบประมาณต่อไป

ปริมาณ
1
1

หน่วยนับ
แห่ง
แผน

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
4.1. มีแผนงานโครงการด้านการวิจัยและบริการวิชาการที่จะดาเนินการร่วมกันในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561
3.เป้าหมายเชิงเวลา
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) จานวน
กิจกรรม เป็นเงิน 15,800 บาท ร้อยละ 52.67
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) จานวน 1 กิจกรรม เป็นเงิน 14,200 บาท ร้อยละ 47.33
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

ประชุมคณะทางานร่วมกันระหว่าง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ ศูนย์เวชปฏิบัติ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการ
จัดทาแผนงานโครงการด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการร่วมกัน

2
3

พ.ศ.2559
ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาส 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2560
ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก–จ

ก–จ
ก–จ

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

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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6. แผนการดาเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

1

ประชุมคณะทางานร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ ศูนย์เวช
ปฏิบัติโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
ระหว่างสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ ศูนย์เวชปฏิบัติโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา
จัดทาแผนงานโครงการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
ร่วมกัน
รวมทั้งสิ้น

2

3

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

ปริมาณ

งบประมาณ

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

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

1 ครั้ง

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
1 ประชุมคณะทางานร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ
ศูนย์เวชปฏิบัติโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2
ครั้ง ๆ ละ
20
คน ๆ ละ
35
บาท
1,400
- ค่าวัสดุสานักงาน
3,000
- ค่าถ่ายเอกสาร
2,500
2 ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา กับ ศูนย์เวชปฏิบัติโรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยา
ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2
ครั้ง ๆ ละ
20
คน ๆ ละ
35
บาท
1,400
- ค่าวัสดุสานักงาน
5,000
- ค่าถ่ายเอกสาร
2,500
3 จัดทาแผนงานโครงการด้านการ
วิจัยและบริการวิชาการร่วมกัน
ค่าใช้สอยและวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน
5,100
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4
มื้อ ๆ ละ
20
คน ๆ ละ
35
บาท
2,100
- ค่าอาหารกลางวัน
20 คน ๆ ละ
2
มื้อ ๆ ละ
100 บาท
4,000
- ค่าถ่ายเอกสาร
3,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
30,000

ลา
ดับ

ปริมาณรายการ

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกิดความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่าง
ยั่งยืน
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 เบิกจ่ายทันตามไตรมาสที่กาหนด
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบ รายงานการเบิกจ่ายรายไตรมาส
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สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
119 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานของคณาจารย์และนักศึกษา
ประเภทงบประมาณ
ลักษณะโครงการ
 งบ บ.กศ.
 โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทาขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดาเนินการได้
เสร็จภายในปีเดียว
ความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม
งบประมาณ:
แผนงบประมาณ:
6.1 การส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง: มีผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่ได้รบั การเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน: เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมทีน่ าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
ผลผลิต:
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามผลผลิต: 1. จานวนโครงการวิจัย
2. จานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
3. โครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:
งบเงินอุดหนุน
วงเงินงบประมาณ:
400,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา : ดร.นริสานันท์ เดชสุระ

1. หลักการและเหตุผล
การวิจัยเป็น ความส าคัญ จาเป็น ในการพัฒ นาท้องถิ่น และประเทศ ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันการพัฒนางานวิจัยควรคานึงถึงความสอดคล้องของบริบทตามความ
ต้องการและจาเป็นของชุมชน ท้องถิ่น
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยา มีหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณ ฑิต ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีคณาจารย์ประจาหลักสูตร
ซึ่งต้องดาเนินงานวิจัยในการพัฒนาการศึกษาและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 รวมทั้ง นักศึกษาต้องมีการดาเนินงานวิจัยโดยใช้ท้องถิ่น
เป็นฐานเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ประกอบด้วยหลักสูตรครุศา
สตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานงานวิจั ย โดยใช้ ท้ อ งถิ่ น เป็ น ฐานของคณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการตระหนักถึงยุทธศาสตร์มุ่งเป้าของมหาวิทยาลัย
ซึ่งสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษานาประเด็นการผลิตครู และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวมาเป็นประเด็นสาคัญในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัย โดยจะดาเนินงานวิจัย
ใน 2 ประเด็นหลัก คือประเด็นที่ 1 ปัญหาความต้องการและแนวทางและภาพอนาคตการจัดการศึกษาครุ
ศาสตร์ และประเด็นที่ 2 คือ ปัญหา ความต้องการ แนวทางและภาพอนาคตการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจากการพัฒ นาคุณภาพงานวิจัยนี้จะส่งผลให้มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นต่อไป
ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน คณาจารย์และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จึงควรดาเนินงานวิจัยร่วมกันอย่างต่อเนื่องและมีการเผยแพร่งานวิจัยในฐานข้อมูลที่เป็นที่
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ยอมรับ ในระดับ ชาติและระดับนานาชาติ เพื่อส่งผลต่อระดับคุณ ภาพในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นสามารถนาผลการวิจั ยไปประยุกต์ในท้องถิ่นต่างๆ ในการพัฒนาด้านต่างๆ
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน ของคณาจารย์และนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.2 เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเผยแพร่งานวิจัยในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
2.3 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยนาผลการวิจัยที่ใช้ท้องถิ่นเป็นฐานของคณาจารย์และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปประยุกต์กับบริบทท้องถิ่น
2.4 เพื่อดาเนินงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาความต้องการ แนวทางและภาพอนาคตของการผลิตและ
พัฒนาครู
2.5 เพื่อดาเนินงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาความต้องการ แนวทางและภาพอนาคตการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัยและบริการทางวิชาการตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 2.1 พัฒนางานวิจัยเพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนางานวิจัยโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน
4. เป้าหมาย
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
ลาดับ
รายการเป้าหมาย
ปริมาณ หน่วยนับ
1.1 การดาเนินงานวิจัยโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานของคณาจารย์และนักศึกษา
2
เรื่อง
ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการเผยแพร่งานวิจัยในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 การดาเนินงานวิจัยโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานของคณาจารย์และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมทั้งการเผยแพร่งานวิจัยในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ
ร้อยละ 100
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3.เป้าหมายเชิงเวลา
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60 – มี.ค.60) เป็นเงิน 92,600 บาท ร้อยละ 23.15
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60 – มิ.ย.60) เป็นเงิน 87,800 บาท ร้อยละ 21.95
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60 – ก.ย.60) เป็นเงิน 219,600 บาท ร้อยละ 54.90
(*หากมีการเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 85% ของแผนที่วางไว้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย)
(*การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

1

กิจกรรมดาเนินการวิจัยเรื่อง “อนาคตภาพการผลิต
และพัฒนาครูของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
กิจกรรมดาเนินการวิจัยเรื่อง “อนาคตภาพการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

2

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

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

1

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

ปริมาณ

งบประมาณ

กิจกรรมดาเนินการวิจัย เรื่อง “อนาคตภาพการผลิต
และพัฒนาครูของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
งบอุดหนุน
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
5 คน
- ค่ากรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสนทนากลุม่
20 คน
- ค่าพาหนะผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสนทนากลุ่ม
2 คน
- ค่าผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1 คน
- ค่านักวิจัย
1 คน
- ค่าผู้ช่วยวิจัย
5 คน
- ค่านักศึกษาช่วยงานวิจัย
10 คน
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสัมภาษณ์สถานศึกษา 11 ครั้ง
และไปนาเสนองานวิจยั

200,000

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

200,000
93,000
5,000
20,000
2,000
1,000
20,000
15,000
30,000
107,000
46,000

-

-

5
-

5,000
-

20
2
-

20,000
2,000
-

1
1
5
10

1,000
20,000
15,000
30,000

-

-

10

15,000

-

-

1

31,000

3,000
4,000
3,500
15,000
3,000
5,000
17,400
10,100

-

-

5
3

14,900
6,600

2
20
20
1
1

3,000
1,000
1,400
15,000
1,500

60
60
1
10
1
1

3,000
2,100
3,000
5,000
2,500
2,000

(ค่าเบี้ยเลี้ยง ,ค่าวัสดุเชื้อเพลิง,ค่าที่พัก,ค่าลงทะเบียน,ค่าบารุงรักษารถ,
ค่าเช่าเหมารถ)

-

ค่าที่พักผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสนทนากลุม่
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าคีย์วิเคราะห์/แปลผลข้อมูล
ค่าจ้างพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์
ค่าจ้างสาเนาเข้าปกเย็บเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ค่าวัสดุในการทาวิจยั และนาเสนองานวิจัย
ค่าถ่ายเอกสารในการทาวิจัยและนาเสนองานวิจัย

2 คน
80 คน
80 คน
1 ครั้ง
1 ครั้ง
10 เล่ม
6 ครั้ง
5 ครั้ง
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รวมทุกไตรมาส
ลาดับ

2

ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

ปริมาณ

งบประมาณ

กิจกรรมดาเนินการวิจัย เรื่อง “อนาคตภาพการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
งบอุดหนุน
2.1 ค่าตอบแทน
- ค่าผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
5 คน
- ค่ากรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสนทนากลุม่
20 คน
- ค่าพาหนะผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสนทนากลุ่ม
2 คน
- ค่าผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1 คน
- ค่านักวิจัย
1 คน
- ค่าผู้ช่วยวิจัย
5 คน
- ค่านักศึกษาช่วยงานวิจัย
10 คน
2.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสัมภาษณ์สถานศึกษา 11 ครั้ง
และไปนาเสนองานวิจยั

200,000

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

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ งบประมาณ

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

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ งบประมาณ

200,000
93,000
5,000
20,000
2,000
1,000
20,000
15,000
30,000
107,000
46,000

-

-

5
-

5,000
-

20
2
-

20,000
2,000
-

1
1
5
10

1,000
20,000
15,000
30,000

-

-

10

15,000

-

-

1

31,000

3,000
1,000
1,400
15,000
3,000
5,000
24,500
8,100
400,000

-

-

6
4

24,500
6,600
92,600

2
20
20
1
1

3,000
1,000
1,400
15,000
1,500
87,800

1
10
-

3,000
5,000
219,600

(ค่าเบี้ยเลี้ยง ,ค่าวัสดุเชื้อเพลิง,ค่าที่พัก,ค่าลงทะเบียน,ค่าบารุงรักษารถ,
ค่าเช่าเหมารถ)

-

ค่าที่พักผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสนทนากลุม่
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าคีย์วิเคราะห์/แปลผลข้อมูล
ค่าจ้างพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์
ค่าจ้างสาเนาเข้าปกเย็บเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ค่าวัสดุในการทาวิจยั และนาเสนองานวิจัย
ค่าถ่ายเอกสารในการทาวิจัยและนาเสนองานวิจัย
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ช่องปริมาณระบุหน่วยนับ เช่น จานวน ครั้ง

2 คน
20 คน
20 คน
1 ครั้ง
1 ครั้ง
10 เล่ม
6 ครั้ง
5 ครั้ง
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7. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
1 กิจกรรมดาเนินการวิจัยเรื่อง “อนาคตภาพการผลิตและพัฒนาครูของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
200,000
งบอุดหนุน
200,000
1.1 ค่าตอบแทน
93,000
- ค่าผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
5
คน
1
คนละ
1,000 บาท
5,000
เครื่องมือวิจัย
- ค่ากรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
20
คน
1
คนละ
1,000 บาท
20,000
ในการประชุมสนทนากลุม่
- ค่าพาหนะผู้ทรงคุณวุฒิใน
2
คน
1
คนละ
1,000 บาท
2,000
การประชุมสนทนากลุ่ม
- ค่าผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
1
คน
1
คนละ
1,000 บาท
1,000
รายงานผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์
- ค่านักวิจัย
1
คน
1
คนละ
20,000 บาท
20,000
- ค่าผู้ช่วยวิจัย
5
คน
1
คนละ
3,000 บาท
15,000
- ค่านักศึกษาช่วยงานวิจัย
10
คน
1
คนละ
3,000 บาท
30,000
1.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
107,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
11
ครั้ง
46,000
ไปสัมภาษณ์สถานศึกษา
และไปนาเสนองานวิจยั
ปริมาณรายการ

ลา
ดับ

(ค่าเบี้ยเลี้ยง ,ค่าวัสดุเชื้อเพลิง,ค่าที่พัก,
ค่าลงทะเบียน,ค่าบารุงรักษารถ, ค่าเช่า
เหมารถ)

-

ค่าที่พักผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ประชุมสนทนากลุม่
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
ค่าคีย์วิเคราะห์/แปลผล
ข้อมูล
ค่าจ้างพิมพ์รายงานฉบับ
สมบูรณ์
ค่าจ้างสาเนาเข้าปกเย็บเล่ม
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ค่าวัสดุในการทาวิจยั และ
นาเสนองานวิจัย
ค่าถ่ายเอกสารในการทา
วิจัยและนาเสนองานวิจัย

2

คน

1

คนละ

1,500 บาท

3,000

80
80

คน
คน

1

มื้อละ

50 บาท

4,000
3,500

1

ครั้ง

1

ครั้งละ

15,000 บาท

15,000

1

ครั้ง

1

ครั้งละ

3,000 บาท

3,000

10

เล่ม

1

เล่มละ

500 บาท

5,000

6

ครั้ง

17,400

5

ครั้ง

10,100

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบบารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 647
ปริมาณหน่วยต่อ
รวมเป็นเงิน
อัตราต่อหน่วย
หมาย
รายการ
รายการ
งบประมาณ
เหตุ
ปริมาณ หน่วยๆละ ปริมาณ หน่วยๆละ อัตรา หน่วย (บาท)
2 กิจกรรมดาเนินการวิจัย เรื่อง “อนาคตภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
200,000
งบอุดหนุน
200,000
2.1 ค่าตอบแทน
93,000
- ค่าผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
5
คน
1
คนละ
1,000 บาท
5,000
เครื่องมือวิจัย
- ค่ากรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
20
คน
1
คนละ
1,000 บาท
20,000
ในการประชุมสนทนากลุม่
- ค่าพาหนะผู้ทรงคุณวุฒิใน
2
คน
1
คนละ
1,000 บาท
2,000
การประชุมสนทนากลุ่ม
- ค่าผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
1
คน
1
คนละ
1,000 บาท
1,000
รายงานผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์
- ค่านักวิจัย
1
คน
1
คนละ
20,000 บาท
20,000
- ค่าผู้ช่วยวิจัย
5
คน
1
คนละ
3,000 บาท
15,000
- ค่านักศึกษาช่วยงานวิจัย
10
คน
1
คนละ
3,000 บาท
30,000
2.2 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
107,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
11
ครั้ง
46,000
ไปสัมภาษณ์สถานศึกษา
และไปนาเสนองานวิจยั
ปริมาณรายการ

ลา
ดับ

(ค่าเบี้ยเลี้ยง ,ค่าวัสดุเชื้อเพลิง,ค่าที่พัก,
ค่าลงทะเบียน,ค่าบารุงรักษารถ, ค่าเช่า
เหมารถ)

-

ค่าที่พักผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ประชุมสนทนากลุม่
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
ค่าคีย์วิเคราะห์/แปลผล
ข้อมูล
ค่าจ้างพิมพ์รายงานฉบับ
สมบูรณ์
ค่าจ้างสาเนาเข้าปกเย็บเล่ม
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ค่าวัสดุในการทาวิจยั และ
นาเสนองานวิจัย
ค่าถ่ายเอกสารในการทา
วิจัยและนาเสนองานวิจัย

2

คน

1

คนละ

1,500 บาท

3,000

20
20

คน
คน

1
2

มื้อละ
มื้อละ

50 บาท
35 บาท

1,000
1,400

1

ครั้ง

1

ครั้งละ

15,000 บาท

15,000

1

ครั้ง

1

ครั้งละ

3,000 บาท

3,000

10

เล่ม

1

เล่มละ

500 บาท

5,000

6

ครั้ง

24,500

5

ครั้ง

8,100

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

400,000
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีผลงานวิจัยโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน
8.2 คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ และมีระดับค่าถ่วงน้าหนักสูงขึ้นตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
8.3 ชุมชนท้องถิ่นมีการพัฒนาจากการนาผลการวิจัยโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานของคณาจารย์และ
นักศึกษา
ไปประยุกต์ตามบริบทของแต่ละท้องถิ่น
8.4 มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านการผลิตและพัฒนาครู
9. การประเมินผลการดาเนินงาน
9.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1.1 ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในฐานข้อมูลไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
9.2 เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
9.2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
9.2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
9.2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
9.3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
9.3.1 การสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามการเข้าร่วมรับฟังการนาเสนอผลงานวิจัย

